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Geachte raad, 
 
Door middel van deze brief leggen wij u een aantal opmerkingen voor over de jaarstukken 2009. Wij ontvin-
gen een concept van deze stukken op 22 april 2010. Doordoor was er weinig tijd voor onderzoek. Wij teke-
nen verder aan, dat er geen overleg met de accountant heeft plaatsgehad, omdat zijn rapportage bij de be-
oordeling van de jaarstukken nog niet beschikbaar was. Tegen deze achtergrond volstaan wij met het belich-
ten van een aantal thema’s. Een aantal specifieke bevindingen en vragen per programma hebben in de bij-
lage opgenomen. Het ontbrak aan tijd om over onze bevindingen te communiceren met de ambtelijke orga-
nisatie en het college. 
  
Laatste verantwoording in “oude” opzet. 
 
Naar aanleiding van ons onderzoek naar de jaarstukken 2007 hebben wij een aantal suggesties gedaan die 
er op waren gericht om de verbanden te verduidelijken tussen: 
 
• door de gemeente ingezette middelen,  
• door de gemeente geleverde prestaties, 
• de realisatie van door de gemeente beoogde doelen. 
 
De bedoeling was om in de begroting daarvoor de basis te leggen. In mei 2008 nam de raad een motie aan 
waarin het college werd verzocht de inrichting van de begroting conform de door ons voorgestelde opzet te 
wijzigen. In vervolg hierop hebben de griffie en de afdeling financiën begin 2009 voor de raad een aantal 
workshops “doorontwikkeling programmabegroting” georganiseerd. Wij hebben bij de uitvoering daarvan een 
ondersteunende rol gespeeld. Het resultaat was een nieuwe opzet van de begroting met als belangrijkste 
wijzigingen:  
 
• Het per programma op een schematische wijze weergeven van programmadoelen, beleidsdoelen en te 

behalen resultaten; 
• Het aan deze doelenschema’s koppelen van eenduidige tabellen voor doelen en resultaten onder respec-

tievelijk  de kopjes “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen”. 
 
In samenhang hiermee werd besloten in de begroting kengetallen op te nemen voor “alle” resultaten en ef-
fecten, dat wil zeggen niet alleen voor prioriteiten (zoals voorheen), maar ook voor regulier beleid.  
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De verantwoording over 2009 is de laatste die is gebaseerd op “oude” opzet. Vanuit deze optiek heeft een 
gedeelte van onze opmerkingen een beperkte waarde. Wij hopen dat ze wel een extra stimulans zullen zijn 
voor de vanaf het begrotingsjaar 2010 gehanteerde nieuwe opzet.  
 
Hoe hebben we gekeken 
 
Wij kijken bij het beoordelen van de rekening altijd naar de kwaliteit van de informatie. Dan gaat het vooral 
over duidelijkheid, leesbaarheid en volledigheid. Doel van dit alles: de raad moet een beeld krijgen van de 
werkelijke effecten, de werkelijke prestaties en de werkelijke lasten en baten, een en ander in relatie tot de 
ramingen. Verschillen worden uitgelegd. Daarnaast moet de financiële situatie van de gemeente uit de doe-
ken worden gedaan: wat zijn de bezittingen en de schulden, hoe rijk of hoe arm is de gemeente? Een lezer 
van de jaarstukken moet zonder al te veel moeite in staat zijn om te beoordelen of het college de begroting 
goed heeft uitgevoerd, hoe de gemeente zich in de verslagperiode in financiële zin heeft ontwikkeld en welke 
lessen uit de uitvoerig te trekken zijn.   
 
Leesbaarheid en zorgvuldigheid 
 
De commissie heeft waardering voor de leesbaarheid en de zorgvuldigheid waarmee op elk onderdeel van 
de begroting in de rekening wordt ingegaan.  
 
Het belang van analyse 
 
Publieke verantwoording is de hoeksteek van de democratie. In de jaarstukken dient terugkijken op de uit-
voering in het begrotingsjaar centraal te staan. De vergelijking tussen begroting en jaarstukken en de ge-
dachtewisseling tussen de raad en het college daarover is het leermoment van de verantwoording en levert 
informatie op die belangrijk kan zijn in het eerstkomende begrotingsproces. De jaarstukken zijn derhalve niet 
alleen een verantwoordingsinstrument maar ook een leerinstrument met het oog op de toekomst.  
 
In de jaarstukken 2009 wordt u een grote hoeveelheid informatie aangereikt. In onze ogen heeft deze echter 
nog teveel het  karakter van opsommingen. Wij zien nog onvoldoende de structuur in deze informatie, waar-
door het niet goed mogelijk is om de juiste verbanden te leggen tussen wat werd voorgenomen en wat is 
gerealiseerd, wat toch de essentie is van verantwoording. Zoals hiervoor aangegeven, zal de structuur van 
de begroting en de jaarstukken gaan veranderen. Dat laat onverlet dat wij u de aanbeveling willen doen om 
minder op te sommen en meer uit te leggen, minder in termen van details te rapporteren en meer analyses 
te geven over de relatie tussen het realiseren van doelen en het besteden van geld: hoe beter de analyses, 
hoe dieper het inzicht in oorzaken van verschillen, hoe meer leereffect voor de toekomst.  
 
Ook verschil met primitieve begroting uitleggen 
 
De gebruikelijke handelwijze is dat in de jaarstukken de verschillen worden uitgelegd tussen de begroting na 
wijziging en de stand van zaken op 31 december van het betrokken jaar. Dat is logisch als het erom gaat om 
aan te geven of het college in redelijke mate binnen de formeel geautoriseerde budgetten is gebleven. Maar 
bij deze aanpak krijgt de raad geen inzicht in de verschillen tussen jaarstukken en de oorspronkelijke raming. 
Dat bemoeilijkt in onze ogen een verantwoording over het begrotingsjaar als geheel en levert het gevaar op 
dat te weinig wordt stilgestaan bij de kwaliteit van de ramingen. Wij doen daarom de aanbeveling om in de 
jaarstukken ook uitleg te geven bij grote verschillen tussen de jaarstukken en de primitieve begroting.  
 
Financiële analyse 
 
In de concept- stukken zoals die aan de commissie zijn aangereikt ontbrak nog de financiële analyse. In de 
definitieve versie is weliswaar een overzicht van over- en onderschrijdingen opgenomen, maar die betreft 
vooral een opsomming. Inzicht in hoe de gemeente er financieel voorstaat en wat vanuit dat gezichtspunt in 
2009 de ontwikkelingen zijn geweest kan hieraan niet worden ontleend. Op het punt van de financiële situa-
tie van de gemeente ontbreekt in onze ogen essentiële analyse. Een dergelijke analyse zou de opmaat die-
nen te zijn naar de voorjaarsnota en kadernota.  
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Grondexploitatie  
 
Uit de paragraaf grondexploitatie halen wij een toelichting naar voren over het Agropark. Stagnerende ver-
koop van bedrijfsterrein leidt tot verlenging van de looptijd met 3 jaar. De gevolgen daarvan worden be-
schreven als extra rentekosten en extra opbrengststijgingen. Wij kunnen deze opmerking niet goed plaatsen 
in het geheel van de toelichting die over dit complex wordt gegeven.  
 
Inhuur externen 
 
Wij roepen ons onderzoek naar de inhuur van externen in uw herinnering. Informatie over dit thema in de 
paragraaf bedrijfsvoering ontbreekt, behalve dat de stijgende jaarlijkse kosten van inhuur worden vermeld. 
De raad is nog in afwachting van een notitie over dit thema, zoals toegezegd tijdens de Politieke Avond  
waarin het onderzoeksrapport is besproken.  
 
De commissie is uiteraard graag bereid zijn op de Politieke Avond een toelichting op deze rapportage te 
geven. 
 
 

    Rekenkamercommissie Lingewaard, 
 

                                                                 
    Mr. E.A.M. Masselink,      Drs. L.J.F. Dolmans,  
    secretaris,       voorzitter 
 
Kopie: � Postregistratie                        �  Archief 

 



 

 
  4 

Bijlage bij de Brief van de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad van Lingewaard van 19 mei ’10 
 
In deze bijlage sommen wij een aantal opmerkingen op over de diverse onderdelen van de jaarstukken. De-
ze hadden wij willen bespreken met de ambtelijke organisatie. Zoals opgemerkt in onze brief, ontbrak het 
aan tijd om deze te bespreken met het  college. We voegen ze toe om u een beeld te geven van onze be-
vindingen.  
 
Programmaverantwoording 
 
Wat betreft de relatie tussen wat volgens de begroting bereikt zou moeten worden en wat feitelijk bereikt is, 
is duidelijk een verbetering opgetreden. Dit betreft bijvoorbeeld doelstellingen die te maken hebben met 
dienstverlening.  
 
Bepaalde metingen zijn niet zijn uitgevoerd, zoals een communicatieonderzoek en een meting in hoeverre 
de gemeentelijke website voldoet aan landelijke eisen.  
 
Een onvoldoende uitleg m.b.t. de relatie tussen wat bereikt is en zou moeten zijn, betreft de doelstelling voor 
een interactieve website, die zou moeten voldoen aan de landelijke eis van 65% dienstverlening via internet. 
De stand van zaken geeft aan dat dit in de huidige situatie niet meetbaar is. De vraag komt dan op wat er 
aan de hand is met die huidige situatie. 
 
Jaarrekening /Programmarekening 
 
De werkelijke lasten P0002.00 (programma 0) zijn bijna 150.000 euro hoger dan begroot. Het totaal van de 
bedragen die als veroorzakers worden geduid is een nadeel van 7.000 euro. Gaat het hier om veel kleine 
bedragen die tot de hogere lasten lijden? 
 
Er zijn voor P0003.00 ruim 125.000  euro hogere baten. De toelichting in de jaarrekening op het resultaat 
maakt dit verschil niet duidelijk. In het jaarverslag staat, dat dit vooral het gevolg is van materiaalkosten van 
een verhoogde uitgifte van documenten (117.000 euro) en dat hiertegenover ook meer baten dan begroot 
staan (127.000). Dit had ook in de jaarrekening duidelijk moeten zijn toegelicht, zowel voor de baten als de 
lasten. 
 
Bij programmanummer 140.00 ( programma 1) was de ruiming van de munitie bij Fort Pannerden niet be-
groot. In de jaarrekening zijn als lasten opgevoerd 474.000 euro waarvan 465.000 euro zijn vergoed door het 
ministerie van LNV. 
In 2008 zijn er ook lasten (339.000 Euro) en baten (221.000) opgevoerd voor ruiming van munitie die niet 
waren begroot. 
Vragen: 
Heeft de ruiming van munitie zo lang geduurd? 
Waarom was de ruiming van de munitie ook in 2009 niet begroot? 
 
 
In de Jaarrekening wordt in hoofdstuk 5 een voorstel resultaatbestemming gedaan, Het hier genoemde re-
keningsresultaat, waarover de raad nog een besluit moet nemen, is het resultaat na mutaties van de reser-
ves. Wij interpreteren dit zo dat de raad zich in de vorm van een besluit over deze bestemmingen met uit-
spreken.  
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Programma 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
 
 
Wat hebben we bereikt? 
Over het algemeen wordt per doelstelling redelijk duidelijk weergegeven wat is bereikt ten opzichte van wat 
volgens de begroting bereikt zou moeten worden. Enkele opmerkingen: 
 
Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers: 
Er is “een voorzichtige tendens te bespeuren” van een daling van het aantal verkeerslachtoffers, die over-
eenkomt met de landelijke cijfers en is te danken aan de inspanningen die op het gebied van duurzaam en 
veilig zijn verricht. Deze informatie over wat is bereikt is te beperkt als het streven was: 30% minder dodelijke 
slachtoffers en 25% minder gewonden. Bij de kengetallen staan minder gewonden en meer doden ten op-
zichte van de rekening 2008. 
 
Verbetering bereikbaarheid: 
Door het selectief toepassen van fysieke voorzieningen wordt rekening gehouden met de aanrijdtijden. Hier 
zou met voorbeelden aangegeven kunnen worden hoe dit in praktijk wordt gebracht.  
 
Verbetering van de verkeersveiligheid: 
Hier wordt goed uitgelegd wat (niet) bereikt is. Vraag is wel of de doelstelling niet te ambitieus was, gelet op 
de onvoldoende beschikbare middelen. 
 
Een infrastructuur met goed verkeers- en openbaar vervoersvoorzieningen, met nadruk op bereikbaarheid 
kernen en industrieterreinen: 
In de begroting staat dat het GMP begin 2009 gereed is en dat het uitvoeringsprogramma GMP medio 2009 
gereed is voor besluitvorming. In het jaarverslag staat nu dat het GMP in oktober 2009 is vastgesteld en dat 
nu een en ander wordt geconcretiseerd in een uitvoeringsplan. Er wordt niet toegelicht waarom niet is bereikt 
wat in de begroting staat.  
 
Duurzaam in stand houden kwaliteit openbare ruimte: 
Het percentage wegen met een onvoldoende is gestegen. Dit betekent dat er binnen twee jaar onderhoud 
nodig is om het minimale kwaliteitsniveau te handhaven.  
 
Prestatie-indicatoren: 
Voor reistijd wordt in 2009 (er staat 2008) een indicator met nulmeting opgesteld:  
Is die reistijdindicator er al en wat is die? 
 
Wat hebben we gedaan? 
Veel investeringen en prioriteiten conform het uitvoeringsplan 2009 bij de begroting, zijn niet in 2009 gereali-
seerd en zijn uitgesteld of geparkeerd. Is hier een verklaring voor in de zin van: kan de organisatie de in de 
begroting geplande prestaties wel aan? 
 
Revitalisering oude wijken 1e fase: 
Bij deze activiteit is in de toelichting in het jaarverslag alleen sprake van de Lootakkers in Gendt, terwijl in de 
begroting 2009 ook de Molensteen en de Schoren genoemd worden, evenals Zilverkamp 1 en 2 waarvoor 
een totaalplan met fasering, een Masterplan zou worden uitgewerkt. 
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Op gepaste wijze toepassen van fysieke voorzieningen: 
De informatie is niet beschikbaar. 
 
Programmarekening 
In de toelichting worden de belangrijkste veroorzakers van de lager uitgevallen lasten genoemd. Kijken we 
ter vergelijking ook naar het jaarverslag, dan worden daar of andere bedragen of andere posten genoemd. 
Voorbeeld is de lagere kapitaallasten; in het jaarverslag per saldo een voordeel van € 7.000, terwijl in de 
jaarrekening een voordelig effect op de kapitaallasten genoemd wordt van € 152.000. 
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Programma 3. Economische Zaken 
 
Er worden in het Jaarverslag bij prestaties en kengetallen geen werkloosheidscijfers over 2009 genoemd. 
 
Wat hebben we bereikt?  
Volgens de begroting is het beoogd maatschappelijk effect versterking van de lokale economie met nadruk 
op: 
- stimulering van de tuinbouw- en agrobusiness-sector;  
- de ontwikkeling van meerdere economische dragers; 
- een adequaat aanbod aan ruimte op bedrijventerreinen voor lokale bedrijvigheid en agro - gelieerde bedrij-

vigheid. 
 
In de begroting worden daarbij de volgende prioriteiten gesteld: 
- economische structuurverbetering; 
- verbetering bedrijfsomgeving werklocaties. 
 
Economische structuurverbetering: 
Uitbreiding en herstructurering glastuinbouw, in balans met behoud van open groene ruimte: 
Doelstelling is realisatie Bergerden en uitbreidingsruimte glastuinbouw. Er wordt hier niets vermeld over het 
stappenplan uitbreiding Bergerden/Kamervoort, een activiteit genoemd in de begroting. In het overzicht “Wat 
hebben we gedaan” wordt echter aangegeven dat er tot 2011 geen planontwikkeling plaatsvindt. 
 
Faciliteren ondernemers die in Lingewaard een bedrijf willen starten en verder ontwikkelen (starterbeleid): 
Er staat dat de doelstelling is bereikt door middel van deelname in 2009 en 2010 aan regionale ondersteu-
ningsprojecten, georganiseerd vanuit de Kamer van Koophandel. Vraag is: is er al een regionaal platform, 
waar de begroting iets over zegt? 
 
Versterking van de centrumfunctie van Bemmel, Gendt en Huissen: 
De toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de hier genoemde doelstellingen is op deze plaats 
onduidelijk en onvolledig. Wellicht komt dit door de samenhang met Programma 8. 
 
Wat hebben we gedaan? 
Per activiteit wordt hier duidelijk beschreven hoe de stand van zaken is met betrekking tot de voortgang van 
de activiteit en er wordt voldoende informatie gegeven over de ontwikkelingen in de diverse deelplannen.  
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Programma 4 Onderwijs  
 
Opmerkingen over de gegeven toelichting bij de jaarrekening: 
  
443.00 Voortgezet onderwijs 
Toename van OZB en watersysteemlasten i.v.m. uitbreiding van OBC met het Juniorcollege geeft een na-
deel van € 13.000. De totstandkoming van en de voorbereiding van de uitbreiding waren bij de begroting 
bekend. Hiermede had rekening gehouden kunnen worden. Toelichting is onvoldoende. 
 
480.00 Lokaal onderwijsbeleid 
Budget onderschrijding van € 58.000. De activiteiten in 2009 zijn ruim binnen het beschikbare budget geble-
ven. Zijn er dan wel voldoende activiteiten ontplooid? Toelichting is onvoldoende.  
 
Hoeveel leerlingen maken gebruik van leerling-vervoer? 
Dan is te zeggen of toename van 25 leerlingen veel of weinig is. 
 
 
Opmerkingen over de gegeven toelichting bij het jaarverslag 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het formuleren van doelstellingen en van meetbare resultaten is zeer positief. 
Onder “Stand van zaken” staan nog veel plannen in uitwerking of voornemens.  
Bijvoorbeeld de doelstelling van het voorkomen of terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij 
jongeren. Cijfers over 2009 zijn er niet. Er wordt gerefereerd aan cijfers van 2006. Heeft een doelstelling als 
geformuleerd dan wel zin? 
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Programma 5  Sport, cultuur en recreatie 
 
Wat hebben we bereikt? 
 
Het is niet duidelijk hoe als meetbaar resultaat kan worden gesteld dat uiterlijk 2010 “andere elementaire 
voorzieningen” (sporthal, overdekte sportaccommodatie, specifieke sportaccommodaties, een bibliotheek en 
cultuurzaal) evenwichtig verspreid zullen zijn over Gendt, Bemmel en Huissen en in de kolom stand van 
zaken wordt opgemerkt dat met de uitbreiding binnensport (Sportzaal Bemmel en Sporthal Angeren-
Huissen) een evenwichtige spreiding is bereikt.  
 
Als meetbaar resultaat wordt aangegeven, dat er geen wachtlijsten zullen zijn bij het plaatselijk verenigings-
leven en culturele instellingen. Wordt met de in de kolom stand van zaken gedane opmerking dat “voor zover 
bekend zijn er geen wachtlijsten” geen afbreuk gedaan aan het meetbaar resultaat?  
 
Als het beoogd effect is om inwoners te stimuleren aan lokale activiteiten op sport- cultureel en recreatiege-
bied mee te doen, dan wordt het lastig als bij de gemeente, zelfs niet bij benadering, bekend is, hoe groot de 
groep is die moet worden gestimuleerd. Is daar toch niet via een mailing aan de desbetreffende clubs etc. 
achter te komen?  
 
Welke breedtesport projecten zijn concreet gerealiseerd en welke projecten worden in 2010 voortgezet?  
 
Wat hebben we gedaan? 
 
Realiseren zwemaccommodatie in Bemmel:  Wat betekent de beslissing van rechtbank voor de voortgang 
van het project ?  
 
Wat is met betrekking tot de realisatie van het deelproject De Woerdt precies “de stand van zaken”?  
 
Participatie in herinrichtingsplannen rijksoverheid voor de uiterwaarden: wat is de link naar de kwalitatieve 
doelstelling? 
 
Definitieve keuze maken sportloket: Kan in een enkele zin worden aangegeven waarom dat loket niet haal-
baar is gebleken? 
 
 
 



 

 
  10

 
Programma 7 Volksgezondheid 
 
Algemeen: 
De omschrijvingen over de stand van zaken over het gerealiseerde resultaat 2009 zijn vaak onvoldoende 
duidelijk  
 
Hoe word de structurele samenwerking van JGZ instellingen met boven lokale en lokale ketenpartners door 
de gemeente gestimuleerd en ondersteunt? Hoe is in 2009 voor JGZ specifiek ingespeeld op de gemeente-
lijke behoefte aan risico zorg? En wat is het resultaat? 
 
Het was de bedoeling om de doelstelling voor 2009 volgens het afvalbeheersplan te halen. Nu blijkt dat de 
gegevens onvoldoende in beeld zijn en dat daardoor onduidelijk is of de taakstelling behaald is. 
Waarom zijn de gegevens niet in beeld? 
Kan de taakstelling op onderdelen in beeld gebracht worden? 
Er is besloten om in de toekomst naar een anders methodiek te gaan (Stap richtlijn). 
Is deze richtlijn ook landelijk? Kunnen de gegevens daarvoor wel in beeld gebracht worden? 
 
De kwantitatieve doelstelling is om 10 % van het energie gebruik te besparen op de openbare verlichting. 
Bij de stand van zaken wordt een resultaat genoemd per lichtmast en niet het gehele energie verbruik van 
de totale openbare verlichting. ( + 2,2 % t.o.v. 2005) 
Is de doelstelling onduidelijk? Of is de stand van zaken niet juist? 
 
Bij de stand van zaken met betrekking tot de wettelijke milieutaken betreffende vergunningen, toezicht en 
handhaving, zegt de omschrijving “deze werkzaamheden vormen een continu proces“. Deze zin zegt niets 
over het resultaat 2009. Bij de kengetallen is duidelijk dat de gebudgetteerde aantallen bij lange na niet zijn 
gehaald. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het milieu? 
 
 
Wat hebben we gedaan? 
De uitvoering van de uitwerkplannen nota gezondheidszorg 2008-2011 is in 2009 gestart. Voortgang wordt 
meegenomen in startnotitie nieuwe gezondheidsnota die per 1 juni 2011 in werking treedt. Waarom is er 
niets gemeld over de uitwerking 2009? 
 
De omschrijving: “zie programma 6 onder “wat hebben we gedaan” is een zoekplaatje. Wat is de stand van 
zaken? 
 
Wat is er gerealiseerd in 2009 met betrekking tot het project integrale vergunningverlening en handhaving? 
 
Wanneer wordt het milieuprogramma 2010 afgerond? 
 
Waarom zijn er maar 18 afgehandelde meldingen wet milieubeheer? 
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Programma 8 ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
 
Welke bestemmingsplannen van de 7 kernen zijn er in 2009 geactualiseerd? 
 
Jaarrekening 2009  
 
Bij de post 830.00 grondexploitatie woningbouw valt op dat de bij de meeste projecten nadelig verlies wordt 
geboekt door meer ambtelijke uren zonder analyse. 
 
 


