
Basiscursus Gemeentefinanciën 

Introductieprogramma nieuwe raad

5 december 2018



Samenstelling publiek

Welke raadsleden hebben al eerder zitting 

gehad in een gemeenteraad?



Basiscursus gemeentefinanciën

1. Gemeentelijke lasten

2. Gemeentelijke baten

3. Rollen gemeenteraad

4. Toezicht

5. Autonome en medebewindstaken

6. Planning & Control Cyclus

7. Financiële begrippen



Gemeentelijke lasten

� Aan welk van onderstaande programma’s 

geeft de gemeente het meeste geld uit?

a) Programma 8: Wonen

b) Programma 1: Werk en inkomen

c) Programma 10: Veiligheid

d) Programma 3: Onderwijs



Gemeentelijke lasten



Gemeentelijke baten

Aandeel gemeentelijke belastingen en heffingen 

van totale gemeentelijke baten?

a) 0-10%

b) 10-20%

c) 20-30%

d) 30-50%



Gemeentelijke baten

Antwoord is C (17%)    (Haren/Ten Boer 20%)



COELO Atlas lokale baten 2018

�Woonlasten meerpersoonshuishouden:

�Gemiddeld NL: € 721

�Haren: € 961

�Ten Boer: € 862

�Groningen: € 755 (nr. 11 van 38 grote gemeenten)

�Laagste NL (Oud-Beijerland): € 505

�Hoogste NL (Bloemendaal): € 1.234



Eigen baten

� Gemeentelijke belastingen

�Geen duidelijk aanwijsbare tegenprestatie

�Voorbeeld: OZB en toeristenbelasting

� Gemeentelijke retributies

�Directe tegenprestatie

�Maximaal kostendekkend

�Voorbeeld: Afvalstoffenheffing en rioolrechten

� Gemeentelijke leges

�Dienstverlening

�Profijtbeginsel, maar maximaal kostendekkend

�Voorbeeld: Rijbewijs, paspoort en bouwvergunning



Gemeentefonds/ Algemene uitkering 

� Algemene uitkering: “Volledige 

bestedingsvrijheid”

� Circulaires gemeentefonds; mei/ september/ 

december



Rollen gemeenteraad

Volksvertegen-

woordiger

Controleur
Kadersteller 

(beleid)

Planning & 

controlcyclus

Verantwoording 

afleggen aan kiezer

Bepaalt wat college 

moet doen
Controleert wat 

college heeft gedaan



Toezicht

Kan een gemeente failliet gaan?



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.”



Artikel 12-vangnet



Toezichtsvormen

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

-herindelingsgemeente

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.



Autonome taken

� Autonomie: Vrijheid van taak en invulling

� Voorbeelden

� Ouderenbeleid

� Sport en recreatie

� Ruimtelijke ordening

� Musea

� Verkeer en vervoer



Medebewindstaken taken

� Medebewind: Verplichte taak en gebonden 

uitvoering

� Voorbeelden

� Bodemsanering

� Bijstandsverlening

� Burgerlijke stand



De planning & controlcyclus

Collegeprogramma

Voorjaarsbrief en 

Financieel 

meerjarenbeeld

Begroting: jaardoelen en 

budgetten voor een 

begrotingsjaar 

(Programmabegroting)

1e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Jaarrekening en 

jaarverslag



De planning & controlcyclus

� kalenderjaar 2019 (bijzonder jaar):
�T begrotingsdebat begroting 2019 nieuwe gemeente 

Groningen

�T-1 (juli) 3 afzonderlijke jaarrekeningen

�T+1 (juli) voorjaarsdebat (belangrijkste debat van het jaar!)

�T+1 (november): begrotingsdebat begr.2020

�T: voortgangrapportages I (juli) en II (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 (2019)

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

Begroting 2019 x

Rekening 2018 Haren x

Rekening 2018 Groningen x

Rekening 2018 Ten Boer x

1e VGR 2019 x

2e VGR 2019 x
Rekening 2019

Voorjaarsbrief 2019 x

Begroting 2020 x

x Raadsbehandeling



Jaarplanning 2019 (1)

� Begroting 2019 in voorjaar

�Gemeenterekening(en) 2018 in juli
�Verantwoording college over gerealiseerde prestaties en 

gevoerde financiële beleid

�1 boekwerk jaarrekening en jaarverslag;
� Ivm herindeling; 3 afzonderlijke jaarrekeningen Haren, 

Groningen en Ten Boer

� raadsvoorstel met bestemmingsvoorstellen

�3 afzonderlijke accountantsrapporten en -verslagen

�Voortgangsrapportage I in juli
�Voortgang uitvoering beleid (2019 beperkt), financiën en 

bezuinigingen



Jaarplanning 2019 (2)

� Voorjaarsbrief in juli
�Voorbereiding van de begroting 2020

�Kaderstellende rol gemeenteraad

�Voorjaarsbrief + financieel meerjarenbeeld

�Voortgangsrapportage II in november
�Voortgang uitvoering beleid, financiën en bezuinigingen

�Gemeentebegroting in november
�Vertaling doelen collegeprogramma naar acties



Eisen planning & controlcyclus

� Besluit, begroting en verantwoording 
(BBV)

� opbouw begroting, jaarrekening, etc

� Nog vele andere wetgeving; o.a.:

� Financiële verordening en nota’s die 

hieruit voortvloeien

� Financiële verhoudingswet, gemeentewet, 

etc.



Financiële verordening

� Bepaalt inrichting P&C

� o.a. inrichting paragrafen

� Bepaalt autorisatie begroting en 
kredieten, o.a.:

� Raad autoriseert de baten en lasten per 

programma

� Financiële afwijkingen voortgangs-

rapportages is 250 duizend euro



Begroting gemeente

Begroting

Beleids-

begroting

Programma

-plan

Paragrafen

Financiële 

begroting

-Programma’s

-Alg.dekkingsmiddelen

-Vennootschapsbelasting

-Overhead

-Onvoorzien

Overzicht baten en lasten en toelichting

Uiteenzetting financiële positie

Bijlage: overzicht baten en lasten 

taakvelden



Programmaplan

� Programmaplan bestaat uit:

� programma’s (indeling is vrij)

1

2

3

Programma’s

Deelprogramma’s

Beleidsvelden



Paragrafen

� Dwarsdoorsneden van de begroting

� Verplicht volgens BBV:
�Lokale heffingen

�Weerstandsvermogen en risicobeheersing

�Financiering

�Bedrijfsvoering

�Verbonden partijen

�Grondbeleid

�Onderhoud kapitaalgoederen

� Gemeente Groningen; integraal gebiedsgericht werken 
en duurzaamheid



Actueel financieel meerjarenbeeld

(bedragen x 1.000 euro) 2019 2020 2021 2022

Meerjarenbeeld primitieve begroting 2018 Groningen 0 0 91 447

Meerjarenbeeld primitieve begroting 2018 Haren 3.004 2.200 2.229 2.229

Meerjarenbeeld primitieve begroting 2018 Ten Boer 377 377 377 377

3.381 2.577 2.697 3.053

Actueel meerjarenbeeld begroting 2019 -9.889 3.633 5.898 9.514

Verschil ten opzichte van de primitieve begrotingen -13.270 1.056 3.201 6.461

Nadere analyse verschil tov primitieve begrotingen:

Reguliere ontwikkelingen (jeugd en WMO p.m.) -8.958       1.869        2.786        8.964        

Voorbeslagen begroting/ onontkoombare knelpunten -5.163       -2.628      -1.716      -4.991      

Haren 101             524            627            730            

Ten Boer -484           -550          -429          -302          

Harmonisatieverschillen 1.234         1.841        1.932        2.060        

Totaal -13.270     1.056        3.200        6.461        



Voorjaarsbrief

� Is opmaat voor komende begroting

� Uitgangspunten komende begroting 

� Meerjarenbeeld



Voortgangsrapportages (I en II)

� 2 maal per jaar voortgangsrapportage

� functie van (bij)sturingsinstrument en het 

verstrekken van volledige, juiste en actuele 

informatie over de stand van zaken en 

voortgang van de begroting

� prognose resultaat boekjaar

� inclusief begrotingswijzigingen



Jaarrekening en jaarverslag



Jaarrekening en jaarverslag

� Welke omvang aan fouten mag er zitten in de 

jaarrekening alvorens deze wordt afgekeurd 

door de accountant?

� A) € 0

� B) minder dan €       100.000

� C) minder dan €    1.000.000

� D) minder dan € 10.000.000



Jaarrekening en jaarverslag

� Antwoord is D (10,1 miljoen = 1% begroting)

� Fout 2017 was € 148.000

� Onzekerheden waren 2,6 miljoen (max 30,4 

miljoen = 3% begroting)

� Oordeel goedkeurende verklaring getrouwheid!

� Goedkeuringstoleranties worden door de raad 

vastgesteld



Jaarrekening en jaarverslag

� Verantwoording over gerealiseerde prestaties en 
gevoerde beleid door college

� Indeling via programma’s en paragrafen

� Balans en toelichting

� Resultaatbepaling en –bestemming 

� Controle door accountant
�Oordeel getrouwheid en rechtmatigheid

� Miv 2021 oordeel rechtmatigheid door college

� Jaarlijkse herziening grondexploitaties



Accountant/ audit committee

� Benoemen accountant is rol raad

� Raad is opdrachtgever accountant

� Audit committee is in eerste instantie 

gesprekspartner van accountant

� Via audit committee met raad in gesprek over 

innovatie van de P&C



Verbeterprogramma financieel 

administratieve beheersing

� Aanleiding; rapport accountant

� Structurele verbeteringen (Stuur, verbeter en 
borg); o.a.:

� Sturing op P&C

� Samenwerking stimuleren

� Structuur, instrumenten en processen

� Voortgang verbeterprogramma wordt 
gepresenteerd aan audit committee



Financiële begrippen

In het volgende blok wordt ingegaan op: 

� Kasstelsel versus stelsel van baten en lasten

� Investeringen en kapitaallasten 

� Structureel en incidenteel 

� Reserves en voorzieningen

� Kengetallen



Baten en lasten versus inkomsten en uitgaven

Het verschil tussen: 

Stelsel van baten en lasten (gemeenten)

Kosten en opbrengsten → uitgaven en inkomsten 
toerekenen aan de jaren waarop deze betrekking hebben: 

*wanneer is de prestatie geleverd?

Kasstelsel: inkomsten en uitgaven (Rijk)→ uitgaven en 
inkomsten boeken op moment feitelijke 
betaling/ontvangst



Kasstelsel versus stelsel van baten en lasten

Voorbeelden:

� Een in 2018 geleverde dienst wordt in 2019 

betaald

� Een investering wordt in meerdere jaren 

afgeschreven



Investeringen en kapitaallasten

Investering (= kapitaaluitgave):

� Meerjarig economisch of maatschappelijk nut

� Leidt tot kapitaallasten (op grond van BBV moet 
je afschrijven):

� Afschrijvingslasten

� Rentelasten

� De investering wordt geactiveerd op de balans 

� De kapitaallasten komen in de exploitatie



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. 

Structureel is 4 jaar of langer. 

Begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.     



Reserves en voorzieningen

� Reserve

� Bedrag opzij zetten voor later gebruik

� Raad stelt reserve in en stelt mutaties reserve 
vast

� Voorbeeld: algemene egalisatiereserve

� Voorziening    

� Bedrag opzij zetten voor een zekere uitgave op 
een later moment (in te schatten verplichting)

� Voorbeeld: pensioenen wethouders



Kengetallen gemeente

� Begroting 1 miljard euro

� Weerstandsratio



Kengetallen gemeente

Begroting 2018

jaarverslag jaarverslag
Primitieve 

begroting
begroting begroting begroting begroting

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021

netto schuldquote 117% 122% 144% 153% 151% 147% 140%

netto schuldquote 

gecorrigeerd voor 

alle verstrekte 

leningen 

74% 86% 99% 114% 113% 112% 108%

solvabiliteitsratio 15% 14% 11% 9% 8% 8% 9%

structurele 

exploitatieruimte 
3% -1% 0% -1% -1% 1% 1%

grondexploitatie 

excl. Meerstad
15% 12% 8% 8% 8% 8% 6%

grondexploitatie 

incl. Meerstad
42% 39% 48% 38% 39% 38% 37%

belastingcapaciteit 105% 105% 104% 105% 105% 105% 105%

Verloop van de kengetallen 

Kengetallen:



Financiën Portaal



Leeromgeving raadsleden
https://groningen.raadsinformatie.nl/



VNG



Vragen?


