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1. De belangrijkste begrippen 

 Budgetrecht 

 

 Planning & controlcyclus 

 

 Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 

 

 Toezicht 
 

 Financiële basisbegrippen 

 



Budgetrecht (1) 

 “Een onvervreemdbaar recht van de 
volksvertegenwoordiging.” 

 
Niet overdraagbare bevoegdheden raad: 
 Vaststellen begroting en rekening 
 Vaststellen uitgangspunten financieel beleid en 

beheer en inrichting financiële organisatie 
 Vaststellen regels voor de controle hierop 
 Aanwijzen accountant 
 Periodiek onderzoek naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid 
 



Budgetrecht (2) 

 “Het recht van de raad om te beschikken over de 
gemeentelijke middelen.” 

 
 De raad bepaalt hoeveel geld er beschikbaar is om uitgaven 

te doen en waar het aan wordt besteed 

 Dit komt tot uitdrukking in het vaststellen van de begroting 
door de raad 

 Uitgaven kunnen slechts worden gedaan tot de bedragen 
die in de begroting zijn opgenomen 

 Wijzigingen in de begroting moeten worden vastgesteld 
door de raad 

 

 



Budgetrecht (3) 

 “Rechten én plichten.” 

 

 Toezicht op de financiële positie 
 

 Toezicht op vorm en inhoud  
financieel beheer 



Financiële positie in de praktijk 
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De planning en 
controlcyclus  

(vanuit het perspectief van de 
raad) Collegeprogramma 

 
Beleidsplan en 

 meerjarenbegroting 

(Voorjaarsbrief) 

 

  Begroting :  

jaardoelen en budgetten 

voor een begrotingsjaar  

(Programmabegroting) 

1e tussentijdse rapportage 

(Voortgangsrapportage) 

2e tussentijdse rapportage 

(Voortgangsrapportage) 

Jaarrekening en  

jaarverslag 



P&C cyclus 

 2014: 
 
 T-1 (28 mei): gemeenterekening 

 T+1 (18 juni): voorjaarsdebat (belangrijkste debat 
van het jaar!) 

 T+1 (12 november): begrotingsdebat  

 T: voortgangsrapportages I (18 juni) en II (12 
november) (bijsturen door de raad) 

   
 T+1  = betreft komende jaar 

 T   = betreft huidige jaar 

 T-1  = betreft afgelopen jaar 



P&C cyclus gedurende het jaar 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec 

Rekening 2013 

1e VGR 2014 

2e VGR 2014 

Jaarstukken 2014 

Voorjaarsbrief 2014 

Begroting 2015 



Jaarplanning 2014 (1) 
 Gemeenterekening in mei 

 Verantwoording college over gerealiseerde prestaties en 
gevoerde financiële beleid 

 1 boekwerk jaarrekening en jaarverslag 

 raadsvoorstel met bestemmingsvoorstellen 

 accountantsverklaring met reactie College 

 

 Voortgangsrapportage I in juni 

 Voortgang uitvoering beleid, financiën en bezuinigingen 

 Voortgang Sleutelprojecten 
(Ebbingekwartier/bodenterrein, Eemskanaalzone, Europapark, Grote Markt 
Oostzijde, Zernike, Meerstad, Oosterhamriktracé, Westpoort, Aanpak Ring Zuid, 
Stationsgebied, Maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen-Assen) 

 

 



Jaarplanning 2014 (2) 
 Voorjaarsbrief in juni 

 Voorbereiding van de begroting 2015 

 voorjaarsbrief+stadsmonitor+meerjarenbeeld 

 

 Voortgangsrapportage II in november 

 Voortgang uitvoering beleid, financiën en bezuinigingen 

 Voortgang Sleutelprojecten 
 

 Gemeentebegroting in november 

 Vertaling doelen collegeprogramma naar acties 

 raadsvoorstel met verdeling extra beleid en/of 
bezuinigingen 



Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 

 RECHTMATIGHEID 
 Voldoen we aan de geldende regels? 
 
 DOELMATIGHEID 
 De relatie tussen de gemeentelijke prestaties en de 

daarvoor te leveren inzet  
→ doen we de dingen goed? 
 

 DOELTREFFENDHEID 
 Bedrijfsvoering: De relatie tussen de geplande en 

gerealiseerde prestaties 
 → doen we de goede dingen? 

 Beleid: De relatie tussen beoogde doelen en 
gerealiseerde effecten 
 →  wat bereiken we er mee? 

 



Rechtmatigheid in de praktijk 

Accountant Deloitte: Jaarrekening Anna Paulowna 
deels onrechtmatig  
 
• Gemeente Anna Paulowna  
 
Deloitte, de accountant van de Noord-Hollandse 
gemeente Anna Paulowna, heeft een afkeurende verklaring 
afgegeven over de rechtmatigheid over de jaarrekening. Bij 
de controle op de rechtmatigheid toetst de accountant of de 
gemeente zich aan de in- en externe regels heeft gehouden. 
Deloitte vindt dat de gemeente dat drie keer niet gedaan heeft. 
Er werd wel een goedkeurende verklaring afgegeven over de 
getrouwheid van de jaarrekening.  
 
Bron: Accountancynieuws 



Doelmatigheid in de praktijk 



Doeltreffendheid in de praktijk 



Toezicht 



Toezicht: uitgangspunten 

“De gemeente is in de eerste plaats zelf 

verantwoordelijk voor haar financiële 

positie.” 

 

“Het provinciale beleid dient er ten principale op 

gericht te zijn om financiële problemen te 

voorkomen.” 

 

“Artikel 12 biedt in uiterste instantie een vangnet.”  
 



Toezicht: kernbegrippen 

 Toezichthouder 
 

 Financiële positie 
 

 Duurzaam financieel evenwicht 
 

 Inzendtermijnen 



Toezichtvormen 
Toezicht Wanneer Maatregel 

Repressief Begroting en meerjarenraming in 

evenwicht 

Begroting en jaarstukken tijdig 

Ingediend 

Niet van toepassing 

Preventief Mogelijk bij: 

- een rekeningtekort  

- niet tijdige indiening 

begroting of jaarstukken 

Verplicht bij: 

- een tekort op de begroting 

én 

- geen sluitende 

meerjarenraming 

Begrotingsscan 

Ondersteuning provincie 

Maatregelen gemeente 

Artikel 12 Algemene middelen schieten 

aanmerkelijk en structureel tekort 

om in de noodzakelijke behoeften  

te voorzien, terwijl de eigen 

inkomsten van de gemeente zich 

op een redelijk peil bevinden. 

Aanvullende uitkering 

Saneringsbegroting  



Toezicht in de praktijk 

Negen gemeenten onder preventief toezicht 

in 2014 om financiën 

Per 1 januari 2014 zijn negen gemeenten onder preventief toezicht van 

de provincie geplaatst vanwege een structureel niet sluitende 

begroting. Dat blijkt uit een brief die minister van Binnenlandse Zaken 

Ronald Plasterk afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft 

gestuurd.  

In 2013 stonden eveneens negen gemeenten onder toezicht van de 

provincie. Ze staan daarmee in feite onder curatele en moeten voor 

extra uitgaven toestemming vragen van de provincie. Bellingwedde, 

Delfzijl, Boarnsterhim (dat per 1 januari is opgeheven) en Millingen aan 

de Rijn staan niet langer onder toezicht, terwijl De Marne, 

Haaksbergen, Muiden en Lansingerland pas sinds dit jaar onder 

toezicht staan. Ten Boer, Apeldoorn, Beuningen, Nuenen en Gemert-

Bakel blijven na 2013 ook in dit jaar gecontroleerd worden.  

Volgens de brief is bij de gemeenten Ten Boer, Apeldoorn, Beuningen, 

Lansingerland, Gemert-Bakel en Nuenen de financiële problematiek 

grotendeels veroorzaakt door grondexploitatieverliezen. De inkomsten 

van gemeenten vallen al enige jaren flink tegen door verliezen in de 

grondopbrengst. Als gevolg van de crisis en demografische 

ontwikkelingen zijn plannen niet gerealiseerd en is de grond minder 

waard geworden. De Tweede Kamer had Plasterk daarom verzocht in 

de brief aan te geven welk toezicht in belangrijke mate is veroorzaakt 

door grondexploitatieverliezen. 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/01/10/kamerbrief-over-het-aantal-gemeenten-dat-in-2014-onder-preventief-toezicht-staat-van-de-provincies.html
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/media/Boarnsterhim/index.html


Financiële basiskennis 

 Baten en lasten versus 
inkomsten en uitgaven 
 

 Investeringen en 
kapitaallasten 
 

 Reserve en voorziening 
 

 Structureel en incidenteel 
 

 Dekking, financiering en 
krediet 
 

 Financiële paragraaf 



Baten en lasten versus  
inkomsten en uitgaven 

Het verschil tussen: 

 

Baten en lasten   

Kosten en opbrengsten → over welk jaar 

 

Inkomsten en uitgaven → in welk jaar 

 



Baten en lasten versus  
inkomsten en uitgaven 

Voorbeelden: 

 Een in 2013 geleverde dienst wordt in 
2014 betaald 
 

 Een investering wordt in 10 jaar 
afgeschreven 
 

 Het opbouwen van een voorziening 
voor uitgaven in een later jaar 

 



Investeringen en kapitaallasten 

Investering (= kapitaaluitgave): 

 Meerjarig economisch of  
maatschappelijk nut 

 Leidt tot kapitaallasten: 
 Afschrijvingslasten 

 Rentelasten 

 De kapitaallasten komen in  
de exploitatie 



Reserve en voorziening 

Reserve: 

 Een bedrag opzij 
zetten voor later 
gebruik 
 

 Bestemming kan 
worden gewijzigd 
 

 Rentetoevoeging 

Voorziening: 

 Een bedrag opzij 
zetten voor een 
zekere uitgave op een 
later moment 

 Bestemming kan niet 
worden gewijzigd 
 

 Geen rentetoevoeging 



Structureel en incidenteel 

Structureel = jaarlijks terugkerende lasten 
Voorbeeld: salarissen, energielasten. 

 

Incidenteel = eenmalige uitgaven 
Voorbeeld: bijdrage aan de bouw van een clubhuis 

 

Gemeentelijke lasten zijn grotendeels 

structureel van karakter. 
 



Dekking, financiering en krediet 

 Dekking: 
Ruimte in een begrotingspost voor het dekken 
van kosten 
 

 Financiering: 
Het betalen van de kapitaaluitgave (investering) 
met eigen of vreemd vermogen (lening) 
 

 Krediet: 
Expliciete toestemming van de raad aan het 
college om een (grote) uitgave te doen 



Financiële paragraaf 

1. Kosten en opbrengsten 

a. Structureel/incidenteel 

b. Investering/exploitatie 
 

2. Dekking 

a. Begrotingspost of reserve 

b. Bestaand budget / 
Bestaand budget ander 
doel / Nieuwe 
begrotingspost 

c. Aantonen dat aangewezen 
budget toereikend is 

 

 

3. Begrotingswijziging 

a. Ander doel 

b. Nieuwe begrotingspost 

c. Toepassing 
budgetrecht 

 

4. Raadsbesluit 

a. Begrotingswijziging 

b. Onttrekking reserve 

c. Krediet 

4  VRAGEN : 



2. Het geld van de gemeente 



2. Het geld van de gemeente 

 Financiële verhouding 
 

 Gemeentelijke inkomsten 
 

 Gemeentelijke uitgaven 
 



Financiële verhouding 

 Autonomie:  
Vrijheid van taak en 
invulling 

 

 Voorbeelden 

 Ouderenbeleid 

 Sport en recreatie 

 Ruimtelijke ordening 

 Musea 

 Verkeer en vervoer 

 



Financiële verhouding 

 Medebewind:  
Verplichte taak en 
gebonden uitvoering 

 

 Voorbeelden 

 Bodemsanering 

 Bijstandsverlening 

 Burgerlijke stand 

 Sociale 
werkvoorziening 

 

 



Financiële verhouding 

Toezicht: 

 Preventief: 
Vooraf goedkeuren 

 

 Repressief: 
Achteraf toetsen 



Inkomsten gemeente  



Groningen in cijfers (2014)  

 Aantal inwoners:    196.400 

 Aantal bijstandsontvangers:  11.250 

 Aantal WSW-ers:    1.150 

 

 Totaal lasten:    818 mln. 

 Opbrengst belastingen:    69 mln. (8%) 
 Waarvan OZB 60 mln. 

 Algemene uitkering:   281 mln. (34%) 

 

 Totale risico’s:    183 mln. 

 Totaal weerstandsvermogen:  147 mln. (80%)
   



Algemene uitkering 
 “Volledige bestedingsvrijheid” 

 
 In 2013 totaal € 17,8 miljard 

 
 Gelijk voorzieningenniveau bij gelijke 

belastingdruk 
 

 Verdeling gemeentefonds op basis van 
objectieve verdeelmaatstaven (meer 
dan 60): 
Bijvoorbeeld: 
- Opbrengst OZB (negatieve maatstaf) 
- Aantal inwoners 
- Oppervlakte 
- Sociale indicaties 
 

 Gekoppeld aan rijksuitgaven 
 

 Groei door loon- en 
prijsontwikkelingen 
en taakoverhevelingen (= accres) 
 

 Groot onderhoud 2015-2016 

 





Specifieke uitkering 

 Doeluitkeringen 

 

 “Geen bestedingsvrijheid 
(medebewind)” 

 

 In 2013 totaal € 17,5 miljard 

 

 Gedetailleerde rijksregelgeving 

 

 Hoge indirecte kosten  

 





Eigen inkomsten 

 Gemeentelijke belastingen 

 Geen duidelijk aanwijsbare tegenprestatie 

 Voorbeeld: OZB en toeristenbelasting 
 

 Gemeentelijke retributies 

 Directie tegenprestatie 

 Maximaal kostendekkend 

 Voorbeeld: Afvalstoffenheffing en rioolrechten 
 

 Gemeentelijke leges 

 Dienstverlening 

 Profijtbeginsel, maar maximaal kostendekkend 

 Voorbeeld: Rijbewijs, paspoort en bouwvergunning 
 

 Tarieven, renten, (bedrijfs)winsten 

 





Gemeentelijk belastinggebied 



Woonlasten 



COELO Atlas lokale lasten 2014 

 Woonlasten meerpersoonshuishouden: 
 Gemiddeld:    € 704 

 Groningen:    € 731 

 Laagste (Bunschoten):  € 514 

 Hoogste (Wassenaar):  € 1.183 

 
Rangorde Totaal (403) Grote steden 

(35) 

2012 308 32 

2013 287 30 

2014 181 22 



Uitgaven gemeente 



 

 

Taken per 1/1/2015 

• Overheveling AWBZ naar 

WMO 

• Wet op de Jeugdzorg 

• Participatiewet  

• Wet op het Passend 

Onderwijs 

 

 

 

Kansen door integrale 

benadering: Het gaat niet 

om 33.700 ‘unieke’ cliënten. 

 
 

Regeling cliënten  € 

WMO/huidig 11.000  30 mln 

AWBZ/begeleiding 
 

 4.000 
 

 30 mln 

AWBZ/verzorging  
  

2.700 
 

 25 mln 

Zorg voor Jeugd  
  

6.000 
 

 43 mln 

WWB 
 

10.000 
 

 17 mln    

Totaal 
 

33.700 
 

145 mln 



Budgetverhouding 

35 

32 

33  

Inkomsten 

gemeenten nu 

Algemene

Uitkering

Specifieke

Uitkeringen

Eigen

inkomsten

23 

27 25 

25 

Inkomsten 

gemeenten straks 

Sociaal

Deelfonds

Algemene

Uitkering

Specifieke

Uitkeringen

Eigen

inkomsten



Uitgelicht: Sociaal Deelfonds 

 Inzet kabinet: beleidsvrijheid en waarborgen 

 Ontschotten budgetten 

 Participatiebudget, WMO, Jeugd 

 Niet: Inkomensdeel WWB 

 Bestedingsvoorwaarden: 

 Integratieuitkering (besteden aan doel deelfonds) 

 Financieel risico bij gemeenten 

 Horizontale verantwoording + IV3 

 Onderbesteding aanleiding voor nader onderzoek 

 2015: historische gegevens 
Vanaf 2016: geleidelijk objectief verdeelmodel 

 Nadere uitwerking in Meicirculaire 2014 



3. Begroting 2014 



Gevolgen financiële crisis 

Lagere inkomsten: 

 Uitkeringen van het Rijk (algemeen en specifiek) 

 Lagere inkomsten belastingen (m.n. OZB) 

 Tegenvallende grondexploitaties 

 Lagere bijdragen van derden en bedrijven 
 

Hogere uitgaven: 

 Meer uitkeringsgerechtigden 

 Uitgaven voor schuldhulpverlening 

 Stimulering economie 

 Renteschommelingen 





Begroting 2013 

Knelpunten 2013 2014 Dekking 2013 2014 

Tekorten -42,3 7,0 Bronnen 110,3 18,1 

Aanvulling wsv -68,0 10,0 

Totaal -110,3 -17,0 Totaal 110,3 18,1 

2013 2014 2015 2016 

Meerjarenbeeld -1,2 1,3 15,8 17,5 



Financieel perspectief 
Onderdeel 2013 2014 2015 2016 2017 

Opgaven -110,3 -49,4 -28,8 -27,0 -27,6 

Dekking 110,3  54,9 23,2 24,9 28,3 

Subtotaal  0 5,5 -5,6 -2,1 0,7 

Voeding cofinancieringsfonds -2,7 

Reserveren voor 2015 -2,7 2,7 

Aanvullende taakstellingen 2,9 2,1 

Totaal 0 0 0 0 0,7 



Weerstandsvermogen (1) 

Bekende risico’s 

Benodigde  

weerstandscapaciteit 

Beschikbare  

weerstandscapaciteit 

Beschikbare middelen 

Weerstandsvermogen 



Weerstandsvermogen (2) 

Weerstandsvermogen 2014 € miljoen Ratio 

Totale risico’s begroting 2014 183 

Beschikbaar zonder maatregelen 124 0,68 

Beschikbaar met maatregelen 147 0,80 





4. Bezuinigen: Waar zitten de knoppen? 



De knoppen 

1. Hogere inkomsten 
 

2. Lagere uitgaven 
 

3. Efficiëntie 
 

4. Taakvermindering 



Hogere inkomsten 

 Belastingen 
 

 Tarieven 
 

 Reserves en 
voorzieningen 

 

 Alternatieve financiering 
 

 Lobby 
 



Lagere uitgaven 

 Taakstellingen 
 

 Kaasschaaf 
 

 Personeelskosten 
 

 Samenwerken 
 

 Uitbesteden 



Snijden in ‘eigen’ vlees 



Efficiëntie 

 “Melkkoe” 

 

 Procesinnovatie/ 
procesoptimalisatie 
 

 Lean 
 

 Benchmark 
 

 Efficiëntieverbetering  
‘kost’ geld 
 

 Businesscase 



Taakvermindering 

 Minder doen 
 

 Niet meer doen 
 

 Gebruik 
ontmoedigen 
 

 



Lastige keuzes 



Weglekeffect 

 

 Naar tarieven 
 

 Naar 
gemeenschappelijke 
regelingen 
 

 Naar doeluitkeringen 



Prestaties beoordelen 

 

 De goede dingen doen (opdracht, afspraak) 
 De dingen goed doen (kwaliteitskenmerken) 
 Binnen de gestelde kaders (waaronder geld) 
 Binnen de geldende regels (wetten en eigen 

verordeningen) 
 
Doelmatig, doeltreffend en rechtmatig 
 
Essentieel voor beoordeling:  
er moet vooraf een norm zijn gesteld. 
 



Voorkomen is beter dan… 



Tot slot 

: https://www.vng.nl/files/vng/20140313-de-wondere-wereld-van-gemeentefinancien.pdf 



Vragen? 


