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Geachte raad, 
 
Een van onze belangrijkste taken is het  ondersteunen van de raad in de uitoefening van zijn budgetrecht. 
Vanuit die invalshoek hebben wij de afgelopen jaren diverse malen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 
de programmabegroting. Tevens beoordelen wij jaarlijks de kwaliteit van de jaarstukken. Bij dit laatste is 
steeds de centrale vraag  of de stukken voldoen als verantwoording over de uitvoering van de begroting: 
staat erin wat er volgens de wettelijke voorschriften in moet staan, is de kwaliteit van de informatie voldoen-
de voor de raad om zich een oordeel te kunnen vormen als eindverantwoordelijke budgethouder, worden 
verschillen door het college goed verklaard, in de zin dat uitgelegd wat de oorzaken ervan zijn?  
 
De financiële positie van Lingewaard is zorgelijk. In het jaarverslag over 2010 wordt een visie van het college 
gemist op de ontwikkeling van deze positie in relatie tot de begroting 2010. Bijvoorbeeld een terugblik op de 
maatregelen, zoals die onder meer uit de Kadernota 2010 en de Najaarsnota 2010 naar voren zijn gekomen, 
ontbreekt in het jaarverslag. De verstrekte informatie over dit onderdeel heeft hierdoor meer het karaker van 
een boekhoudkundig overzicht dan van een financiële en beleidsmatige analyse, wat toch de bedoeling is 
van verantwoording door het college aan de raad. 
 
Als gevolg van de korte tijdsperiode tussen het uitbrengen van de jaarstukken en de behandeling ervan in de 
raad, is er voor ons telkens weinig tijd voor onderzoek. Wij hebben daar in het verleden diverse malen op 
gewezen, waarbij wij aandrongen op het eerder uitbrengen van de stukken. Wij vragen hier opnieuw de aan-
dacht voor en onderstrepen dat dit kan. 
 
Gezien de beperkte tijd die ons ter beschikking stond, hebben we ons dit jaar beperkt tot één onderwerp, de 
paragrafen. Voor het verkrijgen van inzicht zijn de paragrafen van niet te onderschatten belang. Daarin ko-
men thema’s aan de orde, die op de begroting als geheel betrekking hebben, zoals de bedrijfsvoering, ver-
bonden partijen of weerstandsvermogen, dan wel op meer dan één programma, zoals lokale heffingen en 
beheer kapitaalgoederen.  
 
Wij kozen voor de paragrafen, omdat wij het belangrijk vinden dat de raad door middel van de daarin gege-
ven informatie sturing geeft aan de bedrijfsvoering van de gemeente en aan enkele daaraan verwante on-
derwerpen.  Dat wil zeggen de raad stelt per onderwerp vast wat de doelen zijn en welke resultaten worden 
nagestreefd om deze doelen te realiseren. Het college voert het beleid dat in de paragrafen is vastgelegd uit 
en legt vervolgens verantwoording af. Hoe concreter dat gebeurt, hoe beter de raad kan sturen. Voordat we 
nader op dit thema  ingaan maken we enkele opmerkingen over eerder door ons verricht onderzoek naar de 
jaarstukken en over de accountantscontrole bij de jaarstukken 2010. 
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Opmerkingen naar aanleiding van eerder onderzoek 

Voor de kwaliteit van de informatie in de paragrafen hebben wij eerder de aandacht gevraagd in onze brief 
over de rekening 2007 (onze brief van 15 mei 2008). Wij deden de suggestie om de paragraaf bedrijfsvoe-
ring  concreter te maken, door bijvoorbeeld het verschil te verklaren tussen de raming en de uitkomsten van 
de apparaatskosten (personeelskosten, huisvestingskosten etc. ), in te gaan op het verschil tussen geraam-
de en werkelijke productieve  uren, of het  hoge bedrag voor inhuur van externen  te verklaren.  Deze sug-
gestie is destijds niet opgepakt.  
 
In onze brief naar aanleiding van de rekening 2009 wezen we op een toezegging die het college deed naar 
aanleiding van ons onderzoek naar inhuur derden. Tijdens de politieke avond waarin ons onderzoek aan de 
orde kwam (oktober 2009) is een notitie strategisch personeelsbeleid aangekondigd, waarin ook op het on-
derwerp inhuur derden zou worden ingegaan. Deze notitie was er in 2010 nog niet en is ook thans nog niet 
verschenen.  
 
Met ingang van 2010 zijn in de begroting doelenbomen opgenomen, waaraan kengetallen zijn gekoppeld, 
die iets zeggen over de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. Het valt ons op dat deze kengetallen rela-
tief vaak betrekking hebben op “wat de burger ervan vindt”. Deze informatie wordt elke twee jaar verzameld 
met behulp van de op landelijk niveau ontwikkelde enquête “waar staat je gemeente”. Het gevolg van deze 
aanpak is dat de raad maar één keer per twee jaar een effect- indicatie krijgt. Bovendien is de informatieve 
waarde van “waar staat je gemeente” gering, zolang niet duidelijk is wat de relatie is tussen “wat de burger 
vindt”en wat de gemeente presteert en wat daarvan de directe gevolgen zijn. Wij zijn van mening dat deze 
relatie over het geheel genomen in de begroting nog maar beperkt tot uitdrukking komt. De sturende werking 
van effectindicatoren kan naar onze mening worden verhoogd door in de begroting en de rekening de relatie 
zichtbaar te maken tussen het prestatie-effect (het directe gevolg in de maatschappij van wat de gemeente 
doet) en wat de burger daarvan vindt. Wij wijzen in dit verband op “het rapportcijfer van de burger als wijk-
bewoner“ (pagina 52 van het jaarverslag), als voorbeeld dat de relatie tussen prestatie van de gemeente en 
de mening van de burger niet duidelijk wordt gemaakt. 
 
Ons gesprek met de accountant 

Naar aanleiding van ons gesprek met de accountant vragen wij aandacht voor twee onderwerpen.  
Het eerste betreft grondexploitatie. De accountant wijst in relatie tot grondexploitatie op het belang van risi-
comanagement. Wij onderschijven dit. In ons onderzoeksrapport over grondbeleid, dat u binnenkort zult ont-
vangen, gaan wij daar verder op in. 
Het tweede betreft het beschrijven en borgen van processen. Op dit punt is verbetering nodig. Zonder deze 
verbetering is de kwaliteit van de uitvoering teveel personeelsafhankelijk, wat de organisatie kwetsbaar 
maakt. Bovendien kan de organisatie moeilijker controleerbaar worden en daardoor minder transparant.  
 
De kwaliteit van de informatie in de paragrafen  

De bedoeling is dat in de paragrafen het beleid op het gebied van beheer wordt uiteengezet. Bijvoorbeeld: 
wat willen we bereiken met het inschakelen van externe deskundigen, welke kwaliteit deskundigheid gaan 
we inhuren, in welke hoeveelheden en tegen welke kosten? Welke kwaliteit in beheer van kapitaalgoederen 
(gebouwen, rioleringen, wegen, groen) willen we realiseren tegen welke kosten op korte en lange termijn? 
Naarmate de begroting meer van dit soort concrete informatie bevat, kan de raad zowel beter sturen als 
verantwoording afnemen. Naarmate dit soort informatie minder is opgenomen, kan de raad niet veel meer 
dan lezen wat er staat, tenzij veel energie wordt gestoken in het stellen van vragen.  
 
Behalve dat paragrafen de raad inzicht moeten geven in de kwaliteit van het beheer, hebben deze nog 
tweede belangrijke functie. Met name de paragrafen weerstandsvermogen, beheer kapitaalgoederen, 
grondbeleid en verbonden partijen zijn voor de raad onmisbaar voor het verkrijgen van inzicht in de financië-
le positie van de gemeente en de risico’s die in dat verband worden gelopen, zowel op de korte al op de 
lange termijn. 
 
Wij hebben vastgesteld, dat de paragrafen in beperkte mate concrete beleidsdoelen bevatten. Ze zijn meer 
beschrijvend. Er wordt meer in “in woorden” aangegeven “wat gaan we doen”, dan dat in termen van afre-
kenbare indicatoren wordt geformuleerd “wat gaan we presteren om onze doelen te bereiken”. Bovendien is 
het abstractie niveau waarop het beleid wordt beschreven in onze ogen vaak hoog. Over het geheel geno-
men vinden wij de kwaliteit van de informatie in de paragrafen matig. Naar onze mening kan de raad  daar-
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mee aan een belangrijk deel van zijn kaderstellende taak maar beperkt invulling geven. Verder valt het op 
dat in de paragrafen weinig aanknopingspunten zijn opgenomen om te kunnen sturen op doelmatigheid (effi-
ciëntie) van de organisatie.  
 
Wij hebben acht paragrafen bekeken. Wij komen tot deze conclusie op basis van de volgende criteria. Onze 
beoordeling drukken we in een vierpuntenschaal uit (onvoldoende, matig, vrij goed, goed):  
 

• Alles wat erin moet staan op grond van wettelijke regelingen staat erin.  
 Ons oordeel: matig tot onvoldoende, een enkele maal vrij goed. 
• De teksten zijn goed leesbaar.  
 Ons oordeel: vrij goed, een enkele keer matig. 
• De teksten zijn in overeenstemming met begroting.  
 Ons oordeel: voldoende tot matig. 
• Er wordt verantwoording afgelegd.  
 Ons oordeel: twee keer vrij goed, rest onvoldoende tot matig. 
• Bij verschillen tussen begroting en jaarverslag worden de oorzaken daarvan aangegeven.  
 Ons oordeel: matig tot onvoldoende. 
• Er wordt aangegeven tot welke actiepunten de verantwoordingsinformatie leidt.  
 Ons oordeel: twee maal vrij goed, de rest onvoldoende tot matig.  

 
Het algemene beeld is dat de teksten weliswaar goed leesbaar zijn, maar dat de informatiewaarde voor de 
raad nog sterk voor verbetering vatbaar is. De score op de onderdelen verschillenverklaring en actiepunten 
is gemiddeld genomen onvoldoende.  
Als specifieke voorbeelden van weinig zeggende informatie noemen de volgende twee voorbeelden in de 
paragraaf bedrijfsvoering: “In 2010 is hier door de reorganisatie minder aandacht voor geweest” (pagina 134)  
en “Het ontwikkelen van nieuwe producten blijft een doorlopende taak” (pagina 135). Dergelijke voorbeelden 
hebben wij relatief veel aangetroffen. 
 
 

    Rekenkamercommissie Lingewaard, 
 

                                                                 
    Mr. E.A.M. Masselink,      Drs. L.J.F. Dolmans,  
    secretaris,       voorzitter 
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