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Geachte raad, 
 
Elk  jaar  doen wij onderzoek naar de jaarstukken van de gemeente. De centrale vraag daarbij is of deze vol-
doende kwaliteit hebben om als basis te kunnen dienen voor de verantwoording door het college over de uit-
voering van de begroting . Dit is het geval als de door het college verstrekte informatie een zodanige kwaliteit 
heeft, dat raad zijn rol eindverantwoordelijke budgethouder goed kan invullen; dat wil zeggen de uitvoering 
van de begroting goed kan beoordelen.  
 
Wij nemen stukken, inclusief het bijbehorende accountantsrapport, elk jaar globaal door, om ons vervolgens 
op een beperkt aantal in onze ogen belangrijke vragen te richten. Ditmaal gingen wij het volgende na: 
 
1. Wordt in de begroting een goede basis voor verantwoording gelegd en is de feitelijke verantwoordingsin-

formatie van goede kwaliteit? 
2. Is de verantwoordingsinformatie over grondbeleid in overeenstemming met het besluit van de raad naar 

aanleiding van onderzoek van de rekenkamercommissie in 2011?  
3. Is de verantwoordingsinformatie over personele uitgaven en inhuur externen in overeenstemming met be-

sluiten van de raad naar aanleiding van onderzoeken van de Rekenkamercommissie in de periode 2008-
2011?   

Ad 1. De kwaliteit van de begrotings- en verantwoordingsinformatie. 
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar vier thema’s. Deze ontleenden wij aan suggesties van uw raad voor on-
derzoek door de rekenkamercommissie in 2012. Ze betreffen:  

• Afhandeling van verzoeken, bezwaarschriften en klachten; 
• Onderhoud van wegen; 
• Wet maatschappelijke ondersteuning; 
• Wet Werken naar Vermogen. 

 
Onze beoordeling was gericht op twee kernvragen:  

• Bevat de begroting een goede basis voor verantwoording? 
• Bevat de rekening een goede verantwoording? 

 
Om tot een gestructureerd oordeel te komen hebben we met een tabel gewerkt. De aldus verzamelde oorde-
len en bevindingen hebben wij besproken in onze vergadering van 15 mei jongstleden, wat ons aanleiding gaf 
het volgende onder uw aandacht te brengen. De tabel voegen wij bij, omdat deze volgens ons ook voor uw 
raad als beoordelingskader kan dienen.  
 
Wij zijn positief over de structuur van de informatie van zowel de begroting als de jaarstukken. De opzet van 
de jaarstukken is identiek aan die van de begroting, wat wezenlijk is voor het verantwoordingsproces. De doe-
lenbomen zijn duidelijk en blijken garant te staan voor consistente informatie.   
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Bij de kwaliteit van de informatie over doelen en prestaties plaatsen we de volgende kanttekeningen:  
• Op een aantal plaatsen ontbreken indicatoren. Aan de hand van de  doelenbomen kan de raad echter zien 

waar de hiaten zitten en op grond daarvan aanvulling vragen; 
• De betekenis van een aantal indicatoren, ontleend aan het onderzoek “waar staat je gemeente”, vinden wij 

in een aantal gevallen gering,  omdat er geen uitleg bij wordt gegeven; 
• In de jaarstukken ontbreekt in de tabellen met indicatoren een kolom met informatie over het jaar  2014. 

Daardoor is het voor de raad niet goed mogelijk de waarde van de indicatoren in het perspectief van de 
toekomst te zien; 

• De relatie tussen effect indicatoren en indicatoren onder “wat hebben we gedaan” is in een aantal gevallen 
niet uitgelegd. 

 
De in het laatste punt bedoelde uitleg ontbreekt  bijvoorbeeld bij de effectindicator: “meer sociale samenhang 
en leefbaarheid in dorpen en wijken”. Bovendien wordt hier slechts een gemiddelde  gepresenteerd (rapportcij-
fer  van burgers). Omdat alleen  een gemiddelde is opgenomen en niet de onderliggende cijfers valt daar niets 
uit op te maken. De raad kan niet zien hoe groot de spreiding rond het gemiddelde (6,9) is. Het kan goed zijn 
het dat op sommige onderdelen “zeer goed” is gescoord en op andere “zwaar onvoldoende”.  

Deze kritische kanttekeningen laten onverlet dat naar onze mening met de huidige  kwaliteit van de indicato-
ren over het geheel gezien een goede basis is gelegd. Bovendien hebben wij vastgesteld dat de sterkte en 
zwakte ervan, dank zij de structuur van de programma’s, duidelijk voor het voetlicht komt. Het is aan de raad 
om zo nodig verheldering te vragen of op betere indicatoren aan te dringen. Ons beoordelingskader kan daar-
bij een hulpmiddel zijn. 
 
Wij willen nog een afzonderlijke kanttekening maken bij de kwaliteit van de verschillenverklaringen. Deze vin-
den wij over de gehele linie van beperkte betekenis voor de raad, omdat doorgaans alleen wordt vermeld 
waaruit de verschillen bestaan. Verdere uitleg  en analyse, bijvoorbeeld gericht op de reden waarom ze zijn 
opgetreden, ontbreekt veelal en we zijn nergens tegengekomen dat aan een verschillenverklaring een leer-
punt is gekoppeld. Een goed verantwoordingsproces geeft in onze ogen blijk van transparantie en is gericht op 
leren en verbeteren.  
 
Met  betrekking tot het onderwerp “onderhoud van wegen” viel het ons op, dat geen duidelijke toelichting wordt 
gegeven op het ontbreken van een geactualiseerd onderhoudsplan. Welke informatie over de onderhoudstoe-
stand ligt vast en welke informatie zit in de hoofden van de medewerkers? Wat is de reden dat de plannen niet  
actueel zijn ? Hoe groot is het achterstallig onderhoud? Wat zijn de gevolgen van het  “in de meeste gevallen” 
beperken van het onderhoud tot correctief onderhoud en schadeherstel. Een dergelijk benadering kan op ter-
mijn tot zeer forse verhoging van  kosten leiden. In hierover concrete informatie beschikbaar? Een goed ver-
antwoordingsdocument bevat naar onze mening antwoorden op dit soort vragen. 
 
In de paragraaf weerstandsvermogen wordt gewezen op risico’s van open einde regelingen, waaronder de 
Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de paragraaf Wmo lezen wij, dat in 2012 een meer grondige 
evaluatie van het gevoerde beleid zal worden uitgevoerd. Het lijkt ons van belang daarbij ook de financiële 
aspecten van de wetuitvoering te betrekken. Wij bevelen aan deze financiële aspecten voortaan ook in de 
paragraaf Wmo op te nemen, net zoals dat in andere paragrafen het geval is.  
   
Ad 2. De verantwoordingsinformatie over grondbeleid 
 
Eind 2012 zullen wij onderzoek doen naar de doorwerking van ons onderzoeksrapport grondbeleid (april 
2011) en het besluit van de raad hierover, onder meer  inhoudende dat onze conclusies en aanbevelingen 
werden overgenomen. Vooruitlopend daarop willen wij onder  uw aandacht brengen dat nog geen gevolg is 
gegeven aan onze opmerking dat in de jaarstukken een analyse ontbreekt van het  geheel van de informatie 
over het  grondbeleid. Een dergelijke analyse is nodig om conclusies te kunnen trekken en antwoord te kun-
nen geven op fundamentele vragen over de feitelijk bijdrage van de grondexploitatie aan de diverse program-
doelen, de sterkte of zwakte van de financiële positie van “het grondbedrijf”, de rode draad in de actualisatie 
van exploitaties en de mate waarin volgens de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid is gewerkt.  
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Wij hebben dit in ons rapport concreet gemaakt door te omschrijven op welke vragen de stukken geen ant-
woord geven. Dit betreft de volgende vragen:  
• Wat is de feitelijk bijdrage van de grondexploitatie aan de diverse programdoelen en stemt die overeen met 

verwachtingen op dit punt ? 
• Hoe sterk of zwak staat “het grondbedrijf”, hoe zit het met de verwachte eindwaarde van de exploitaties, 

welke ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen ? 
• Is de algemene reserve grondexploitatie toereikend om toekomstige tegenvallers op te vangen ? 
• Wat is de rode draad in de actualisatie en welke lessen zijn daaruit te trekken ? 
• wat zijn de oorzaken van de mutaties in verwachte en gerealiseerde verliezen en in hoeverre heeft de ge-

meente daar invloed op ? 
• In welke mate wordt volgens de uitgangspunten van de nota Grondbeleid gewerkt en hoe zijn afwijkingen 

te verklaren ? 

Niet alleen gezien de financiële positie van de gemeente, maar ook gezien de sturende rol van de raad lijkt het 
ons van groot belang dat dit soort vragen jaarlijks diepgaand aan de orde komt. Rapportage over de antwoor-
den in de jaarstukken mag in onze ogen niet ontbreken. 
 
Ad 3. De verantwoordingsinformatie over personele kosten en inhuur externen 
  
Over deze onderwerpen rapporteren wij al een aantal jaren. Naar aanleiding van de jaarstukken over 2007 
hebben wij de suggestie gedaan om de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken concreter te maken, door 
bijvoorbeeld het verschil te verklaren tussen de raming en de uitkomsten van de apparaatskosten (perso-
neelskosten, huisvestingskosten etc. ), in te gaan op het verschil tussen geraamde en werkelijke productieve  
uren, of het  hoge bedrag voor inhuur van externen  te verklaren. Deze suggestie is destijds niet opgepakt.  
In 2009 deden wij onderzoek naar de inhuur van externen. Wij wezen erop dat inhuur behalve voordelen, mo-
gelijk ook nadelen kan hebben: inhuur is relatief duur is en kan de organisatie teveel afhankelijk maken van 
externe capaciteit, dan wel ertoe leiden dat geen tegenwicht meer tegen externe deskundigheid kan worden 
geboden. In onze conclusies drongen wij aan op het beschikbaar komen van meer en betere informatie over 
inhuur, niet alleen ten behoeve van kostenbeheersing, maar ook met het oog op de gevolgen die de inhuur 
heeft voor het functioneren van de organisatie. Wij onderstreepten het belang van expliciete aandacht voor 
deze punten in het personeelsbeleid. Dat zou moeten beginnen met het verzamelen en analyseren van infor-
matie over bijvoorbeeld aantallen personen die zijn ingehuurd, de gemiddelde periode van inhuur, de kosten , 
zeer langdurige inhuur ( bijvoorbeeld langer dan 6 maanden ) etc.  
Het college deelde destijds onze conclusie dat meer informatie beschikbaar moet komen, vooral ook om op dit 
onderdeel van de bedrijfsvoering meer gericht sturing te kunnen geven. Het realiseerde zich ook de risico’s  
van  afhankelijkheid van externe kennis. 
In het onderzoek naar personeelsuitgaven dat wij in 2011 op verzoek van de raad hebben gedaan stelden wij 
opnieuw vast dat over personeelsuitgaven en inhuur van externen weinig analysemateriaal aanwezig is. Op-
nieuw deden wij de aanbeveling deze informatie op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering. De raad nam 
onze conclusies en aanbevelingen over en vroeg het  college voor 15 december 2011 nader inzicht te ver-
schaffen op het punt van inhuur derden en daarbij een specificatie van de kosten te verschaffen. Voor zover 
wij kunnen nagaan is wel de specificatie van kosten verschaft maar niet het gevraagde inzicht. Verder hebben 
wij vastgesteld dat een begin is gemaakt met het opnemen van de door ons bedoelde informatie in de para-
graaf bedrijfsvoering. Dit is echter nog maar zeer  bescheiden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de rekenkamercommissie, 

 
Drs. L.J.F. Dolmans, voorzitter 
 


