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Inleiding
1.1. Aanleiding
De reltenltamercommissie Maassluis heeft onderzoek uitgevoerd naar de sturingsltracht
van de raad. Uit discussies in de raad blijkt, dat raadsleden zich afvragen of ze hun
liaderstellende en controlerende (sturende) taak voldoende kunnen vervullen. Deze
vraag komt voort uit twijfel over een aantal onderwerpen:
@ relevantie, betrouwbaarheid, tijdigheid en controleerbaarheid van aan de raad
aangeboden informatie,
* gebruik door de raad van deze informatie, en
. het gebruik van de instrumenten die de raad ter beschiltking staan om haar taak
te vervullen.
Dit onderzoek heeft hiermee een grote bestuurlijke relevantie en draagt bij aan het
functioneren van de gemeenteraad als controlerend en ltaderstellend orgaan.
De voorbereiding van het rekenkameronderzoek heeft plaats gevonden in overleg met
de auditcommissie. De auditcommissie was door de raad gevraagd om te bezien of de
bestuursrapportages verbeterd kunnen worden. Op verzoekvan de auditcommissie
heeft de rekenltamercommissie de bestuursrapportages en eventuele
verbetersuggesties hiervoor meegenomen in dit onderzoek.
1..2 Focus van het onderzoek
In het onderzoek beoordelen wij de toereikendheid van stuur- en
verantwoordingsinformatie. Daarnaast stellen we vast hoe de raad zelf omgaat met de
sturende/bijsturende rol. Het onderzoek richt zich op de P&C documenten van 2011.
1,3 Onderzoeksvraag en onderzoellsaanpak
De rekenkamercommissie heeft de centrale onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:
|c/t zfjn de sturingsmogeljlqheden, in zowel lqaderstellende en controlerende zin, van de
raad, op welke wtjze maakt hlj hiergebruik van en Wt/t moet er veranderen Om de sturing
door de raad te verbeteren?
Voor beantwoording van de centrale vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1.a. Krijgt de raad juiste, tijdige en voldoende stuurinformatie om zijn kaderstellende
en controlerende rol te vervullen?
b, Hoe komt dit?
C.
2.a
Wat moet er veranderen om dit te verbeteren?
Maakt de raad voldoende gebruik van de tot zijn beschikking staande
sturingsinstrumenten?
Hoe komt dit?
Wat moet er veranderen om dit te verbeteren?
b.
C.
Op basis van deze onderzoeltsvraag en deelvragen is het onderzoek als volgt ingedeeld:
1. Beoordeling stuurbaarheid van de programmabegroting
2. Beoordeling bruikbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie
3. Beoordelen gebruik van stuur- en verantwoordingsinformatie door de raad
4. Analyse en rapportage
4
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Beoordeling stuurbaarheid van de programmabegroting
De beoordeling van de stuurbaarheid richt zich met name op het SMART formuleren van
beleid. lmmers, zonder concreet en meetbaar beleid is het nagenoeg onmogelijk om
hierover zinvol verantwoording af te leggen. De criteria voor deze beoordeling zijn
weergegeven in het normenkader in paragraaf 2.1 en verder toegelicht in bijlage 1.
Beoordeling bruikbaarheid van de stuur- en veran|oordingsinformatie
Om te kunnen sturen als raad is de kwaliteit van de stuur- en
verantwoordingsinformatie belangrijk. lnformatie van goede kwaliteit maakt het voor
de raad mogelijk om: (1) vooraf duidelijke kaders te stellen waarbinnen het college
ruimte krijgt (2) gedurende het jaar inzicht te krijgen in de voortgang van het beleid en,
indien nodig, bij te sturen; en (3) na afloop van het jaar te controleren of de beoogde
doelstellingen zijn bereikt door de beoogde prestaties te leveren binnen het geraamde
budget. In dit onderdeel van het onderzoek wordt de bruikbaarheid van de andere
documenten van de planning- en control cyclus behandeld, te weten de kaderbrief, de
bestuursrapportages en het jaarverslag. De criteria voor deze beoordeling zijn
weergegeven in het normenkader in paragraaf 3.1.
Beoordelinggebruik stuur- en veran|oordingsinformatie door de raad
Om het gebruik van de stuur- en verantwoordingsinformatie door de raad in kaart te
brengen, is een analyse gemaakt van de behandeling van de verantwoordingsinformatie
in de commissies en de raad. Hiertoe is kennis genomen van de notulen van de
behandelingen van de verantwoordingsinformatie en de amendementen en moties van
de raad rondom de betreffende stukken. Deze zijn gecategoriseerd om inzicht te
verkrijgen of de raad stuurt op inhoud, vorm, middelen en/of politieke uitgangspunten.
De uitkomsten van de analyse zijn besproken in interviews met het college, de griffier en
in de raadsbijeenltomst.
Anab'se en rapportage
Voor de analyse is gebruik gemaakt van documentatie rond:
. P&C cyclus; financiële verordening, kaderbrief, begroting, begrotingswijzigingen,
eerste en tweede bestuursrapportage, jaarverslag;
. Notulen en digitale verslagen van de vergaderingen waarin stuur- en
verantwoordingsinformatie zijn besproken;
* Amendementen en moties;
@ Schriftelijke vragen naar aanleiding van (de behandeling van) stuur- en
verantwoordingsinformatie en notities waarin antwoord of toelichting is gegeven
op deze vragen.
Na de bestudering van de behandeling van de stuur- en verantwoordingsinformatie in
de raad zijn vier interviews gehouden met:
1. het hoofd financiën, verantwoordelijlt voor het opstellen van de stuur- en
verantwoordingsinformatie;
2. wethouder financiën;
3. de griffier;
4. meerdere leden van de gemeenteraad in een groepsinterview waaronder de
leden van de auditcommissie.
5
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In deze interviews is vastgesteld wat de informatiebehoefte is, of de informatie
toereikend is en hoe onderling over deze informatie wordt gesproken.
De nota van bevindingen is opgesteld op basis van de uitkomsten van de bovenstaande
fasen. Deze nota van bevindingen is voor wederhoor voorgelegd.
1.4 Leeswijzer
De indeling van deze nota van bevindingen volgt de indeling van het onderzoek. Voor de
diverse onderdelen van het onderzoek is een normenltader uitgewerltt. Aan het begin
van de hoofdstukken zijn de relevante onderdelen van het normenltader opgenomen.
Per norm wordt een van de volgende oordelen gegeven:
++ voldoet volledig/ goed aan de norm
+ voldoet overwegend aan de norm
+/- voldoet deels aan de norm
voldoet niet aan de norm
voldoet totaal niet aan de norm
Het gehele normenkader inclusief toelichting is opgenomen in de bijlage 1. In ieder
hoofdstuk wordt achtereenvolgéns op elke norm afzonderlijk ingegaan. ledere paragraaf
geeft een toelichting op de norm aan de hand van de bevindingen en voorbeelden en
eindigt met een samenvattend oordeel over de norm.
6
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2.
Stuurbaarheid van de
programmabegroting
2,1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt stap 1 van de onderzoeksaanpak behandeld:
1. Beoordeling van de stuurbaarheid van de programmabegroting
Voor de beoordeling maakt de rekenltamercommissie gebruik van onderstaand
normenkader. In bijlage 1 is het gehele normenltader opgenomen.
Tabel 1 normen stuurbaarheid programmabegrotin
I '*' '. . I . . 1 - -
Structuur De begroting heeft een duidelijke structuur; de programma's hebben een +
consistente o boum
Samenhang Er is een zichtbare relatie tussen maatschappelijke effecten, doelstellingen,
activiteiten, prestaties, indicatoren en middelen; uit de begroting blijltt welke
middelen eko eld zi'n aan de doelstellin en.
Formulerlng Het beleid is uitgewerld in doelstellingen en indicatoren, die voldoen aan de -
onderdelen Specifiek, Meetbaar en Tijdgebonden van SMART? waardoor
duidelijk is wat beoogd wordtl
* Specifiek: voor alle betroldçenen is op elk onderdeel van de
doelstelling duidelijk wat bereikt moet worden. De onderdelen
zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar
* Meetbaar: de doelstelling is (|an|tatief of l-ali|tieg meetbaar
gemaakt zodat objectief is vast te stellen of sprake is van realisatie
van de doelstelling
* Tijdgebonden: het is duidelijk gedurende welk tijdvak of op welk
tijdsti het de doelstellin erealiseerd dient te zi'n.
In paragraaf 2.2 wordt eerst ingegaan op de totstandkoming van de begroting 2011. In
paragraaf 2.3, 2.4 en 2.5 wordt ingegaan op de bevindingen over respectievelijk de
structuur, de samenhang en de formulering van de begroting.
2.2 Programma.-indeling
De begroting van de gemeente Maassluis is opgebouwd uit vier programma's. In juni
2010 heeft de raad ingestemd met een besluit om het aantal programma's van negen
naar vier terug te brengen met ingang van de begroting 2011. De nieuwe indeling had
als doel meer samenhang binnen de programma's te bewerltstelligen en om het
makltelijker te maken financieringsstromen samen te brengen, waarmee integrale
beleidsontwiltlteling wordt ondersteund. Dit zou inderdaad een voordeel kunnen zijn
van de samenvoeging van de programma's. lmmers, verschuiving van middelen tussen
de beleidsterreinen kan nu makkelijker plaatsvinden doordat het college niet meer
iedere verschuiving tussen beleidsterreinen aan de raad hoeft voor te leggen. Bovendien
werken verschillende maatregelen en beleidsterreinen aan dezelfde maatschappelijlte
doelstellingen, hetgeen in de nieuwe indeling mogelijk beter zichtbaar is.
Een ander mogelijk voordeel van de nieuwe indeling is de verwachte afname van de
bestuurlijlte drukte door afname van het aantal programma's. De afname van de
1 Voor toelichting op Specifiek, Meetbaar, Tijdgeboden, zie bijlage 1.
7
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bestuurlijlçe drukte moet in de praktijk nog blijken. De frequentie en de omvang van de
tussentijdse rapportages is afgenomen, hetgeen de raad waardeert.z
In de raadsbehandeling over de nieuwe programma-indeling discussieert de raad over
de mogelijkheid om grip te houden op de financiële middelen per programma. In de
vergadering wordt voorgesteld om de auditcommissie een plan uit te laten werken. In
het plan moet aandacht zijn voor de mogelijkheden voor de raad om voldoende grip te
houden op de financiën en budgetten. De raad is vervolgens akkoord gegaan met de
afname van het aantal programma's, op voorwaarde dat de auditcommissie met een
goed plan voor de controle op de middelen zou komen.
De auditcommissie heeft zich naar aanleiding hiervan actief bezig gehouden met het
format voor de bestuursrapportages. Daarnaast heeft de auditcommissie een voorstel
gedaan voor een nieuwe financiële verordening en een notitie financieel
afwijkingenbeleid. De consequenties voor de controlerende taak van de gemeenteraad
door de afname van het aantal programma's in de begroting is hierbij betrokken.
2.3 Structuur van de begroting
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat ieder programma
minimaal bevat: het doel, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, de
wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken en de raming van baten en
lasten. Aan de structuur van de programma's worden geen eisen gesteld. Een duidelijke
structuur van de begroting bevordert de leesbaarheid van de begroting. Onder
duidelijke structuur verstaan we dat ieder programma op consistente wijze is ingericht,
2.3.1 Opbouw
De hoofdstructuur van de programma's volgt de lijn van de drie W-vragen van de BBV,
te weten:
. <(/è willen wc bereiken?
. Watgaan wc daarvoor doen?
* |t?t mag het kosten?
. Het programma wordt afgesloten met een overzicht van de prestatie-indicatoren
en lçengetallen.
Binnen de programma's is de structuur echter niet gelijk. De opbouw van de paragraaf
wat willen we bereiken' verschilt. Programma 1 en 3 beschrijven eerst uitgebreid het
programma en eindigen met een opsomming van de maatschappelijke effecten en de
beleidsdoelstellingen, Programma 2 begint juist met de opsommingen, waarna een
omschrijving van het programma volgt. Programma 4 geeft een korte omschrijving bij
'wat willen bereiken', maar geeft weer veel toelichting in de paragraaf wat gaan we
daarvoor doen'. In de andere programma's is de paragraaf wat gaan we daarvoor doen'
beperkt tot een opsomming van activiteiten, zonder nadere toelichting.
2.3.2 Onder||erpe')
De programma's bevatten meerdere onderwerpen. De paragraaf 'wat willen we
bereiken' geeft een uitgebreide uitleg over deze verschillende onderwerpen binnen het
programma. De onderwerpen, die aan de orde komen, zijn zeer divers, met name in
2 Raadsbijeenkomst d.d. 10 april 2012
8
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programma 1. De toelichting op de onderwerpen kent een andere indeling dan de
toelichting op de maatschappelijlte effecten en beleidsdoelstellingen. De relatie tussen
de onderwerpen, de effecten en de beleidsdoelstelling is niet op voorhand duidelijk,
waardoor het overzicht ontbreekt.
Voorbeeld. De doelstelll'ngen van programma 2 Ruimte zljn (1) Duurzame en beheerste
on|ilçkeling van de stad; (2) Inrichting van eenfunctionele en duurzame buitenruimte.. en
(3) Zorgdragen voor een duurzaam, goed onderhouden openbare ruimte. Daarna
behandeltprogramma 2 de volgende onde|erpen.. Ruimtelqke ordening, wonen,
Economie, Verkeer, Milieu, Bouw- en woningtoezichz Projecten stadson|ikkeling en
Dagelljks onderhoud, vernieuwing en revitalisering. De onderwerpen gaan wel over
stadson|iklqeling, buitenruimte et cetera, maar uit de toelichting wordt niet duidelqk
welke relatie het onderwerp met de doelstelll'ngen heeft.
2.3.3 Oordeel structuur begroting
De hoofdstructuur van de programma's is consistent met elkaar. Ieder programma volgt
de lijn van de drie W-vragen. De uitwerking van de drie W-vragen binnen de
programma's is echter niet consistent. De onderwerpen die in de programma's aan de
orde komen zijn zeer divers. De samenhang tussen de diverse onderwerpen en de
maatschappelijlte effecten en beleidsdoelstellingen is niet overzichtelijk. De gebruiker
moet zelf afleiden welke onderwerpen, effecten en doelstellingen bij elkaar horen.
2.4 Samenhang binnen de progranlma's
In ieder programma zijn maatschappelijlte effecten, beleidsdoelstellingen, activiteiten en
prestatie-indicatoren benoemd. Onder duidelijke samenhang verstaan we dat het
logisch is dat bepaalde doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen onder het
desbetreffende programma, dat de doelstellingen logisch zijn af te leiden van de
beoogde maatschappelijk effecten en de activiteiten op hun beurt weer zijn af te leiden
van de doelstellingen.
Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal effecten, doelstellingen, activiteiten en
indicatoren per programma.
Tabel 2. Overzicht effecten, doelstellingen en indicatoren per programma
Programma Lasten Aantal Aantal Aantal Aantal
maatschappe- doelstellingen acdviteiten/ prestatie
lijke effecten speerpunten indicatoren
))))ï ltjll|jëjljl|Et|lgjëkékkts! CtljtùùljërjlEpùljjlytjlyjyjtyytyyjjyjyjjyjyyjtyjrtjtrjijklëjkëjljyyju; ja jjjjjjjjjjtjyjyyjyyjjjyjyyyyëëjjëjj|jljjljyyjrjjjjjtttjjjtyjjjjjjtjtytyjjyjjgjyjyyjjjjyljllyy|yljijtjqtëëyyrtjjygjjjttyjjjjjyitkyjjjjjtàyyyjyjëjyyyyttjyljy tj yiëjëiëjyjyjjj|jjjyjëjyjgjjjjjjtjttjjjyttjtjjljjjjylëjgiljljjjjjt|jljlljgjiyjjljjjljljylj|jyyyjljjqjtjtjyjyjjltljyéjljyyyqyjjEtrjyjjqkljëykjtjkjjjjylttjjyjjytjëtlyjyjyttjlqjyrtljyjtyjjilyttjjtlëjjjyjjjjtytryrjltijj, jllyjyyyyjjjyyjjyjrtttyy|lëtljltttiyttyërëyEjyylôjljjjjjjjjyyqjyjjjgtjyyyttrjjytyyjyjjtryyjyjyjjjyjy
lptltlllè|lll|||ztëëlt'k'ij' .j.j|ë:;qr'ir)ù,...q)gp#|!ttj)?!l:.).i'l)j.p.tt'(tt!;j:,ëëëk:|);i)è'ë)jjjy;(;.jj:r)rjtëyrtë|')j(k
l)t#,..ï.. t...,. ,......,.........,...,irt)t.:t;iit,'|!lEi.lè,):ii',q.',ëI!ë,ëptt|!ëë|,)!ë,i.t.ttëFi(ë(.i.)ë..è!.iëy.,ët.l;)'.)p,ët.p!.,gpë|!4)t:tt,!ë(j,)|||i!)i)(.!.@.!:);.,|.,( !!.(ë!.r.pëërëq),t.,)ttkè|ëki.ë.ëi.,.|,I!ë.!l)'(,(i.ë.Il2!tf);i(;.E!ët.è)E.(lt|),r.#..);pë,,@ë;.ë(i,!ëëjIIë!!t)ttt!)Eëti4 ,.)..,jEi,i!!.,:|ëj!.jjëq|ëpj:,,. yët. ,!.ë(t)t.ti#)(ëë,.ë,!rt)f)t(TèrëEëë,!i|,$'t.( rltù.fl,. ùà.$,:,,|,,.,ét;4,t,ë;!ël!,!ë,lttj.t|)..r,!,..,,,,:,ëë;p.:),;ë.(ëë)),i.),!!Ië)l.ë@E4it.:,,E7;E.ë,,!qëëë)ëëjëj,èttë(,yj).(;r|,li,,t#,.ijë)..ë i!|ël.ir!qjyttqëjè.t!Ij!!!ët|ë(:i),,.ë,E;i!.r|jt).ëë.ëj.I|#))tpip!p!?.t.I,i)Ië,.!ëël)
2 Rllipyç lç /.3 Fllp ? 3 34 26
)!)tjtj. lltjâèlù ékçkjùtjjj ù kgùEèqjjyjkEtjitqpljttjklyé jqrljljhè|ëEttjllljjljëyFllyétjEyjEjlëjltjjj|yjlEjijjqjëëië|lkltljj,jEylljljjljljllllyjyjlltjjjj,ëëjkljjëygjjlëjqjEjëljyjjëjëjjjjjjjlëiyëykrëjëjjyyjqjqjjjjjljjjjjlëjjjyjjjjEjEjyyjjEjlyji
Programma 3 heeft het grootste aandeel in de financiële middelen, maar is in het aantal
doelstellingen zeer beperkt in vergelijking met de andere programma's. Dit wordt
mogelijk veroorzaaltt, doordat de gemeente beperkte beleidsruimte heeft in dit
programma. Dit blijkt echter niet in de begroting.
9
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Per programma wordt bij iedere beleidsdoelstelling een set aan speerpunten
(activiteiten) voor 2011 benoemd. De doelstellingen en speerpunten zijn afgeleid van
het coalitieakkoord. In het coalitiealtltoord stonden 100-150 punten van aandacht, In het
collegeprogramma zijn deze vertaald in doelstellingen en speerpunten. De
portefeuillehouders hebben de keuze van de speerpunten gemaakt. Hierbij zijn de
portefeuillehouders ondersteund door de ambtelijke organisatie, met name rond de
financiële haalbaarheid voor de speerpunten. Uitgangspunt bij het bepalen van de
speerpunten was dat er dekking moet zijn.
Per programma is bezien wat de samenhang is tussen achtereenvolgens:
1. maatschappelijl<e effecten en doelstellingen
2. doelstellingen en activiteiten
3. prestatie-indicatoren, doelstellingen en activiteiten
4. financiële middelen, doelstellingen en activiteiten
Adl. Maatschappelqke eftècten en doelstellingen
Bij alle programma's worden eerst alle maatschappelijke effecten en vervolgens alle
beleidsdoelstellingen tezamen opgesomd. De koppeling welke doelstellingen bij welke
effecten behoren wordt niet gemaakt. Doordat de activiteiten wel gekoppeld zijn aan
maatschappelijke effecten en de activiteiten ook zijn gekoppeld aan de doelstellingen,
kan de koppeling min of meer afgeleid worden.
Ad 2. Doelstelll'ngen en activitel.ten
Het verband tussen de doelstelling en activiteiten is helder, doordat de activiteiten per
doel zijn weergegeven. Per activiteit is eveneens aangegeven met welk maatschappelijlt
effect het samenhangt. Voor programma 2 Ruimte houden 33 van de 34 activiteiten
verband met de twee maatschappelijke effecten. Hierdoor bestaat twijfel of de
maatschappelijke effecten van dit programma wel goed zijn geformuleerd en onderling
niet teveel overlap vertonen. Mogelijk is de toewijzing van de activiteiten aan de
maatschappelijke effecten niet juist, In de andere programma's vertonen de activiteiten
namelijk meer spreiding over de maatschappelijlte effecten.
Per programma wordt bij iedere beleidsdoelstelling een set aan speerpunten
(activiteiten) benoemd. De begroting maakt niet duidelijk hoe de speerpunten voor
2011 zich verhouden tot het totaal van activiteiten van de gemeente. Dekken de
speerpunten bijvoorbeeld het gehele aandachtsgebied van de gemeente af of betreffen
het alleen de belangrijkste aandachtspunten? Gaat het hier om een verhouding 20%-
80% of meer 50-507 Ook is het niet duidelijkhoe de afweging is gemaakt om deze
activiteiten als speerpunten voor 2011 aan te merken. Welk deel van de totale middelen
wordt aangewend voor de genoemde activiteiten? In de begroting kan geen antwoord
gevonden worden op deze vragen. De antwoorden zijn echter wel van belang om het
belang van de speerpunten te kunnen plaatsen.
Ad 3. Prestatie-indicatoren, doelstellingen en activiteiten
Bij de prestatie-indicatoren is niet aangegeven op welke beleidsdoelstellingen of
activiteiten ze betrekking hebben. Het is niet duidelijk waarom niet alle doelstellingen
uitgewerkt zijn in indicatoren. Mogelijk zijn niet voor alle doelstellingen indicatoren
beschiltbaar of wegen de kosten van het meetbaar maken van de doelstelling niet op
tegen de baten. Positieve uitzondering hierop is overigens programma 3 waar prestatie-
10
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indicatoren wel expliciet zijn gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen. In de overige
programma's moet de gebruiker de koppeling zelf leggen.
Voorbeeld. In programma 1 ztjn blj een aantal doelstellingen meerdere prestatie-
indicatoren benoemd, tetsq'ljl blj andere doelstellingen geen prestatie-indicatoren zljn
benoemd. De beleidsdoelstelling 'het creëren van vertrouwen en betrokkenheid van
burgers btj de lokale politiek' is uitgewerkt in zes prestatie-indicatoren. De doelstelling
înzet door hulpdiensten is adequaat en in overeenstemming metgestelde normen' kent
geen prestatie-indicator. Een prestatie-indicator zou in ditgeval 'aanrqdtqden' kunnen
zljn of'realisatie van gestelde normen'.
De plaats van de prestatie-indicatoren binnen de programma's is opmerltelijlt. De
prestatie-indicatoren zijn opgenomen na de paragraaf 'wat mag het kosten'. Logischer
zou zijn om de prestatie-indicatoren direct te behandelen na 'wat willen we bereiken' of
ëwat gaan we daarvoor doen'. Nu lijken de prestatie-indicatoren meer een bijzaak,
terwijl in de bestuursrapportages de prestatie-indicatoren een prominente rol krijgen.
Ad 4. Financiële middelen, doelstellingen en activiteiten
Het financiële overzicht van het programma vindt plaats op totaalniveau van het
programma. De middelen zijn niet uitgewerkt naar de deelonderwerpen of
beleidsdoelstellingen. De allocatie van de middelen naar de uiteenlopende onderwerpen
is voor raadsleden belangrijke informatie, met name als deelonderwerpen ook een
beperkte samenhang hebben. Echter, dit inzicht wordt niet geboden,
Voorbeeld. Programma 1 bedraagt in totaal .|9 mln aan lasten en beslaat ongeveer 11%
van de totale uitgaven van degemeentebegroting. Dit bedrag is niet uitgesplitst naar de
onde|erpen veiligheid, burgers respectievelqk bestuur. Dit zqn uiteenlopende
onderwerpen waarbq de onderverdeling relevant is voor de raad.
De productenraming biedt overigens hierin ook geen inzicht. De productenraming geeft
weliswaar een uitsplitsing van de middelen naar de diverse producten en bijbehorende
activiteiten, maar hierbij ontbreekt een duidelijke relatie tussen de activiteiten zoals in
de begroting zijn genoemd en de activiteiten zoals in de productenraming zijn genoemd.
De activiteiten uit de begroting komen niet rechtstreelts terug in de productenraming.
Dit is overigens begrijpelijlt aangezien de functie van de productenraming anders is.
Anderzijds zijn de activiteiten in de productenraming gericht op de realisatie van de
activiteiten in de begroting. De productenraming geeft de kaders voor de ambtelijke
organisatie, waarbij het opmerkelijlt is dat het verband met de activiteiten in de
begroting niet duidelijk te leggen is,
Uit de begroting blijkt eveneens niet welke activiteiten, met bijbehorende financiële
middelen, samenhangen met eigen beleid van de gemeente en welke activiteiten, met
bijbehorende financiële middelen, betrekking hebben op geoormerltte gelden van de
rijksoverheid. Met name in programma 2 en 3 is sprake van wettelijke taken met
bijbehorende financiële middelen. Het is niet duidelijk over hoeveel middelen de raad
daadwerltelijlt zeggenschap heeft. Oolt de raadsleden hebben dit niet scherp. De
raadsleden zijn zich bewust dat de beleidsruimte en financiële ruimte beperkt is, maar
hebben beperkt inzicht in de omvang hiervan. In het overdrachtsdocument voor de
nieuwe raad is dit inzichtelijk gemaakt, echter dit document is niet voor alle raadsleden
11
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bekend en de ambtelijke organisatie geeft aan dat het een benadering is van de
werkelijkheid.
Doordat het financiële inzicht alleen op programmaniveau wordt geboden, zijn ook de
toelichtingen op aanpassingen in de begroting en ruimtevragers/ruimtegevers moeilijk
te plaatsen. Onduidelijk is hoe de genoemde bedragen zich verhouden tot het totale
bedrag dat aan het betreffende onderwerp wordt besteed. Er wordt gesproken over
mutaties binnen bestaand beleid, maar het is onduidelijlt hoe hoog de middelen voor het
bestaand beleid zijn. Er worden bedragen genoemd, maar het is onduidelijk waar die
vandaan komen en hoe die zijn verwerkt.
Voorbeeld. Blj de Algemene bestuurslqosten in programma 1 heeft het college heeft een
bezuinigingstaak van .625.000 op representatie, overlïqe bestuurskosten, abonnementen en
uitgaven/activiteiten op stedenbanden. Onduidelfk is echter M/t/t de totale omvang FJF|
deze post is? Is dit een ambitieuze bezuinl|ing of een relatief kleine bezuiniging?
Oordeel samenhang
In ieder programma zijn maatschappelijke effecten, beleidsdoelstellingen, activiteiten en
restatie-indicatoren benoemd. De relatie tussen de maatschappelijke effecten en de
P
beleidsdoelstellingen zijn niet in een oogopslag duidelijk. Het verband tussen de
beleidsdoelstellingen en activiteiten daarentegen wel, doordat de activiteiten per
doelstelling zijn weergegeven. Met uitzondering van programma 3 zijn de prestatie-
indicatoren niet gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen noch aan de activiteiten. De
prestatie-indicatoren lijken hierdoor een bijzaak, terwijl in de bestuursrapportages de
restatie-indicatoren een prominente rol krijgen. De koppeling tussen financiële
P
middelen en beleidsdoelstellingen ontbreekt. De financiële middelen worden
weergegeven op programmaniveau, dit biedt onvoldoende inzicht in de allocatie van de
middelen aan de doelstellingen en speerpunten.
2.5 SMar'l- doelstellingen en activiteiten
Om als raad te kunnen sturen aan de hand van de begroting is het van belang, dat
duidelijk is wat de gemeente precies wil bereiken en wat daar voor gedaan gaat worden.
Hiertoe dient het beleid uitgewerkt te zijn in concrete doelstellingen en indicatoren. Om
na te gaan in hoeverre de doelstellingen en indicatoren concreet zijn geformuleerd, zijn
deze getoetst aan de onderdelen Specifiek, Meetbaar en Tijdgebonden van SMART.
Achtereenvolgens wordt toegelicht in hoeverre de begroting voldoet aan deze criteria.
2.5,1 Specifiek
Voor het criterium Specifiek is onderscheid gemaakt tussen:
1. de tekstuele toelichting op programma's
2. beleidsdoelstellingen
3. activiteiten
Ad 1. Tekstuele toelichting op programma's
Alle programma's bevatten een tekstuele toelichting in de paragrafen Wat willen we
bereiken', waarin onderwerpen uit het programma worden toegelicht. Deze toelichting
heeft het karakter van informatieoverdracht onder meer door het benoemen van
randvoorwaarden en het beschrijven van de manier van werken. In deze toelichting
wordt niet concreet gemaakt wat de gemeente Maassluis precies wil bereiken en hoe de
12



Z-12-02889 / 0.2.1. Adviezen 1151

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 13 van 53

voornemens en beschrijvingen zich verhouden tot de beleidsdoelstellingen, die in
dezelfde paragraaf worden benoemd.
Voorbeeld. Enkele voorbeelden uit de tekstuele toelichting van programma 1 ztjn de
zinnen: Trzal blj nieuwe invulling van openbare ruimte ruim aandachtzqn voorgroen,
speelplaatsen en parkeren', Trojecten voor de vervanging van kademuren zullen, waar
mogelljk, op dezelfde integrale wljzen worden uitgevoerd', 'On|ikkelingen in wct- cn
regelgeving die van invloed ztjn op het beleid (...) zullen wij de komende periode
nadrukkeljk volgen' .
Ad 2. Beleidsdoelstellingen
Naast de informatieve toelichting bevat de paragraaf 'wat willen we bereiken' de
maatschappelijke effecten en doelstellingen. In de formulering van de maatschappelijke
effecten en doelstellingen wordt veel gebruik gemaakt van ltwalificerende begrippen,
zoals 'sluitend', 'efficiënt', 'veilig'. Deze begrippen zijn niet specifiek gemaakt, Omdat de
kwalificatie van 'veilig', 'efficiënt' e.d. niet voor iedereen op hetzelfde niveau ligt,
moeten deze begrippen nader toegelicht worden om duidelijk te maken wat het doel is.
Nu kan uit de doelstelling niet opgemaakt worden wat de gemeente nastreeft.
Voorbeeld. In programma 1 is één van de maatschappelqke eyecten die wordt nagestreefd
'lnwoners ervaren meer adequate en snellere dienswerlening'. Maar wanneer is sprake van
'meer adequaat en sneller'? Hoe wordt 'meer adequaat'gemeten? Er zljn prestatie-
indicatoren geformuleerd die hier deels antwoord op geven zoals klanttevredenheid balie
en telefonische diens|erlening, totaaloordeel klanz het percentage vragen dat direct
afgehandeld wordz etc. Om vast te stellen datsprake is van 'meer adequaat en sneller'
moet duidel|k zljn wlr 'adequaat en sneller'precies inhoudl moet een nulmeting voor
handen zljn en moet duidelqk zljn ofdeze indicatoren de begrippen adequaat en sneller
afdekken.
Voorbeeld. In programma 1 luidt doelstelling 10: 'De samenwerlqing tussen de
verschillende partners in de veiligheidslqeten is structureel en constructief. De begrippen
'structureel en constructiefgeven geen concreet doel wccr. Ook uit de bljbehorende
activiteit 'regulier overleg met partners' valt niet op te maken hoe dit bljdraagt aan de
doelstelling. Immers, geeft regulier overleg invulling aan structureel overleg en is regulier
overleg voldoende om te spreken van structureel? Daarnaast blqkt uit deze activiteit niet
hoe degemeente waarborgt dat de samenwerking constructief is.
De doelstellingen bevatten veel algemene en zogenaamde lege' woorden. Lege woorden
zijn woorden waarbij het moeilijk is een beeld op te roepen. Het blijkt lastig om
doelstellingen te omschrijven zonder vage woorden te gebruiken. Woorden die veel
terug komen in de teksten zijn: verkennen, streven, zorgen voor, we maken ons sterk,
we spannen ons in, verankeren, versterken. Gebruik van deze woorden maakt een
doelstelling niet specifiek. Dit geldt ook voor het benoemen van verschillende
werltzaamheden in één zin. De tekst wordt daardoor moeilijk te doorgronden.
13
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Voorbeeld. Doelstelling 3 van programma 2 is Zorgdragen voor een duurzaam, goed
onderhouden openbare ruimte'. Het is moeiljk vast te stellen wanneer degemeentegereed
is met 'zorgdragen'en wanneer het 'zorgdragen' isgelukt Ook de begrippen 'duurzaam' en
Lqoed onderhouden'zjn niet wecsek. Verstaat iedereen hetzefde onder duurzaam? Is er
bqvoorbeeld sprake van duurzaam als de openbare ruimte Iang meegaat ofals
milieuaspecten in ogenschouw zljn genomen? En wanneer is er sprake van Lqoed
onderhouden'?
Voorbeeld. De vtfdoelstellingen van programma 3 kenmerken zich door de woorden 'er
voor zorgen dat', 'er aan bljdragen dat' en 'zorgt voorpassend aanbod'. Door de
doelstellingen op deze wljze teformuleren worden ze vrqbljvend. Een bqdrage Ieveren kan
immers al eenvoudè gerealiseerd worden. Het is voor de raad hierdoor niet vast te stellen
ofhet college een substantiële verbetering heeftgerealiseerd.
Ad 3. Activiteiten
De activiteiten zijn voor het merendeel niet concreet, bevatten veel lege woorden of
missen een actie. Hierdoor hebben de activiteiten in veel gevallen meer het karakter van
een product dan van een activiteit. Daarnaast is niet duidelijk wat in 2011 gerealiseerd
moet worden. Er wordt alleen verteld waaraan wordt gewerkt, maar niet of het gereed
moet zijn.
Voorbeeld. Activiteiten bevatten niet specseke en Iege woorden zoals: Aansluitend zal er
met Maasdelta Croep aan nieuwe afspraken worden gewerkt' (programma 2, p.51),
'Openstaan voor en benutten van ruimtelljke kansen, passend binnen degestelde
prioriteiten' (programma 2, p.52$ 'Zorgdragen voor kwalitatiefgoede en veilige
recreatiegebieden, aansluitend blj de behoefte en wensen van de bevolking' (programma 3,
p.66). Blj deze activiteiten wordt het niet specljekgemaalqt welke activiteiten verricht
worden.
Voorbeeld. De activiteit blj doelstelling 1 van programma 4 Iuidt: 'Hetsamen met andere
gemeenten voeren van kansrtjke acties richting het Rljk en de VNG ter behartiging van de
@nanciële) belangen van Maassluis.'Hoe kan de raad vaststellen dat er sprake is van een
actie en wanneer kan gesteld worden dat deze kansrqk is?
Voorbeeld. De activiteit blj doelstelling 2 van programma 3 luidt: leugdtheaterhuis en
Muzielqcentrum OpMaat dragen blj aan zefontplooiing en creativiteitson|ikkeling. Het
aanbieden van het Cultuurmenu op basisscholen bevordert de lqennismaking met kunst en
ctlltuur'. B!é deze activiteit ontbreekt een actie, watgaat degemeente precies doen?
Voorbeeld. In programma 4 is een van de activiteiten 'Zorgvuldè en efficiënt opleggen en
innen van de belastingen en hefpngen, die degemeenteraad heeft vastgesteld'. Deze
activiteit hoort b;;j de doelstelling 'Het zo efpciënt en effectief mogeltk uit-voeren van het
beleid op hetgebied van de lokale belastingen en hefpngen'. Zowel de doelstelling als de
activiteit zljn reguliere taken van de gemeente, waarbl onduidelfk is ofdit daadwerkelljk
speerpunten zjn of regulier werk.
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Er zijn ook voorbeelden van een activiteiten die wel concreet zijn.
Voorbeeld. Doelstelling 2 van programma 3 is: 'Verminderen taal- en
on|ikkelingsachterstanden mede door: Subsidieverstrekking Schakelklassen Centrale
opvang (....), inzet bibliotheek voor activl'teiten op hetgebied van taalbeheersing en
Iaaggeletterdheid, aanbieden van inburgeringstrajecten waaronder duale trajecten,
Project taalcoaches'. Uit deze activiteit blqkt wc?è de gemeente initieert om de taal- en
on|ikkelingsachterstanden te verminderen. De eyectiviteit hiervan is moeilqk te meten,
maar de inspanningen kunnen inzichteljkgemaakt worden in de prestatie-indicatoren. Dit
is voor een aantal van degenoemde punten ookgedaan.
Oordeel Specifiek
De maatschappelijke effecten, beleidsdoelstellingen en activiteiten zijn niet specifiek. De
beleidsdoelstelling bevatten veel woorden die voor meerdere interpretatie vatbaar zijn
zoals kwalificerende en 'lege' woorden. Door deze bewoordingen is de gebruiker het
snel eens met de strekking, zonder dat exact duidelijk is wat wordt bedoeld. 001: de
activiteiten bevatten veel algemene bewoordingen. Daarnaast missen de activiteiten
veelal een actie, waardoor niet duidelijk is wat de gemeente gaat doen en welke
resultaten hiermee worden bereikt.
2.5.2 Meetbaar
Als de formulering van de doelstellingen en activiteiten niet specifiek is, blijft ook
meetbaar doorgaans achter. Uit de prestatie-indicatoren van de diverse programma's
blijkt, dat de gemeente een serieuze poging doet om het beleid meetbaar te maken. De
indicatoren zijn in veel gevallen een goede indicatie van het beleid. De formulering van
de prestatie-indicatoren kent echter nog een aantal aandachtspunten. De samenhang
met de beleidsdoelstellingen is alleen in programma 3 zichtbaar (zie paragraaf 2.4).
Daarnaast is bij een aantal prestatie-indicatoren een nulmeting nodig om de indicator in
een context te kunnen plaatsen. De kwaliteit van de prestatie-indicatoren verschilt per
programma. De indicatoren van de programma's 1, 3 en 4 bevatten nagenoeg allemaal
een meetelement.
In programma 2 valt op dat ongeveer de helft van de prestatie-indicatoren
daadwerkelijk is geformuleerd als een indicator. De andere helft bevat geen
meeteenheid en is hierdoor eigenlijk een activiteit in plaats van een indicator. Deze
indicatoren betreffen vooral uitvoeringsgerichte acties en kenmerken zich door termen
als 'uitvoeren' en adequaat reageren' en worden deels aangemerkt als doorlopende
activiteit'. Er wordt niets gemeten, waardoor de indicator niets zegt over de effectiviteit
van het beleid. Hierna volgen een aantal voorbeelden.
Voorbeeld. In programma 3 staat als prestatie-indicator Aantalj'ongeren zonder
startkwalljcatie (en zonder inschrjving) neemt af met 5% perjaar (2009 = 100%3'. De
prestatie-indicator bevat een meetelement en blj deze indicator is de bron waarop de
cbfers zljn gebaseerd duidelqk vermeld. De prestatie-indl.cator is bovendien een indicatie of
het beleid rond de ontplooiing van inwoners, eyectiefis.
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Voorbeeld. Een prestatie-indicator uitprogramma 1 is Aantal meldingenjeugdoverlast
per 1.000 inwoners'. Dit is een duideljke indicatos die inzicht kan geven ofhetjeugdbeleid
en preventiebelel'd eyectiefis. In de begroting is een streefgetal van 4 weergegeven. De
ervaringscljfers van de afgelopenjaren (Iaatstejaar ofjaren) zqn echter niet opgenomen,
waardoor niet duidelqk is ofdeze 4 een verbetering ofeen verslechtering is.
Voorbeeld. In programma 1 is een van de doelstellingen 'De burger krljgt meer
keuzevrqheidgemeenteljke diens|erlening'. R/tzt is meer? Wanneer is dit effect bereikt: Is
het aanbieden van 'meer' digitale diensten voldoende of moet er ook daadwerkelfkgebruik
van gemaakt worden? Er ztjn àwcc prestatie-indicatoren benoemd, nameljk het aantal
bezoekers aan de balie en het aantal producten dlàqitale diens|erlening. Er wordt ingezet
op een daling van het aantal bezoekers aan de balie en een verschuiving naar de dlàqitale
diens|erlening. Het aantal dlàqitale producten zegt iets over of de producten beschilqbaar
zqn, maargeeygeen inzicht ofde dlàqitale producten en dienstverlening ook aanslaan. Het
aantal digitale producten dat is afgenomen zegt dan meer.
Voorbeeld. De prestatie-indicator 'Uitvoeren van interventie- en storingsonderhoud aan
diverse technische installaties zoals: gemalen, verlçeersregelinstallaties, beweegbare
bruggen' ul.tprogramma 2 bevatgeen meetelement. Om over deze îndicator' te
rapporteren, zou iets vermeld moeten worden of het ènderhoud daadwerkelfk is
uitgevoerd. Dit is actiegericht en niet meetgericht. Indicatoren zouden kunnen zqn het
aantal keren datstoringsonderhoud is verrichl hoe lang hetgemiddelde
storingsonderhoud duurde of wellicht het aantal storingen gedurende hetjaar ervan
uitgaande dat interventie-onderhoud storingen voorkomt
Oordeel Meetbaar
De maatschappelijlte effecten, beleidsdoelstellingen en activiteiten zijn beperkt
meetbaar. Als de formulering van de doelstellingen en activiteiten niet specifiek is, blijft
ook de meetbaarheid doorgaans achter. Positievè ontwikkeling is dat per programma
een overzicht is opgenomen met prestatie-indicatoren. De gemeente doet hiermee een
serieuze poging om het beleid meetbaar te maken. De prestatie-indicatoren zijn in veel
gevallen een goede indicatie van het beleid. Nagenoeg alle prestatie-indicatoren
bevatten een meetelement, alleen programma 2 scoort minder goed op dit punt. De
formulering van de prestatie-indicatoren kan verbeterd worden door de relatie met de
doelstelling te verduidelijken en een nulmeting te vermelden om de context te schetsen.
2.5.3 Tijtlgebonden
De doelstellingen bevatten geen tijdselement waardoor de vraag is of de doelstellingen
in 2011 gerealiseerd moeten zijn of dat het langere termijn doelstellingen betreffen. Ook
voor de activiteiten wordt niet duidelijk wat in 2011 uitgevoerd wordt. De speerpunten
voor 2011 zijn weliswaar benoemd, maar ook hier ontbreekt enig tijdselement. Bij een
aantal activiteiten komt dit mede door de formulering van de activiteit. lmmers, het
uitvoeren van beleid is nooit gereed en ook niet gebonden aan enig tijdselement. De
prestatie-indicatoren kennen als enige wel een tijdselement, omdat zij de beoogde score
per jaareinde weergeven.
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Voorbeeld. In programma 2 wordt meerdere keren verwezen naar de Ruimtelqke
Structuurvisie 2025, onder andere in de volgende activiteiten 'Doorstart Ruimtelqke
Structuurvisie 2025 In 2008 is begonnen met de opstelling en ook in 2009 is daaraan
gewerkt. De doorstartgeschl'edt zodra besluitvorming over de Wegenstructuur' visie heeft
plaatsgevonden' en Trogramma Wonen Werken Welztjn (monitoring/ actualisatie). In
2010 nog komen het Woon 2009 en de monitor Wonen Werken Welzljn gereed, waarna in
2011 gewerkt kan worden aan de actualisatie van het Programma, parallel aan de
doorstart van de Ruimtelqke Structuurvisie 2025'. Het spreekt voor zich dat de
on|ikkeling van de Structuurvisie ttjd in beslag neeml maar uit de activiteiten blqkt niet
wc/è in 2011 wordtgedaan en wanneer ditgereed is. Mocht ditpas in 2015 zljn, dan is het
raadzaam om mljlpalen te benoemen.
Oordeel Tijdgebonden
De doelstellingen met beschrijvingen zijn niet tijdsgebonden, waardoor het voor de raad
niet duidelijk is wanneer het college doelstellingen bereikt wil hebben.
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3.
3,1 lnleiding
In dit hoofdstuk wordt stap 2 van de onderzoeksaanpak behandeld:
Bruikbaarheid van de sturings- en verantwoordingsinformatie
2. Beoordeling van de bruikbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie
Onder de stuur- en verantwoordingsinformatie wordt verstaan de kaderbrief, de
bestuursrapportages en hetjaarverslag. Voor de beoordeling maakt de
rekenkamercommissie gebruik van onderstaand normenkader. In bijlage 1 is het gehele
normenkader opgenomen.
Tabel 3 normen bruikbaarheid stuur- en verantwoordingsinformatie
# - - . : . . .
Structuur De bestuursrapportages en het jaarverslag kennen een duidelijke structuur. +
Het verband tussen de begroting en de (Ossentijdse)
veran|oordin sinformatie is zichtbaar weer e even.
Relevantle De informatie en resultaten in de bestuursrapportage en het jaaNerslag zijn -
relevant:
Over de voortgang van de doelstellingen en prestatie-
indicatoren wordt (tussentijds) l-alitatief en ltwantitatief
gerapporteerd
consistent met de doelstellingen en indicatoren in de begroting,
over a|jkingen, on|ildçelingen en (nieuwe) risico's wordt
informatie verstrekt, voldoende uitdieping van gegevens,
tijdspeci|elç etc,
In paragraaf 3.2 wordt eerst ingegaan op de ltaderbrief. De bovenstaande normen zijn
niet toegepast op de kaderbrief, aangezien het doel en ook de indeling van de brief
a|ijkt van de andere documenten van de P&C cyclus. De kaderbrief is expliciet gericht
op zogenaamde financiële fruimtevragers' en fruimtescheppers' en bevat geen
beleidsdoelstellingen, effecten en activiteiten. Daarom is het normenkader voor de
kaderbrief buiten beschouwing gelaten. Wel wordt ingegaan op de inhoud van de
kaderbrief, omdat deze aan de orde komt bij het gebruik van de raad. In paragraaf 3.3 en
3.4 wordt ingegaan op de bevindingen over respectievelijlt de bestuursrapportages en
de programmaverantwoording.
3.2 Kaderbrief
De kaderbrief 2011 staat in het teken van de grote bezuinigingen om de begroting 2011
en het meerjarenperspectief tot en met 2014 sluitend te maken. De kaderbrief bevat
mogelijkheden tot bezuiniging en het vergroten van de inkomsten (ruimtescheppers),
maar ook een overzicht van de tegenvallers voor de komende jaren (ruimtevragers). Per
saldo compenseren de maatregelen in drie van de vier jaren de geraamde tekorten.
Hierdoor heeft de raad de mogelijkheid gekregen om keuzes te maken of bepaalde
bezuinigingen uit te stellen. De kaderbrief 2011 is vervolgens verwerkt in de begroting
2011.
De opties voor ruimtescheppers en ruimtevragers worden toegelicht per programma.
Daarnaast wordt een overzicht van de financiële consequenties van alle
ruimtescheppers respectievelijk ruimtevragers gegeven. De omschrijvingen van de
ruimtescheppers en -ruimtevragen zijn duidelijk. Echter, bij een aantal ruimtescheppers
en ruimtevragers ontbreekt de totale omvang van de post. Hierdoor is het niet duidelijk
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is of het om een aanzienlijke bezuiniging dan wel overschrijding ten opzichte van het
totale budget gaat of dat het zeer beperkt is.
3.3 Bestuursrapportages
Met ingang van 2011 is het format en de frequentie van de bestuursrapportages
aangepast. Het aantal tussentijdse rapportages is teruggebracht van drie naar twee. De
bestuursrapportages richten zich voornamelijk op a|ijkingen ten opzichte van de
begroting. De aanvullende (detaillinformatie is weggelaten. Onder het motto 'minder is
meer' is een stap gezet om de vermindering van de kwantiteit van de informatie te
compenseren met de verbetering van de kwaliteit van de tussentijdse rapportages. De
nadruk moet liggen op de hoofdzaak en minder op details.
3.3,1 Structuur van de bestuursrapportages
De bestuursrapportages kennen een standaardformat. Na de toelichting op de voortgang
van de programma's wordt ingegaan op Bedrijfsvoering en middelen, Reserves,
voorzieningen en investeringen, Weerstandsvermogen / risico's, High-lights en
Resultaat voor en na bestemming. In de bestuursrapportage worden zowel de financiële
afwijkingen, als ook om de beleidsinhoudelijke a|ijkingen gepresenteerd. De
bestuursrapportage start met een financiële samenvatting, waarna per programma (een
samenvatting van) de voortgang van het betreffende programma wordt gerapporteerd.
Ze behandelen per programma:
. eventuele wijzigingen in de activiteiten van de begroting.
* de voortgang van de prestaties (indicatoren) uit de begroting.
* de financiële mutaties ten opzichte van de begroting respectievelijk eerste
bestuursrapportage.
De voortgang van de prestaties (indicatoren) uit de begroting wordt gerapporteerd door
een tabel met de prestatie-indicatoren. Het betreft dezelfde prestatie-indicatoren
waarmee de programma's in de programmabegroting eindigen zonder dat er veel
aandacht of toelichting aan wordt besteed. In de bestuursrapportages neemt dezelfde
tabel echter een prominente plaats in.
Oordeel structuur bestuursrapportages
De voortgangsrapportages kennen een duidelijke structuur, de eerste en tweede
bestuursrapportages kennen dezelfde opbouw. De voortgang ten opzichte van de
begroting wordt weergegeven door middel van de prestatie-indicatoren en een
toelichting op financiële mutaties. De prestatie-indicatoren zijn ontleend aan de
programmabegroting, waardoor het verband met de begroting helder is, maar krijgen in
de bestuursrapportage een prominente rol toegekend.
3.3.2 Relevantie van de bestuursrapportages
De relevantie wordt toegelicht per onderdeel van de bestuursrapportage. De paragraaf
eindigt met een oordeel over de relevantie van de bestuursrapportage.
3.3.2.1 Prestatie-indicatoten
De tabel met prestatie-indicatoren is de manier waarop de voortgang in het programma
wordt gerapporteerd. In de tabel is de status op het moment van de betreffende
bestuursrapportage weergegeven. Een verdere toelichting op de tabel ontbreekt. Alleen
sommige indicatoren, waarvan onzeker is of ze gerealiseerd gaan worden, worden heel
beknopt toegelicht.
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In de bestuursrapportages wordt geen inhoudelijlte toelichting gegeven over de
voortgang van het beleid. Oolç op de beleidsdoelstellingen uit de begroting wordt verder
niet ingegaan. De voortgang van de doelstellingen wordt verondersteld duidelijk te zijn
op basis van de gepresenteerde prestatie-indicatoren, maar dit is niet expliciet
toegelicht.
In tabel 4 is een overzicht van de verantwoording van de prestatie-indicatoren in de
eerste bestuursrapportage opgenomen in aantallen.
Tabel 4, prestatie-indicatoren in de te bestuursrapportage
Programma Aantal Op Onzeker Behalen Nog geen
indicatoren schema onmogelijk gegevens
bekend/geen
prestatiegegevens
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Uit tabel 4 blijkt dat over het merendeel van de prestatie-indicatoren (60%) geen
informatie over de voortgang is verstrekt. Het ontbreken van de realisatiegegevens
wordt verder niet toegelicht.
Voorbeeld. Btj Programma 1 zljn, van de vier prestatie-indicatoren waarvan onzeker is dat
ze behaald worden, slechts |cc oorzaken heel kort toegelicht De àwcc indicatoren die niet
zqn toegelichl betreffen indicatoren voor veill|heid. 1W een aantal indicatoren isgenoemd
datgegevens nog niet beschikbaar zljn, zoalsgegevens over lqlanttevredenheidsonderzoek.
Bij programma 2 is de helft van de prestatie-indicatoren niet meetbaar geformuleerd
(zie ook paragraaf 2.5.2), waardoor de voortgang van deze indicatoren ook niet is
weergegeven, De bruiltbaarheid van de voortgangsrapportage is op deze wijze minimaal.
In tabel 5 is een overzicht van de verantwoording van de prestatie-indicatoren in de
tweede bestuursrapportage opgenomen in aantallen.
Tabel 5 prestatie-indicatoren in de ze bestuursrapportage
Programma Aantal Op Onzeker Behalen Nog geen
indicatoren schema onmogelijk gegevens
bekend/geen
prestatiegegevens
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In de tweede bestuursrapportage is een verbetering te zien in het aantal indicatoren dat
bekend is. Maar ook in deze rapportage ontbreekt de toelichting waarom bij sommige
indicatoren geen status bekend is. Bijvoorbeeld bij programma 1 wordt slechts bij 6 van
de 26 indicatoren aangegeven wat de status is. Onduidelijk is waarom geen update
wordt gegeven bij de overige indicatoren. Mogelijk is er geen verdere informatie
beschikbaar is ten opzichte van de eerste rapportage, echter dit is niet toegelicht in de
bestuursrapportage,
Bij de commissiebehandeling van de tweede bestuursrapportage heeft de raad gevraagd
naar de ontbrekende indicatoren. Het college noemt dat een deel van de indicatoren,
met name uit programma 1, gemeten worden naar aanleiding van de gemeente atlas.
Deze wordt slechts één keer per twee jaar opgesteld. Tussentijds wordt nog wel
onderzoek gedaan naar dienstverlening, maar van het merendeel van deze indicatoren
is slechts één keer in de twee jaar informatie beschiltbaar, Uit deze toelichting van het
college blijkt dat deze indicatoren daarmee niet geschikt zijn voor de beoordeling van de
voortgang van het beleid in de bestuursrapportages. Op deze manier is (bijlsturing op
de betreffende indicatoren immers niet mogelijk.
3.3.2.2 Financiële mutaties
Naast de tabel met de prestatie-indicatoren wordt per programma een toelichting
gegeven op de financiële mutaties. Dit is noodzakelijl: voor de rechtmatigheid van de
gelden. Voor de financiële afwijkingen geldt een ondergrens van E 10.000. Lagere
a|ijkingen worden in de bestuursrapportage niet afzonderlijlt behandeld. Per
financiële mutatie wordt een korte begrijpelijke toelichting gegeven. Deze toelichtingen
zijn wel sterk financieel getint en, met name bij programma 4 Middelen, technisch van
aard.
3.3.2.3 Bedrùïàvoering en middelen
In het hoofdstuk Bedrijfsvoering en middelen wordt in beide bestuursrapportages
uitgebreid ingegaan op de voortgang van de takenbeperliing van de ambtelijke
organisatie, waaronder het plan van aanpak en de gemaakte afspraken met het
georganiseerd overleg. Gezien de omvang van het project en het belang voor de
gemeente is deze informatie relevant voor de raad. Ook andere personele informatie
wordt behandeld zoals ziekteverzuim, formatie en andere aspecten van personeel en
organisatie.
3.3.2.4 Oveïige patmgtafen
In de bestuursrapportage wordt verder ltort ingegaan op:
- Reserves, voorzieningen en investeringen;
Weerstandsvermogen en risico's;
- High-lights.
De bestuursrapportage is bedoeld om op hoofdlijnen de voortgang van de uitvoering en
de benutting van de financiële middelen inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt kort een
stand van zaken gegeven over reserves, voorzieningen, etc. De paragraaf reserves,
voorzieningen en investeringen en de paragraaf weerstandsvermogen en risico's geven
beperkt inzicht in de voortgang ten opzichte van de begroting. De raad wordt gedurende
het jaar in andere documenten geïnformeerd over deze onderwerpen. De informatie in
de bestuursrapportage dient voornamelijlt om een samenvattend beeld te geven. Echter,
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doordat alleen de stand op het moment van de bestuursrapportage wordt
gerapporteerd en de wijzigingen ten opzichte van de begroting beperkt worden
toegelicht, is deze informatie niet zelfstandig leesbaar en geeft het beperkte informatie
voor inzicht in de voortgang.
Voorbeeld. De paragraafReserves, voorzieningen en investeringen geeft inzicht in de stand
op het moment van de bestuursrapportages. Echter, de overzichten van de reserves en
voorzieningen geven geen inzicht in de begrote mutaties voor hetgehelejaas waardoor de
context om het cbfer te kunnen duiden ontbreekt. Ook wordt niet duidelfk hoe het verloop
van de reserves in de tweede bestuursrapportage zich verhoudt tot de eerste
bestuursrapportage en de begroting. De informatie over investeringen biedt weinig inzichz
omdat onduidelfk is of de voortgang van de investeringen in Iljn llïqt met hetschema.
Voorbeeld. Het overzicht van risico's bevat de risico's voor degemeente die degrootste
bqdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Ook wordt
weergegeven welke positie het risico innam in de top 10 van risico's in de begroting. De
redenen waarom bepaalde risico's zljn toegenomen of afgenomen ten opzichte van de
begroting of de voorgaande bestuursrapportage worden niet toegelicht, ondanks datsoms
nieuwe risico's zljn benoemd. Door het ontbreken van de uitleg van de risico's en de
voortgang hierin is de toegevoegde waarde van de informatie over de risico's beperkt Een
goed ingelicht raadslid haalt hier informatie uil maar de vraag is ofhier inzicht wordt
geboden in de voortgang en apfkingen.
In het hoofdstuk High-lights wordt summier gerapporteerd over opvallende bestuurlijl:
relevante onderwerpen per programma, die zich in de betreffende periode hebben
voorgedaan. Onduidelijk is wie bepaalt welke onderwerpen dit zijn en welke criteria
hiervoor worden gehanteerd.
3.3.2.5OordeeI relevantie
De relevantie van de informatie in de bestuursrapportages geeft ruimte voor
verbetering. De voortgang van het beleid wordt beperkt toegelicht in de
bestuursrapportages. De prestatie-indicatoren nemen een belangrijke plaats in de
rapportage in, maar de toelichting bij prestatie-indicatoren is beperkt en over een
beperkt aantal prestatie-indicatoren worden tussentijds gerapporteerd. Hierdoor is ook
de voortgang moeilijk vast te stellen en is de bestuursrapportage als sturingsinstrument
nog niet voldragen.
Het terugbrengen de begroting van negen naar vier programma's was bedoeld als
stimulans voor de integrale beleidsontwiklteling en vereenvoudiging van de tussentijdse
bestuursrapportages, omdat er minder overlap is tussen programma's. Het
terugbrengen van het aantal programma's en de hierdoor verhoogde budgetten vereist
echter wel dat de informatievoorziening richting de raad van voldoende niveau is om te
kunnen blijven sturen. Op financieel gebied biedt de bestuursrapportage deze
mogelijltheid. De financiële mutaties zijn inzichtelijk gemaaltt. Voor wat betreft de
voortgang op beleid, is het inzicht dat de bestuursrapportage biedt, beperkt. De
prestatie-indicatoren worden niet of nauwelijks toegelicht over niet alle prestatie-
indicatoren worden tussentijds gerapporteerd en niet alle a|ijkingen worden
toegelicht. Dit draagt niet bij aan de begrijpelijkheid.
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3,4
3.4.1 Structuur van de programmaverantwoording
De programmabegroting en het jaarverslag kennen dezelfde indeling. In de begroting
wordt aangegeven 'wat we willen bereiken' en wat gaan we doen'. In het jaarverslag
wordt daarop teruggeltomen in de paragraaf wat hebben we bereikt' en 'wat hebben we
gedaan'. Ook binnen de paragrafen is de structuur consistent met de begroting.
Programllaverantwoording
In de verantwoording ligt, net als in de begroting, de nadruk op de activiteiten en de
realisatie daarvan. Per activiteit is de realisatie in 2011 weergegeven, hetgeen heel
inzichtelijlt is. De prestatie-indicatoren staan net als in de begroting weer aan het eind
van het programma, na wat mag het kosten', Dit is een opvallend verschil met de
bestuursrapportage, waarin de prestatie-indicatoren juist centraal staan.
Oordeel structuur
De programmabegroting en het jaarverslag kennen dezelfde indeling. Ook de structuur
van de paragrafen van het jaarverslag is consistent met de programmabegroting,
Hierdoor is de onderlinge samenhang goed zichtbaar. De rapportage over de realisatie
per activiteit maakt de realisatie heel inzichtelijk. De opmerkingen bij de structuur van
de begroting over de onderlinge samenhang tussen de onderwerpen, maatschappelijke
effecten en beleidsdoelstellingen (paragraaf 2.2) zijn dan ook van toepassing op het
jaarverslag.
3.4.2 Relevantie van de informatie in de programmaverantwoording
In de programmaverantwoording komt zowel ltwalitatieve als ltwantitatieve informatie
aan bod. De ltwalitatieve informatie komt tot uiting in de paragraaf 'wat hebben we
bereikt' en 'wat hebben we daarvoor gedaan'. De kwantitatieve veran|oording blijkt
uit de paragraaf 'Wat heeft het gekost' in de vorm van het financieel overzicht met
toelichting op de financiële a|ijkingen, het overzicht met de investeringen en de tabel
met de scores op de prestatie-indicatoren. Hierna wordt voor de bestuurssamenvatting
en per onderdeel van de programmaverantwoording ingegaan op de relevantie van de
informatie. De paragraaf wordt afgerond met een oordeel over de relevantie van de
programmaverantwoording
3.4.2.1 Bestuurssaïvîenvatting
De jaarstuklten bevatten een bestuurssamenvatting. Dit is voor de leesbaarheid en
informatiewaarde een positief punt. In de bestuurssamenvatting wordt een kort
overzicht gegeven van de inhoud en de paragrafen. Per programma beschrijft de
samenvatting vooral acties en activiteiten en wordt beperkt ingegaan op de resultaten
van die acties en activiteiten en de maatschappelijke effecten ervan. Dit terwijl de
prestatie-indicatoren laten zien dat het merendeel (65%) van de indicatoren zijn
behaald.
De bestuurssamenvatting begint met het financieel resultaat 2011. De tabel met het
financieel resultaat in de bestuursrapportage is moeilijlt te doorgronden vanwege de
plussen en minnen die door elkaar worden gebruiltt voor voor- en nadelige resultaten,
De uitsplitsing van het resultaat voor en na bestemming is op zichzelf inzichtelijk, maar
het gebruik van de plussen en minnen, met name in de verschillen kolom, zorgen ervoor
dat verwarring ontstaat of het resultaat voor- of nadelig is.
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Het resultaat in de jaarrekening laat een groot verschil zien met de laatste raming in de
tweede bestuursrapportage (E2,4 mln positief respectievelijk E416.000 negatieg. Dit
wordt ook onderkend in de bestuurssamenvatting, met als uitleg dat het grootste deel
van de meevallers en de omvang daarvan geconstateerd is in de laatste maanden van het
boekjaar of bij het opstellen van de jaarstukken. Door het terugbrengen van de
rapportagemomenten en het achterwege laten van de slotwijziging zijn er geen
begrotingswijzigingen meer gemaakt sinds de tweede bestuursrapportage. Gezien het
totaal veranderde beeld van de jaarreltening zou een analyse van het verschil ten
opzichte van de bestuursrapportages in de bestuurssamenvatting op z'n plaats zijn,
inclusief een uitleg waarom het verschil niet reeds in de tweede bestuursrapportage is
geconstateerd. Deze toelichting wordt niet gegeven in de bestuurssamenvatting, oolt
niet door middel van een duidelijke verwijzing naar een ander onderdeel van het
jaarverslag. Eerder in de tekst wordt verwezen naar het overzicht van de incidentele
baten en lasten in de jaarreltening, maar niet als toelichting op dit grote verschil.
Uiteindelijk blijkt dat het positieve rekeningresultaat voornamelijk veroorzaakt wordt
door incidentele baten en lasten. Dit blijkt uit de analyse van de oorzaken van het
positieve relteningresultaat bij het overzicht van de incidentele baten en lasten
(hoofdstuk 3.8 als onderdeel van de jaarrekening).
3.4.2.2 wat hebben de bereikt?
De paragraaf wat hebben we bereikt' geeft een samenvatting van speerpunten en
activiteiten en herhaalt de te bereiken maatschappelijlte effecten en doelstellingen. De
beschrijving van de speerpunten en activiteiten behandelt dezelfde onderwerpen als de
begroting, waardoor de link met de begroting helder is. Met name in programma 2
worden stukken uit de begroting letterlijk herhaald.
Echter, het gaat net als bij de bestuurssamenvatting vooral om een samenvatting van
acties, inspanningen en activiteiten. Hierbij wordt beperkt aandacht besteed aan
resultaten en geen antwoord gegeven in hoeverre de maatschappelijlte effecten en
doelstellingen zijn behaald.
3.4.2.3 Wut hebben |e danïvoor gedaan?
In de paragraaf 'wat hebben we gedaan' wordt per activiteit de realisatie weergegeven.
Hierdoor is eenvoudig inzicht te verkrijgen in de realisatie van de activiteiten.
Tabel 6 geeft een overzicht van het aantal activiteiten per programma en de mate
waarin de rapportage over de activiteit inzicht geeft in de realisatie. Hieruit blijkt dat de
kwaliteit van de rapportage over de realisatie van de activiteiten per programma sterk
verschilt.
Zelfs binnen programma's bestaat verschil in de mate waarin gerapporteerd wordt over
de realisatie van de activiteit maar ook in de diepgang. Met name programma 2
rapporteert beperkt over de realisatie van activiteiten. Dit wordt veroorzaakt doordat
bij de helft van de activiteiten is aangegeven dat het een doorlopende activiteit betreft.
Hiermee is voor de raad niet vast te stellen wat is bereikt. Bij zeven activiteiten wordt
wel gerapporteerd over een deel van de activiteiten binnen deze doorlopende activiteit.
Dat de activiteit doorlopend is, wil niet automatisch zeggen dat het ook doorlopend goed
is gegaan en de doelstellingen daarmee zijn bereikt. Ook bij doorlopende activiteiten
kunnen doelstellingen gesteld worden en realisatie worden weergegeven.
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Tabel 6 Overzicht van de rapportage over de realisatie van activiteiten
Progra||a 1 2 3 4
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Rapportage over anéer onàerwerp i i L 2
Uit de gesprekken met de ambtelijke organisatie blijkt, dat de beleidsafdelingen
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de programmaverantwoording voor wat
betreft de niet-financiële informatie en veran|oording. Een centrale regie om de
consistentie in de niet-financiële informatie binnen en tussen de programma's te
bewaken ontbreekt. De afdeling Financiën & Control bepaalt het format voor de
begroting en de bestuursrapportages, maar bemoeit zich niet met vorm en de teksten
van de informatie die wordt gerapporteerd. Ook de toetsing of in de programma-
verantwoording gerapporteerd wordt over niet-financiële resultaten is de
verantwoordelijltheid van de afdelingen en wordt niet centraal uitgevoerd. De afdeling
Financiën & Control richt zich op de financiële verantwoordingen in het jaarverslag en
ziet de niet-financiële informatie als verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen.
3.4.2.4 Wat heeft het qekost?
In deze paragraaf worden, net als in de begroting, de baten en lasten in totalen
gepresenteerd. Hierdoor zijn onder- en overschrijdingen niet op onderwerpniveau
inzichtelijlt. De a|ijkingen ten opzichte van de begroting (na tussentijdse wijzigingen)
worden voornamelijlt tekstueel toegelicht. De tekstuele toelichtingen zijn goed te volgen.
De toelichtingen bevatten soms cijfers, maar deze cijfers sluiten niet altijd aan met de
cijfers van de a|ijltingen.
De a|ijkingen staan qua tekst en bedrag toegelicht in tabelvorm, maar voor de
a|ijkingen is geen totaalaansluitingen gemaakt met de totale a|ijkingen van het
programma. De optelling van de toegelichte afwijkingen bij elkaar is niet gelijk aan het
saldo van de afwijltingen van de jaarreltening ten opzichte de begroting. Met name de
afwijltingen van programma 1 en 3 zijn groot (groter dan E100.000), maar de oorzaak
wordt verder niet toegelicht. Dit roept vragen op over de volledigheid van de toelichting
op de a|ijkingen. Een verklaring kan zijn dat het een groot aantal kleine mutaties
betreft, maar een toelichting hiervan zou op z'n plaats zijn.
3.4.2.5 Prestatie-indicatoïen
Over de prestatie-indicatoren uit de begroting en de bestuursrapportages wordt in het
jaarverslag eveneens gerapporteerd. Voor de prestatie-indicatoren is een driedeling
gemaakt qua score: prestatie behaald', 'prestatie deels behaald' en 'prestatie niet
behaald'.
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Tabel 7 Overzicht van de scores op de prestatie-indicatoren.
Programma Aantal Prestatie Prestatie Prestatie Niet
indicatoren gehaald deels niet gerapporteerd
gehaald yehaald
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Uit de tabel blijkt dat over nagenoeg alle prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd,
hetgeen een veel beter beeld geeft dan de bestuursrapportages.
De criteria, wanneer een prestatie als 'deels' of 'niet behaald' worden aangemerkt
blijken niet uit hetjaarverslag. Zo worden in programma 4 een tweetal indicatoren
weergegeven als behaald, terwijl de scores toch afwijken van de norm. De a|ijkingen
zijn minimaal, dus kennelijk wordt een marge van 1% of 2% gehanteerd bij het bepalen
of de norm is gehaald. Dit leidt tot opmerkelijke resultaten. Zonder uitleg is de score niet
te duiden. Hier komt ook terug dat, omdat vooraf de doelstellingen niet specifiek zijn
gemaakt, de scores achteraf niet geduid kunnen worden, Ook lijkt het scoren tussen de
programma's ook enigszins te verschillen en wordt verschillend met rapportcijfers
omgegaan. Het niet halen van rapportcijfers leidt in programma 1 tot 'deels behaald' en
in programma 3 tot behaald'. Hieruit blijkt wederom dat de centrale regie om de
consistentie tussen programma's en binnen programma's te bewaken, ontbreekt.
Voorbeeld. Programma 1 kent zeven indicatoren die 'deels behaald'zjn. Uit de scores blj
deze indicatoren blqkt datze in meer en mindere mate niet voldoen aan het streefcbfer.
Onduidelb'k is waarom ze aangeduid zqn als 'deels behaald' in plaats van 'niet behaald'.
Voorbeeld. Programma 1 Aantal opgelegde huisverboden' is aangemerkt als behaald, het
streefctTer wtu 10 en de realisatie is 7. Datgeldt ook voor het Aantal aanglftes
autocriminaliteit' met streefctfer 6 en realisatie 4. Hoe komt het dat deze àwcc indicatoren
zqn aangemerkt alsgeheelgehaald, terwfl ze niet hebben voldaan aan de norm? Hoe moet
die norm worden geihterpreteerd? Wil degemeente dat er meer aangftes worden gedaan
ofwil degemeente dat er minder autocriminaliteit is? Il/'Jt isgerealiseerd?
Voorbeeld. Programma 2. 'Rioolstelsel hydraulisch doorrekenen'geeftgeen score, maar is
aangemerkt als deels behaald, met als toell'chting dat de opdracht om te komen tot een
actueel BRP is uitgezet.
3.4.2.6OordeeI relevantie
In de programmaverantwoording is een goede mix opgenomen van kwalitatieve en
ltwantitatieve informatie. Bij de activiteiten en prestatie-indicatoren worden resultaten
inzichtelijk gemaakt. Ook afwijkingen in de financiële middelen worden toegelicht. De
voortgang en realisatie op de maatschappelijlte effecten en beleidsdoelstellingen
worden in het jaarverslag niet inzichtelijlt gemaakt. In de paragraaf wat hebben we
bereikt', die bedoeld is voor de voortgang op maatschappelijke effecten en
doelstellingen, wordt gerapporteerd over acties, activiteiten en inspanningen. Deze
paragraaf geeft echter geen informatie in hoeverre de beoogde maatschappelijlte
effecten en doelstellingen zijn gerealiseerd.
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4
4-1 lnleiding
In dit hoofdstuk wordt stap 3 van de onderzoeltsaanpak behandeld:
Gebruik stuur- en verantwoordingsinformatie door raad
3. Beoordeling van het gebruik van stuur- en verantwoordingsinformatie door de
raad
Voor de beoordeling maakt de rekenkamercommissie gebruik van onderstaand
normenkader. In de bijlage is het volledige normenkader opgenomen.
Tabel 8 normen gebruik stuur- en verantwoordingsinformatie door de raad
# 9 * - . . . .
Randvoorwaarden De gemeenteraad geeft de randvoo|aarden en wensen ten aanzien van +/-
(gnanciële de Opbouw en structuur van de (programmalbegro|ng, tussentijdse
verordening) Veran|oordingsinformatie en hetjaa|erslag duidelijk aan (in de
financiële verordenin .
Kaders stellen De raad gebruilçt de sturingsinformatie om vooraf duidelijke kaders te -
(kaderbriej Stellen waarbinnen het college ruimte ltrijgt; de raad geeft duidelijk haar
begroting) Prioriteiten aan en deze prioriteiten blijken uit de begroting,
bestuursrapportages en hetjaawerslag
Rol van de raad De gemeenteraad speelt een actieve rol in het (bijlstellen van de +/-
(kaderbriej doelstellingen, indicatoren en middelen; door middel van vragen,
begroting, amendementen, moties e.d zowel |nancieel als vanuit beleid
bestuursrapporo es)
In paragraaf 4.2 wordt eerst ingegaan op de financiële verordening. In paragraaf 4.3 tot
en met 4.5 komen respectievelijlt de kaderbriet de begroting en de bestuursrapportages
aan de orde.
4.2 Randvoorwaarden in de financiële verordening
In de financiële verordening bepaalt de raad de randvoorwaarden voor de financiële
stuur- en verantwoordingsinformatie. Voor de planning & control cyclus van 2011 gold
de Financiële Verordening uit 2007. Deze financiële verordening ging summier in op de
eisen die gesteld werden aan (de inrichting van) de planning & control documenten.
Begin 2012 is een nieuwe financiële verordening vastgesteld door de raad. De overgang
van kwartaalrapportages naar triaalrapportages maakten aanpassing van de
verordening noodzakelijlt. De auditcommissie heeft vervolgens de verordening tegen het
licht gehouden en is met aanvullende voorstellen gekomen. De financiële verordening
2012 valt weliswaar formeel buiten de scope van het onderzoek, maar was reeds lange
tijd in concept beschikbaar en werd om die reden ook al toegepast bij het opstellen van
de stukken. Bovendien geven de aanpassingen goed inzicht hoe de raad omgaat met het
stellen van de randvoorwaarden.
4.2.1 Programma indeling
De nieuwe financiële verordening is uitgebreid op het punt van de programma-indeling.
De oude verordening gaf hier geen duidelijke instructie, behalve dat de raad bij aanvang
van de raadsperiode een nieuwe programma-indeling vaststelt.
Nieuw in de verordening is de introductie van prioriteiten. Dit is in de begroting 2011
voor het eerst toegepast. Volgens de verordening stelt de raad de onderverdeling van de
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programma's in prioriteiten vast (artikel 2.2), maar autoriseert de raad nog op
programmaniveau (artikel 6). Dit lijkt niet in overeenstemming met de toelichting op de
verordening. Hierin staat namelijk dat de autorisatie van de programmabegroting plaats
vindt op het niveau van prioriteiten.
In de nieuwe verordening is expliciet vastgelegd, dat de raad, op voorstel van het
college, per programma relevante prestatie-indicatoren vaststelt. In de praktijk werden
reeds prestatie-indicatoren benoemd. Dit is nu ook formeel vastgelegd. In de
verordening is niet vastgelegd op welke momenten het college over deze indicatoren
rapporteert, bijvoorbeeld in de begrotingen, tussentijdse rapportages en/ of de
jaarstultken.
4.2.2 Inrichting van begroting, tussentijdse rapportage en jaarstultken
In de verordeningen worden geen eisen gesteld aan de inrichting van de begroting en de
jaarstukken, met uitzondering van het opnemen van investeringsltredieten. Op de
inrichting van de bestuursrapportage gaat de verordening (zowel oude als nieuwe)
uitgebreider in door de onderdelen van de rapportage te benoemen. Voor alle stukken
geldt dat geen inhoudelijke eisen gesteld worden aan de opbouw en structuur van de
begroting, zoals het rapporteren over de prestatie-indicatoren of de vereiste
informatiewaarde.
Voorbeeld. Artikel 7 van depnanciële verordening geeft aan dat de bestuursrapportage
een uiteenzetting over de uitvoering en de bqstelling van het beleid dient te bevatten. De
huidige uitwerking van dit artikel is een tabel met prestatie-indicatoren zonder verdere
toelichting hierblj. Voldoet dit nu aan de gevraagde uiteenzetting over de uitvoering en
bqstelling van beleid zoals in artikel 7 wtu beoogd?
4.2.3 Oordeel gebruik financiële verordening
Met het vaststellen van een nieuwe verordening, heeft de raad nietlwe
randvoorwaarden en wensen gesteld voor de structuur van de begroting en
verantwoordingsinformatie. Met name de wens om per programma prioriteiten te
benoemen, is een verbetering voor de sturende rol van de raad. 001: de expliciete wens
om voortaan prestatie-indicatoren te benoemen is een uitbreiding van de
randvoorwaarden. Echter, de inhoudelijlçe uitwerking van deze randvoorwaarden
ontbreekt nog in de verordening,
4.3
4.3.1 Kaders stellen
In de kaderbrief komt het college met een voorstel voor de verdeling van de middelen.
De raadsleden van de coalitiepartijen geven aan, dat beleidsmatige kaders voor het
college over het algemeen vastliggen in het coalitiealtltoord. Dit coalitieaklçoord is voor
college leidend en geeft de prioriteiten in het beleid weer. Door de extra bezuinigingen
waar Maassluis mee geconfronteerd werd, zijn de voorgestelde bezuinigingen in de
kaderbrief 2011 nog een stap verder gegaan, dan vastgelegd in het coalitieakkoord en
zijn verder prioriteiten gesteld. Door de raadsleden van de oppositiepartijen wordt de
kaderbrief gezien als het moment om prioriteiten aan te geven.
Kaderbrief
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4.3.2 Rol van de raad
4.3.2.1 Moties en schr|telljke vragen
Het is een ongeschreven regel van de raad van Maassluis om op basis van de kaderbrief
geen moties in te dienen. Men vertrouwt erop dat het college de richtingen uit de
bespreking van de Kadernota verwerkt in de begroting. In het najaar 2011 is hier een
uitzondering op gemaakt met een motie om als raad de bezuinigingen met
maatschappelijke partijen te bespreken. Deze motie is echter verworpen.
De raad heeft 82 schriftelijke vragen gesteld bij de kaderbrief. De raad kijkt kritisch mee
naar de voorstellen en vraagt achtergrondinformatie bij diverse bezuinigingen. De
vragen gaan veelal over uitleg van maatregelen en over hoe de gemeente bezuinigingen
aan gaat pakken.
4.3.z.zRaadsbehandeling
De kaderbrief is niet vastgesteld door de raad, zoals in andere gemeenten veelal
gebruiltelijk is bij een kadernota. De raad heeft de kaderbrief geagendeerd en
besproken3. Bij afronding van de discussie over de kaderbrief geeft de voorzitter een
samenvatting van drie punten waarover het college een toezeggingen heeft gedaan. De
raad vindt deze samenvatting te eng en benadrukt dat het de bedoeling is dat het college
aan de slag gaat met alle punten uit de discussie. De raad heeft dit niet nader
geëxpliciteerd en laat hiermee ruimte aan het college om naar eigen inzicht de
besproken punten door te voeren in de begroting.
In de oktoberbrief heeft het college toegelicht in hoeverre opvolging is gegeven aan de
punten uit de raadsbehandeling van de kaderbrief. In de paragraaf Reactie op de
voorstellen van de raad naar aanleiding van de Kaderbrief 2011' wordt dit toegelicht. Uit
deze paragraaf blijkt dat de voorstellen van het college uit de kaderbrief integraal zijn
overgenomen in de begroting. Hierbij wordt aangegeven dat wanneer een meerderheid
van de raad elders accenten wil leggen, daarvoor het instrument van amendement kan
worden gebruikt.
Voorbeeld. Defractie van de Christenunie presenteert in de raadsvergadering over de
kaderbrief een alternatiefvoorstel voor ruimtevragers en ruimtescheppers. Dit laat zien
dat de raad actiefmeedenlçt met het college. Deze voorstellen zln niet verwoord in een
motie ofamendement. Ook wordt niet op een andere wtjze, behalve mondeling in de
vergadering, van het collegegevraagd ofen welke punten doorgevoerd worden. Het is aan
het college om deze voorstellen mee te nemen in de begroting. In de schrltelqke vragen bq
de begroting komt de Christenunie nog terug op het alternatieve voorstel. De wethouder
geeft in de bean|oording van de vragen aan dat de opvolging verder toegelicht zal
worden in de oktoberbrief
4.3,3 Oordeel gebruik kaderbrief
De kaderbrief geeft de financiële uitgangspunten weer, die kritisch door de raad zijn
besproken. De raad gaat ervan uit, dat alle besproken punten door het college worden
verwerkt in de begroting. Doordat er geen duidelijke conclusie wordt getrokken bij de
raadsbehandeling, staat het het college vrij om naar eigen inzicht de besproken punten
3 Commissie 1 en 2, 8 september 2010 en de raadsvel-gadel-ing 14 september 2010
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wel of niet mee te nemen in de begroting. Hierdoor heeft de kaderbrief meer het
karakter van een advies dan dat er sprake is van liaderstelling.
4,4
Begroting
4.4.1 Kaders stellen
4.4.1.1 Ptogramma indeling
Uit het gesprek met de raad blijkt, dat de raadsleden nog moeite hebben met de
aanpassing van de begroting van negen naar vier programma's. Het verlies aan
(detaillinformatie, die gepaard ging met deze aanpassing, wordt als positief ervaren.
Echter, de raadsleden merken op dat er nog niet meer overzicht, structuur en
samenhang voor terug is ontvangen. Doelstellingen en acties, zoals beschreven in de
begroting, staan op zichzelf en kunnen niet gerelateerd worden aan 'een groter geheel';
wat betekent het ene beleid nu voor het andere beleid'. Raadsleden geven ook aan het
een eigen verantwoordelijkheid van raadsleden te vinden om zelf diepgang te zoeken
indien gewenst. Met andere woorden, je mag er als raadslid zelf ookwel wat voor doen.
Raadsleden geven aan, dat het moeilijk is om een directe relatie te leggen tussen het
beleid en de financiële middelen. De structuur en transparantie in de begroting mag
helderder. Er is meer overzicht in de informatie nodig. De raadsleden noemen ook dat
de begroting en de productenraming onvoldoende houvast geven om voorstellen of
initiatieven financieel te onderbouwen. Posten zijn niet eenvoudigweg te schrappen en
leveren vaak miflder voordeel op door de systematielç van directe kosten en interne
doorbelastingen. Dit is voor raadsleden niet inzichtelijk waardoor hun voorstellen vaak
niet financieel haalbaar blijken. De wens van de raad is dat uit de begroting binnen de
huidige systematiek duidelijker blijkt, waar met geld geschoven kan worden en wat dit
oplevert. De ambtelijke organisatie benoemt eveneens dat nogal eens blijkt dat
raadsvoorstellen financieel niet haalbaar zijn. Zij geven hierbij aan de raad vooraf te
willen ondersteunen bij het financieel onderbouwen van raadsvoorstellen, maar dat de
raad hier tot op heden nog weinig gebruik van maakt.
De programma's zijn nu erg breed waardoor er tussen beleid (binnen hetzelfde
programma) geschoven kan worden met geld. Het samenvoegen van programma's had
mede ten doel om te zorgen dat gelden maltkelijker uitgewisseld konden worden.
Echter, in de praktijk blijkt het toch lastig om de financieringsstromen, waar nodig, te
integreren. Raadsleden alsmede de ambtelijke organisatie geven aan dat de
programma's weliswaar zijn samengevoegd, maar dat nu meerdere wethouders
verantwoordelijlt zijn voor hetzelfde programma. In de praktijk blijven de wethouders
zich verantwoordelijk voelen voor de financieringsstroom die hen is toegewezen. De
wethouders werken naar de mening van de raad nog beperkt mee in het schuiven van
gelden tussen portefeuilles.
4.4.lzprestutie-indicatoren
In het gesprek met de raad geeft de raad aan dat zij de maatschappelijlte effecten en
speerpunten, die per programma zijn geformuleerd, niet gebruiken om zich een beeld
van het programma te vormen. De raadsleden vinden de doelstellingen te abstract
geformuleerd. De raad stuurt ook niet op maatschappelijke effecten, omdat de prestatie-
indicatoren nog niet goed zijn en omdat ze de 'pralttijk weerbarstiger vinden' dan de
uitkomst van een prestatie-indicator.
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De raad vraagt nauwelijks (slechts 3 vragen) om een toelichting bij de keuzes van
maatschappelijke effecten en de beleidsdoelstellingen. Ongeveer 20% (40 vragen)
vragen hebben een monitoringsaspect in zich waarbij het college wordt gevraagd om
een terugkoppeling. Ongeveer 14% van de vragen (30) gaan over twijfels over de
betrouwbaarheid van of inconsistenties in de cijfers.
4.4.2.2Moties en umendementen
Bij de behandeling van de begroting in de raad zijn 26 moties en zeven amendementen
ingediend. Dit laat zien dat de raad actief is in het beïnvloeden van de begroting en het
bijbehorende beleid.
Van de 26 moties zijn er 12 aangenomen. Het merendeel van de moties (19 van de 26)
vragen om aanpassing van beleid. Ook worden moties vaak gebruikt om het college te
verzoeken nader onderzoek te doen en met een nieuw voorstel te komen. Moties
worden niet gebruikt om standpunten in te nemen en beperkt gebruikt om alternatieven
aan te dragen of om alternatieven te vragen. Van de aangenomen moties hebben het
merendeel (9 van de 12 aangenomen moties) betrekking op beleid. Bezuinigingen zijn
eveneens geregeld onderwerp voor de aangenomen moties. Van de zeven
amendementen zijn er vier aangenomen. De onderwerpen van de amendementen
variëren (zie ook de exemplarische casus voor meer inzicht in het gebruik van een
amendement).
Voorbeeld. TLidens de behandeling van de begroting hebben het CDA en D66 een
alternatieve begroting ingediend. Net als blj de alternatieve bezuinigingen van de
Christenunl'e blj de kaderbrieftoont de raad hiermee aan dat ze actiefzqn in de discussie,
met alternatieven komen en gebruik maken van de instrumenten waarover de raad
beschikt. ,
4.4.3 Oordeel gebruik begroting
De raad bemoeit zich actief met de inhoud van de begroting. Dit blijkt uit het aantal
schriftelijke vragen, moties en amendementen. Echter, het sturend vermogen blijkt hier
nog niet uit. De financiële kaders van de programmabegroting zijn namelijk ruim, er
wordt beperkt uitgelegd wat met het geld beoogd wordt en ook niet inzichtelijk gemaakt
is voor welk deel van de middelen de gemeente beleidsruimte heeft (zie ook paragraaf
2.3 en 2.4).
4.5
Bestuursrapportages
4.5.1 Bijsturen
De raadsleden geven aan dat ze de bestuursrapportages niet gebruiken om (bij) te
sturen. Ze gebruiken het voornamelijk als instrument om de voortgang financieel te
monitoren. De raadsleden geven aan dat bijsturing niet of nauwelijks mogelijk is omdat
ze overschrijding van budgetten zien als voldongen feiten.
De bestuursrapportages worden vooral gebruikt om te monitoren of in financieel
opzicht de begroting wordt gehaald. Beleidsinhoudelijlt vindt volgens de raadsleden
monitoring maar zeer beperkt plaats, omdat het overzicht met prestatie-indicatoren in
de bestuursrapportage nog niet goed werkt. Veel prestatie-indicatoren zijn niet ingevuld
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of prestatie-indicatoren zijn verkeerd gekozen, bijvoorbeeld omdat deze maar een keer
in de twee jaar gemeten worden. De raadsleden onderliennen dat het benoemen van
prestatie-indicatoren moet groeien en dat de eerste stap is gemaakt.
De raadsleden geven aan dat de nadruk ligt op de kaderstelling en begroting en dat
weinig gebruik gemaakt wordt van de controlerende taak achteraf in de
bestuursrapportages en hetjaarverslag. Ze vinden dat ze scherper moeten zijn om ook
de verantwoording te controleren. Ze noemen als oorzaak dat discussies over eventuele
overschrijding van budgetten vaak al tussentijds plaats heeft gehad. Deze discussies
vinden versnipperd plaats. De bestuursrapportages zijn geen aanleiding geweest voor
raadsleden om amendementen of moties in te dienen.
4.5.2 Rol van de raad
Beide bestuursrapportages zijn behandeld in de commissievergadering en vervolgens
als hamerstuk in de raadsvergadering afgedaan. De behandeling van de eerste
bestuursrapportage in de raad vond tegelijkertijd plaats met de behandeling van het
jaarverslag 2010.4 Mogelijk krijgen beide documenten hierdoor niet de aandacht die ze
verdienen (ook gezien het aantal vragen bij de eerste bestuursrapportage).
4.5.2.1 Eerste bestuursrappottage
Bij de eerste bestuursrapportage zijn door slechts één partij schriftelijke vragen gesteld
tijdens de raadsbehandeling. Het beperkt aantal vragen wordt mogelijk veroorzaaltt,
doordat de bestuursrapportage tegelijk behandeld is met het jaarverslag 2010. Bij het
jaarverslag 2010 zijn door alle partijen veel vragen gesteld.
Tijdens de commissiebehandeling zijn wel veel inhoudelijke detailvragen gesteld over
de informatie in de rapportage. De focus ligt op (toelichtingen bij) financiële informatie.
Uit de commissiebehandeling blijkt verder dat de raad tevreden is over de nieuwe vorm
van de bestuursrapportage. Het college ontvangt complimenten over de inhoud,
leesbaarheid en opbouwvan het stuk. De rapportage geeft volgens de leden van de raad
een goed overzicht van de stand van zaken. De rapportage wordt een prettig leesbaar
stuk genoemd.
De commissie besteedt bij de behandeling kort aandacht aan de prestatie-indicatoren.
Gevraagd wordt wat de prestatie-indicatoren betekenen, in hoeverre indicatoren zinvol
zijn en hoe de tussenstand van de prestaties zich verhoudt tot de eindstand. Het college
geeft aan dat de bestuursrapportage en de prestatie-indicatoren nog in ontwikkeling zijn
en vraagt de raad om discussie, input en suggesties. Het college onderkent dat een deel
van de indicatoren nog niet is ingevuld, maar dat ze er naar streeft om dit later wel te
presenteren.
4.5.2.2 Tweede bestuuïsrappoïtage
Over de tweede bestuursrapportage hebben drie partijen in totaal 39 schriftelijlte
vragen gesteld. De vragen zijn zeer gedetailleerd. De vragen gaan over beleidsinhoud
(15 vragen) en financiële middelen (16 vragen). De beleidsinhoudelijlte vragen worden
overigens nauwelijks ingegeven door de gepresenteerde prestatie-indicatoren (slechts
drie vragen), maar vooral door de informatie over de financiële mutaties of externe
ontwilçltelingen.
4 Raadscommissie 1 van 31 mei 2011, Raadvergadering 14 juni 2011
33



Z-12-02889 / 0.2.1. Adviezen 1151

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 34 van 53

Tijdens de commissiebehandelings van de tweede bestuursrapportage zijn de
raadsleden minder enthousiast over de rapportage dan over de eerste
bestuursrapportage. Er is commentaar op het feit dat een groot aantal prestatie-
indicatoren nog niet is ingevuld. Met name de oppositie geeft aan dat bijsturen en
controleren op basis van deze prestatie-indicatoren en bestuursrapportage niet
mogelijk is. De raadsleden geven aan de vrees te hebben dat als ze akkoord gaan met de
bestuursrapportage, de raad bij de behandeling van het jaarverslag niet meer terug kan
komen op dit standpunt.
Het college geeft aan bereid te zijn de discussie aan te gaan over de prestatie-indicatoren
en staat open voor nieuwe suggesties van de raad. Ook wordt de suggestie gedaan om de
bestuursrapportages te evalueren in de auditcommissie. De wethouder zegt toe, dat hij
samen met de auditcommissie zal bezien hoe de bestuursrapportage verder kan worden
verbeterd. Om dubbel werk te voorkomen is, op verzoek van de auditcommissie,
afgesproken om in dit rel<enkameronderzoek ook de verbetersuggesties voor de
bestuursrapportages mee te nemen.
De frequentie en omvang van de tussentijdse rapportages is afgenomen, hetgeen de raad
waardeert. De raad had echter een kwaliteitsslag verwacht in de (tussentijdse)
informatie. Bijvoorbeeld door over meer prestatie-indicatoren een tussentijdse meting
te krijgen en een koppeling te kunnen maken tussen beleid en financiële middelen. Deze
kwaliteitsslag is, naar de mening van de raadsleden, in de tussentijdse rapportage nog
onvoldoende gerealiseerd. Ook uit de analyse van de reltenltamercommissie blijkt dat
een kwaliteitsslag nog noodzakelijk is.
4.5.3 Oordeel gebruilt bestuursrapportages
De raad richt zich vooral op de ltaderstelling vooraf. De kaderstelling heeft soms meer
het karakter van een advies, waarmee de slagkracht van de raad wordt ingeperkt.
Tussentijds bijsturen en achteraf controleren heeft beperkte aandacht. Bij de
behandeling van de bestuursrapportages ligt de nadrukvooral op de financiële
monitoring.
S commissie 1, 1 november 2011, raadsvergadering 15 november 2011.
34



Z-12-02889 / 0.2.1. Adviezen 1151

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 35 van 53

5. Exemplarische casus
- Amendement Frictiekosten
5.1 Inleiding
De rekenkamercommissie heeft een exemplarische casus geselecteerd om door middel
van deze casus meer detailinzicht te bieden hoe de raad omgaat met
sturingsinstrumenten. Voor de casus is amendement 4 Frictiekosten op de begroting
2011 geselecteerd. Dit amendement wordt eerst kort toegelicht waarna de opvolging in
documenten en raadsbehandelingen wordt beschreven en geanalyseerd.
Amendement
Bij de behandeling van de begroting in de raad is een amendement van de VVD, VSP en
PvdA aangenomen rond de frictiekosten. Het amendement houdt in dat:
de frictiekosten gehalveerd worden voor de jaren 2011, 2012 en 20139
het college uiterlijk in Q1 van 2011 met een voorstel richting de raad komt,
waarin een nadere definitie is gegeven van het begrip 'Transitie- en frictieltosten'
en waarin een overzicht wordt gegeven welke posten daaronder vallen.
Opvolging
De halvering van de frictieltosten is doorgevoerd door middel van een
begrotingswijziging, Op 19 april heeft het college een raadsinformatiebrief gestuurd aan
de raad, waarin verdere uitleg gegeven wordt bij de frictiekosten.
5.2
Raadsinformatiebrief
5.2.1 Definitie frictiekosten
De raadsinformatiebrief gaat allereerst in op de definitie van frictieltosten. De gegeven
definitie luidt: 'kosten van (doorgaans) tijdelijk aard die zich voordoen als gevolg van
(grote) verstoringen van de normale bedrijfsvoerings-activiteiten, waardoor het
reguliere budget tekort schiet/6. Deze definitie laat veel ruimte voor interpretatie:
Wanneer is sprake van verstoringen van normale bedrijfsvoerings-activiteiten? Dat kan
toch bijna voor elke budgetoverschrijding gelden? Wie toetst of de overschrijding wel of
niet veroorzaakt wordt door een verstoring? Welke criteria worden gehanteerd?
Kortom, de definitie maakt niet duidelijk wanneer een overschrijding regulier is dan wel
onder frictiekosten valt.
5.2.2 Overzicht frictieltosten
Naast de definitie van frictiekosten heeft de raad ook gevraagd om een overzicht welke
posten onder de frictiekosten vallen. De brief geeft hier zeer beperkt inzicht in. De
raadsinformatiebrief geeft aan dat de geraamde frictiekosten voor de ombuiging voor de
periode 2011-2014 E7 ton bedragen. De raadsinformatiebrief laat in het midden hoe de
raming is opgebouwd, alleen de frictiekosten voor personeel voor een bedrag van E2 ton
worden uitgesplitst in de raadsinformatiebrief. Tijdens de behandeling van de
raadsinformatiebrief licht de wethouder mondeling toe, dat er geen regels en
berekening aan de raming van de frictiekosten ten grondslag lagen. De E7 ton (voor het
amendement) is bepaald naar beste inzicht op dat moment en leek op E17 miljoen een
reëel bedrag, aldus de wethouder.
6 Raadsinformatiebrief 2011-1097 'Ui|oering amendement 4 m.b.t. frictieltosten d.d, 19 april 2011
35



Z-12-02889 / 0.2.1. Adviezen 1151

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 36 van 53

De frictiekosten gelden zowel voor de ruimtescheppende maatregelen rond taken als
voor de bezuinigingen op personeel. Uit de samenvatting van de brief blijkt, dat de
veronderstelling is dat het frictiekostenbudget gelijk wordt verdeeld over de
bezuinigingen op taken en de bezuinigingen op personeel. Deze veronderstelling wordt
verder niet tekstueel of financieel onderbouwd.
Ten aanzien van de bezuinigingen op de taken noemt de brief een tweetal bezuinigingen,
die zijn teruggedraaid (mentorbeleid en carillon voor in totaal E28.000) en die ten laste
komen van het frictiekostenbudget. Verder wordt geen financiële onderbouwing van
deze tegenvallers gegeven. De brief geeft wel een opsomming van posten waarvan de
geraamde besparingen op taken mogelijk niet (geheel) gerealiseerd gaan worden,
zonder verdere toelichting, maar met de toezegging dat in de eerste bestuursrapportage
zoveel mogelijk kwantificering zal volgen. Onduidelijlt is waarom deze posten genoemd
worden, welke bedragen met de eventuele overschrijdingen gepaard gaan en waarom
deze overschrijdingen in aanmerking komen voor de frictiekosten. De brief maakt niet
duidelijk waarom de reguliere budgetdiscipline niet van toepassing zou zijn.
De frictiekosten voor de bezuinigingen op personeel zijn geraamd voor een bedrag van
E455.000 tot 2015. De raming komt uit op een cumulatief tekort van E95.000 voor de
periode tot 2015, De raming van het frictiekostenbudget voor personeel maakt
inzichtelijlt aan welke posten gedacht moet worden . De brief licht niet toe welke
aannames en veronderstellingen ten grondslag liggen aan de ramingen. Tijdens de
behandeling blijkt dat dit voortschrijdend inzicht is op basis van een eerste analyse van
het personeel. De brief is overigens onduidelijk over het beschikbare budget voor
personeel. Volgens de tabel bedraagt het E350.000 tot en met 2015. Echter, vanwege het
besluit om de frictieltosten te halveren bedraagt het totale budget E350.000 voor
personeel en de takenreductie gezamenlijk.
5.2.3 Oordeel raadsinformatiebrief
Het amendement was bedoeld om als raad grip te houden op de frictiekosten. Om die
reden heeft de raad gevraagd om nadere definiëring van de frictiekosten en inzicht in de
posten die hieronder vallen. De raadsinformatiebrief geeft hier onvoldoende invulling
aan. Het amendement vraagt om een definitie en heldere criteria wat onder frictieltosten
wordt verstaan. De informatiebrief geeft geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer
posten als frictiekosten worden geoormerkt. Ook wordt in de brief geen volledig
overzicht gegeven van de geraamde kosten. Gezien het onzekere karakter van de kosten
is de inschatting moeilijk te maken, maar de informatiebrief roept nu meer vragen op
dan dat het antwoorden of heldere criteria geeft.
5.3 Commissiebehandeling
Dat vragen blijven bestaan op basis van de brief blijkt ook in de commissiebehandeling
van de raadsinformatiebrief.; Omdat de brief geen duidelijk antwoord geeft op de vraag
wat frictiekosten zijn, gaat de discussie in de raad hierover. Volgens de raad zijn de
frictiekosten alleen bedoeld voor calamiteiten (zie ook amendement), maar lijken de
frictieltosten inmiddels ook andere bezuinigingen te dekken. De wethouder geeft een
uitleg, dat het echt alleen tijdelijke kosten zijn en dat ze hun best zullen doen niet te
overschrijden.
7 Commissie 2, 28 juni 2011
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De raad gaat verder akkoord met de informatie en de definiëring van frictiekosten
ondanks de kritische vragen en opmerltingen in de discussie. Aangekondigd wordt, dat
de frictiekosten vaker aan de orde zullen komen, maar de uitkomst van de discussie lijkt
te zijn dat het college haar best doet binnen budget te blijven en langdurige tekorten
worden voorgelegd aan de raad.
5.4 Opvolging in bestuursrapportages
In de bestuursrapportages komt het college ondanks de toezegging in de
raadsinformatiebriet niet meer terug op de kwantificering van de frictiekosten voor de
bezuinigingen op taken (niet zijnde personeel). In de bestuursrapportages wordt wel
uitgebreid stil gestaan bij de voortgang van de taakstelling. De frictiekosten worden
hierbij verder niet expliciet behandeld. In het financiële overzicht rond personeel en
organisatie in de tweede bestuursrapportage wordt wel een bedrag opgenomen aan
frictieltosten, maar dit wordt verder niet toegelicht. In de schriftelijke vragen bij de
bestuursrapportages komen de frictiekosten niet aan de orde. Ook in de mondelinge
handeling is weinig aandacht voor de frictiekosten.
5,5 Analyse van de casus
De raadsinformatiebrief geeft geen concreet antwoord op het amendement van de raad
om inzicht te verkrijgen in de definitie van de frictieltosten. De definitie die gegeven
wördt in de raadsinformatiebrief is algemeen en biedt hiermee geen handvatten om te
beoordelen of posten vallen onder frictiekosten. De raad is kritisch op de (beperkte)
informatie die het college verstrekt in de raadsinformatiebriet maar onderneemt geen
actie verdere om de definiëring helder te krijgen. De casus toont aan, dat de raad kritisch
is op het functioneren van het college, maar er niet scherp op is dat het college de
duidelijkheid verschaft waar in het amendement om is gevraagd. Deze casus bevestigt
het beeld, dat uit het onderzoek naar het gebruik van de stuur- en
verantwoordingsinformatie door de raad komt. De raad is kritisch op informatie en gaat
in discussie met het college, maar ook hier maakt de raad onvoldoende gebruik van zijn
bevoegdheden om ook daadwerltelijk in te grijpen.
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6. Conclusie en aanbevelingen
6,1 Doel en vraagstellirlg
De rekenkamercommissie heeft de centrale onderzoel<svraag als volgt geformuleerd:
RF'J! zf/n de sturingsmogeljkheden, in zowel kaderstellende en controlerende zin, van de
raad, op welke wljze maakt htj hiergebruik van en wtzt moet er veranderen om de sturing
door de raad te verbeteren?
Voor beantwoording van de centrale vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1.a. Krijgt de raad juiste, tijdige en voldoende stuurinformatie om zijn ltaderstellende
en controlerende rol te vervullen?
b, Hoe komt dit?
c. Wat moet er veranderen om dit te verbeteren?
2,a Maakt de raad voldoende gebruik van de tot zijn beschilçking staande
sturingsinstrumenten?
b. Hoe komt dit?
Wat moet er veranderen om dit te verbeteren?
Op basis van deze onderzoeksvraag is het onderzoek als volgt ingedeeld:
1. Beoordeling stuurbaarheid van de programmabegroting
2, Beoordeling bruikbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie
3. Beoordelen gebruik van stuur- en verantwoordingsinformatie door de raad
6,2 Conclusies en aanbevelingen
6.2.1 Conclusies Stuurbaarheid programmabegroting
De stuurbaarheid van de programmabegroting is beperkt.
> Dit wordt veroorzaakl doordat in de doelstellingen, activiteiten en
indicatoren in de programmabegroting niet concreet geformuleerd is wt?è
gerealiseerd dient te worden en welke middelen daarbq horen.
. De kaders, die de raad met deze begroting stelt, ztn ruim en laten veel
ruimte voor interpretatie. Hierdoor is controle op de veran|oording over
de uiteindeljlq bereikte resultaten in 2012 beperkt mogeljk.
n De structuur van de begroting is voldoende helder, maar de consistentie
tussen programma's verdient een verbetering.
w De samenhang tussen maatschappelqke effecten, beleidsdoelstellingen,
activiteiten en middelen zfjn onvoldoende helder in de begroting,
waardoor een inhoudelqke beleidsdiscussl'e wordt bemoeilljkt.
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6.2.2 Conclusie Bruikbaarheid van de sturings- en verantwoordingsinformatie
Doordat de begroting aan de voorkant niet concreet is geformuleerd, is de
(tussentjdse) veran|oording over het beleid ook minder concreet. Daarmee is
de (tussentqdse) veran|oordingsinformatie beperkt bruikbaar.
M De bestuursrapportages zljn bondig en kennen een heldere structuuz
waarin de voortgang van beleid aan de hand van prestatie-indicatoren
centraal staat.
M Door het ontbreken van realisatieckfers btj het merendeel van de
prestatie-indicatoren in de bestuurrapportage en het ontbreken van
toelichtingen blj de indicatoren, is dit als sturingsinstrument nog niet
voldragen.
. De jaarrekening kent een duidelqke samenhang met de begroting,
waardoor veran|oording over de begroting inzichtelqk wordt.
m Uit de programmaveran|oording blqkt niet in hoeverre de
maatschappelqke effecten en doelstellingen zqn gerealiseerd, waardoor de
veran|oording over het gevoerde beleid beperkt is en daarmee de
bruikbaarheid als veran|oordingsinstrument. De realisatie op de
voortgang wordt deels inzichtelqk gemaakt door de rapportage over de
inspanningen door middel van de realisatie van de activiteiten en
rapportage over een deel van de realisatie in het overzicht met de
prestatie-indicatoren. Deze informatie geeft echter niet een volledig beeld
of uzlà beoogd is in maatschappelqke effecten en doelstellingen ook
daadwerkeljkgerealiseerd is.
6.2.3 Conclusie Gebruik stuur- en verantwoordingsinformatie door raad
m De randvoorwaarden, die de raad vooraf aan de stuur- en
veran|oordingsinformatie steltl zfjn beperkt Hierdoor krbàqt het college
ruimte om zef invulling te geven aan stuur- en veran|oordingsinformatie,
zowel qua structuur als aan de besteding van middelen.
. De raad bemoeit zich voornamelqk vooraf met de inhoud van de begroting,
zowel qua beleid als middelen. Tussentqds ligt de nadruk op p'nanciële
monitoring. Monitoring en b|sturing van beleid door de raad krljgt
onvoldoende aandacht.
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6.2.4 Aanbevelingerl
1. SMART-formuleren
Geef het college de opdracht om vöör lmei 2013 met een voorstel te komen ta.v.
een SMar'r formulering van de begroting, zodat dit kan worden geïmplementeerd
in de begroting 2014,
Een overzicht van de belangrijkste richtlijnen voor SMarT-formuleringen:
S 1, Maak concreet wat de gemeente wil bereiken
2. Vermijd het gebruik van 'lege woorden'
3. Vermijd begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn
4. Geef contextinformatie bij de doelstelling om de doelstelling te kunnen duiden
M 5. Neem een meeteenheid op
6. Maak het meetbare element specifiek
7. Benoem de huidige status in een nulmeting (kwantitatief of kwalitatieg
T 8. Geef een tijdselement en eventuele tussentijdse mijlpalen weer
2, Samenhang
Geef het college opdracht om met ingang van de begroting 2014 gebruik te
maken van een doelenboom. Met een doelenboom wordt de relatie tussen de
maatschappelijlte effecten, begrotingsdoelstellingen, activiteiten, prestatie-
indicatoren en middelen verduidelijkt.
3. Bestedingen
Geef het college opdracht om in de begroting middelen weer te geven op
doelstellingen en activiteitenniveau, zodat de besteding van de gelden inzichtelijlt
wordt.
4.. Toelichting prestatie-indicatoren
Geef het college opdracht om bij doelstellingen die zich niet lenen voor een
vertaling in een prestatie-indicator uit te leggen waarom dit het geval is en hierbij
tevens aan te geven op wellte wijze de voortgang dan wel inzichtelijk gemaakt
kan worden.
5. Jaartallen
Geef het college de opdracht om met ingang van de begroting 2014 het format
zodanig aan te passen dat voor de raad duidelijk wordt gemaakt of de activiteiten
betrekking hebben op één of meerdere jaren. Indien de activiteiten voor
meerdere jaren gelden, laat het college dan inzichtelijlte maken wat er in het
begrotingsjaar gerealiseerd moet worden.
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6. Vergroten inzicht voortgang
Geef het college de opdracht om het inzicht in de voortgang van het beleid te
vergroten door in de bestuursrapportages en programmaverantwoording de
relatie van de prestatie-indicatoren met de bijbehorende beleidsdoelstellingen
inzichtelijk te maken. Het format van de bestuursrapportages en
programmaverantwoording dient hierop te worden aangepast.
7. Duidelijke conclusies
De rekenkamercommissie adviseert de raad op korte termijn de wenselijkheid
om de kadernota door de raad te laten vaststellen te bespreken en daarover een
besluit te nemen.
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8.
Bestuurlijke reactie
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gelple (? nt e
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aass
Postbus 55
3140 AB Maassluis
T 14 010
E gemeente@maassluig.ni
l www.maesstulhnl
Rellenkamercommissle Maassluis
Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS
:.1 te Atls, 2|12
ons kenrnerk
uw kenmerk
contactpersoon de heel. mr A.J.T- Korthout
onderwerp Onterzoek sturlngskracht van de raad
Z-12-02889/U1:-12-06172
(lattlm
uw brlef van 13 Jull 2012
doorkiesnumnter 010-5931717
bjlagetn)
Geachte heer/lmevrouw,
Met uw bovenganoemd schriàen haeft u ons het concept elndrapport 'Stut'ingskracht van
de raad' toegestuurd en ons verzocht tllterlijk :.3|) augustus 2012 te reageren op de
concltlsios en aanbevellngen van genoemd conceptrapport.
conform de procedure zal onze reactle lntegraal I11 het êindrapport worden cpgenomen,
waarna u nog de gelegenheid heeft voor een nawoord. Vewolgens zal het rapport aan de
en|eenteraad worden aangeboden. Van uw verzoek om een reactie te geven maken wij
graag gebruik,
Mw bevlndlngen
Allereerst merken wil op dat wlJ tmet belangstelling kennis hebben genotmen Man de
bevlndingen van tlw onderzoek.
Zoals u bekend is, zou de evaluatie van de documenten uît de Planning- & Control-cyclus
door de Auditcomm|ssie plaatsvlklden. De raad en het college waren Immers al van
mening dat er verheteringen mogelijk zljn en de Auditcommlssie zou dan het platform zpln
om samen de gewenste verbeterlngen te Identlficeren en de raad hierover een voorstel te
overleggen.
Op verzoek van de Auditcommissie heeft u in uw onderzoek naar de sturlngskracht van de
raad de bestuursraprortages en eventuele verbetersuggestles meêgenomen in dlt
ondeaoek,
âoals verwacht, blljkt ult uw onderzoek dat er de nod|ge aanlfnopingspunten zijr) om de
lnhotld van de documenten ult de Fh|f-cydus (nog) beter te laten aansluiten op de
infornqatiebehoefte van de raad. Hieronçler zullen wil op hûofdlllnen ingaan op uw
bevindingen, conclusles en aanbevelitlgen.
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U1T-|2-05172/2-|2-02889
Met tngang van het begrotingsjaar 2011 heeft de raact na overleg met de Audltcommissie t
Ingestemd met de door ons voorgestelde wllzlglng van het 'format' van de
programmabegrotins en de daaraan gekoppelde documenten.
Belangrijkstê wllzl|lngen waren: het terugbrengen van het aantal programma's; het
(betêr) belloemen van de te berelken maatschappelllke effecten, ultmondend in
doelstellingen (c.q. prioritelten) en activiteiten, ondersteund door Krjtlsche Prestatie
Indicatoren (l(FI's)à
Ook de omvang en freqqentla van de bestuursrappoftages ward teruggebracllt.
De waarderlng voor de docpmenten uit de P&ocyclus vanaf 2011 is door de raad bil
verschlllende gelegenheden uitgesprolçen. Deze waarderlng komt ook tot ultdraklflng in
uw oûderzoek.
In tlw inleiding geeft u aan dat raadsleden zlch afvragen of ze (naast han volksvertegen-
woordigende taak) hun kaderstellende en colqtrolerende taak voldoende kunnen
vervullen. Deze vraag komt voort uit twllfels uver zaken als:
.1. relevantîe, betrouwbaurheld. tvdigheld en controleerbaarheld vun de aan de raad
aangeboden Informatle,
2. gebrulk door de raad van deze Ivformutîe;
3. het gebrulk van de Instrume?îtev die de raud ter bcschll|lting staan om haar tavk te
vervullen.
De sturingskracht van de raad wordt, althans volgens tlw ondêrzoek, alleen gerelateerd
aan een aantal documenten (instrumenten) ult de P&c-cyclus 2011, namelljk de
kaderbrief, de programmabegrotlng, cle beîtuursrapâortages en de
programmaverantwnordlng.
Het Coalitzeakkoord 2010-2014 en het Collegeprogramma 2010-2014 wordt niet in uw
oniërzoek betrokken, terwijl juist het ccalitleakkoord het belangrillçste meerlarlge
lladerstelland Instrument van de raad is.
In uw cnçlerzoek komen ook arltere instrumenten die de kaderstellende en controlerende
taak van de raaçl ondersteunen niet aan bod, zoals de artlkel sl-vragen (en beantwooràing
daarvan) op grond van het Reglement van orde viln de raad, de Raadsinformatiebrlef, de
Raadscollsultatlebrief en raadsvoorstellen tot wlfziging of contènuering van gemeentelljk
beleld.
Daarnaast geeft de gemeentewet de raad - tegen de achtergrond van de bestttursllracht
van de raad - een aantal instrumenten waarvan de raacl kan besluiten om deze wel of niet
toe te passen. Daarblj kan gedacht wor/en aan de verordenende bevoegdheld, het recht
van initlatief, amendenleptz onderzoek, interpellatie en dergelljlte. 001( deze
instrumenten Lqlilven buiten de scope van uw onderzoek.
2/9
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Tenslotte wordt de sturingskracht van de raad mede bepaald door de betrokllenheld?
expertise? passie? inlevingsvermogen, communlcatleve vaardlgheden en dergelijke van
raadsleàen c.q, raadsfractles. Ook de besprakln| van beleltsvcornemens en de
tussentlldse behandeling van nleuwe ontwillkelen zijn van belang voor de sturlnêskrôcht
van de raad.
|1T-12-06172/Z-12-02889
De raad geeft zelf aan dat zIJ nlet sttlurt op maatschappelllke egfecten en dergelijke maar
dat de focus Iigt op de financlën per prngramma, Het Is natuurlljk jammer dat de nieuwe
begrotlngsopzet ncg onvoldoende uit de verf komt; anderzilds valt er 'winst' te behalen
door maatschappelijke effecten, doelstellingen, activiteiten en relevantê prestatie-
Indicatoren concreter te maken en (beter) met elkaar in verband te brengen. Daar wlllen
wlj ulteraard samen met de raad aan gaan werken
Door u wordt een normenkader gehanteerd dat als meetlat dlent ter beoordellng van
meergelhoemde doculmenten. Niet duidelijk is door wie en op welke wljze deze normen
zijn gefornluleerd en vastgesteld. Wanneer dlt nornhenkader door de raad zou ziln
vastgesteld voorafgaaûd aan de P&c-cyclus van 2011 kunnen wil de meetlat begrijpen.
Echter, zoals afgesproketl met de raad zlln we dlt proces Inzegaan volgens het principe van
trial-and-error. Door een interactleve samenwerltlng tussen raad, college en organlsatie
(via de Audltcommlssle) zotl dan successlevelilk de lllhoud van de doctlmenten tllt de P&G
cyclus nader worden afgestemd op de behoefte van de raad.
Nu er (achteraf) een normenkader op de batreffende documenten wordt geprojecteerd
kan de indrtlk ontstaan dat er welnlg deugt vûn onze documenten uit de P&c-cyclus.
Daarblj dlent te worden Lkedacht dat 2011 het eerste Jaar is waar de nleuwe werkwllze van
toepasslng Is, terwljl alle betrokkenen ultgaan van een groelmodel.
In uw rapport gaat tl met name en op de relevantle en controleerbaarheld van de
beoordeeldê doculnênten, Over de betrouwbaarheld en tijdigheid (ook twllfelpunten van
de raad) vlnden wlj weinig tot niets concreet terug in uw rapport. Verder heeft de
Auditcommlssie u verzocht verbetersuggestles aan te relketl, Wlj treffen hlervoor in tlw
rapport weinlg aanllnoplngspunten aan'
Dat laatste nemen wlj u overlgens nlet kwalilk, want het bsijkt nu eenmaal dat het
tlitermate Iastlg ls om heldere maatschappelllke effecten, doelstellillgen, actlviteltan en
KP1's in samenhang te fornquleren.
In tlw rapport constateert u dat de structptlr van de prcgrammaês niet geheel consistent Is.
Ook de plaats van de prestatle-lndlcatoren vlnclt te nlêt loglsch en adviseert u om deze een
ançlere (betere) plaats te gevên In de prozrammastructuur,
In de progranlmabegroting 2013 zullen wij deze eenvoudige verbeteringspunten al
doorvoeren. 0014 zullen wij de producten (voorzien van de flnanciële gegovëns) die aan
een programma zljn gekoppeld In de vorm van een tabel per prograrnma toevoegen.
3/9
44



Z-12-02889 / 0.2.1. Adviezen 1151

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 45 van 53

ons kentnerk:
U1r-:2-06172/2-12-02889
(J stelt ook vast dat in de bestuursfapportages geen inhoudelijke toelichting wordt
gegeven over de voortgang van het beleid. Dit is conform de met de gemeentaraaà
gemaakte afspraken. Ultgangspuût bIJ de bestuursrapportages is dat alleen afwijkingen
wôrden gemeld.
Wanneer er nlet over beleid wordt gesproken zljn er geen beleidswljzlglngen aan de orde;
de voortgang van het beleid is dan conform de begrotlng.
U merkt op dat de doelstellingen veel algemene en zogenaamde 'Iege? woorden bevatten.
Als voorbeeld noemt u da woorden: varkennen, streven, zorgen voor en dergelllke. U geeft
ook zelf aan dat het Iastig blijkt om ioelstellingen te omschrijven zondervaga woorden te
gebruiàen. Het gehruik van dit soort woorden is nu eenmaal gemeengoed (n de politleke
omgevlng, zo ook In Maassluls. Wanneer wlj bllvourbeeld het Coalitleakl|oord 2010-2014
van de genleenteraad van Maassluis openslaan, zijn de prioriteiten gelardeerd met
vergelljkbare 'lege' woorden. Een drletal wlllekeurige voorbeelden:
Openbare orde en vellloheld (blz. 5 van het Coalîtleukkoord)
Mçwssltêà is oblectlufgezlen velllger geworden de ufgelopenjuren. Dzt werk Is noolt klaur
I Die verbeterl'ng wordt echtet' vog te welnlg zo ervuren door de Inwoaers yf?r/ Maassluls,
De velllgheldsbelevlng verdlent don ook rulme uundncht de komende perê.ode.
Stedel|ke ontwikltel|'ng en economle (blz. 5)
Er moeten voldoende woningen voorstarters worden gereall.seerd.
Werk en înkomen (blz. .13)
Maassluis zal worden geconfronteerd met oplopendejeugdwerkloosheld. âè moet extra
Inzet wordes gepleegd om de werkloosheld otîder deze bevolkîsgsgloep terug te dêlngett
(wet învesteringjongeren). Verdete scholîng l's datvbjj een optle.
Bil cleze voorbeelden kunnen ook vragen gesteld of kûnttekenlngen gemaakt worden als;
>' wat Is vêlllger en over wiens ervarlng wordt gesprolœn; wat is nu precies ruime
aandacht en hoever reikt de komende periode?
>' wie of wat wordt bedoeld met 'Er' en wat Is voldoande en wle zijn starters ?
>' welke œmvang heeft de oplopende jaugdwerkloosheid, wat is extra inzet en hoever
moet de wer'kloosheid worden teruggedrongen.
Zijn de prioriteltën van de raad in het Coalitieakkooyd SMarTgeformuleerd ? Wanneer tl
uw nornhenltader ook hlerop zou prolectek'en zal - met aan zekerheld grenzende
waarschllnlijltheid - tlw beoordellng nlet veel anders zljp dan çlw beoordellng over de
onderzochte documenten uit de P&c-cyclus.
De raad (althans de coalîtiepartllen) geeft met het Coalltleaklçoord de richting aan welkë
koers ZIJ wll vûren op de vêrschlllende beleidsterreinen. De nauwkeurigheid van de
4/9
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gewenste koers Is met hêt Coalitieakkoord nog globaal. Met het Collegeprogramma,
kadernota en prcgrammabegrotlng wordt getracht de koers nader te duiden, En hoever
moetje daar dan In gaan ? Vinden wij bilvoorbeeld als koers Ztlldzuldoost voldoênde of
wlllen we het nog preciezer dtliden ? .
Moet het in graden zljn (bijvoorheeld 157|), of wlllen we de koers ook nog ultdrukken in
mltauten en seconden ? De meerwaarde van de veronderstelde extra nauwlteurlghaid
dient dan te worden afgezet tëgen de extra inspanningen (en kosten) die gemaakt moeten
worden.
U11-12-06172/Z-12-02889
ln uw aanbevellngen geeft u In dit veriland aan om In de programmabegroting 201.4 een
doelenboom te maken. Impllclet Is de toelenboom al in het 'format' van de huidige
prûgramnhabegrotlng oggenomen; lmmers w)J hebben maatschappelillfe effectên
benoemd, wil hebben doelstellingen benoemd, evenals actlvltelten en prestatle-
indicatoren. Alleen is de doelenboom (nog) nieî volgrceft en nlet gevlsualiseerd.
Dat kon ook nlet en we wisten dat de nleuwe bearotlngsopzet gedurende een paarjaar
zou moeten groelerl, alvorens tot volle wasdom te komen.
In de programmabegrotlng 2012 zijn ook al ehkele wljziglngen npgenomen en uw rapport
is 001( aanleldlng om In de Programmabegroting 2013 hier en daar al nader vorm te geven
aan de àoelenboom.
Uw rapport over de bestuurhaarheid van de gemeente vanult het oogptlnt vén de raad
vlnden wij te instrumenteel van aard.
Hoewel wlJ het nut van strak geformuleerde doelstellingen, activiteiten en relevante
Indlcatoren zeker onderschrljven, gaat het naar onze smaak te ver om aan een minder
strakke formulering de conclusie te verbrnden dat de gemeente sttlurloos is.
Een adeçuaat dashboard ondersteunt een bestuurder van hilvoorbeeld eetô auto zljn
rljgedrag en draagt blj aan zijn velllgheld en dle van de omgeving, Wanneer een
bestuurder teveel ziln Lhlikken rlcht op de instrumenten van zijn dashboard en daardoor
minder aandacht heeft voor zljn omgeving, kan het autorljden weleens mlndar snccesvol
z|ln.
Mtltatls mtltandls Is tit ook zo In de politieke omgev|ng. De lladerstellende en
controlerende taak van de raad is het gevolg van de - mlsschlen wel belarlgrljltste en
moeilijlçste - volksvertegenwoordigende taak. De lfaderstelling volgt ult de afwnglng van
wensen of slgnalen van (groepen van) hurgers en I'lstellitlgelq. Deze krljgen hun vertaling In
partljprogramma'sz verklazlngen en, na ônderhandelingen tussen de partijen die een
coalitie weten te vormen, een plaats in een Coalitieaklloord,
De lokale pelitiek is Iang rliet altijd voorspelbaar. De omgevlngsfactorel) waarmee het
gemeentebestuur (raad en college) te maken krijêt levert haast colltintl eell spalllllngsveld
op waarblnnen afweglngen moeten worden geméakt,
5/9
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Blnnen die dynamiek is het aan de raad om zijn vermogen tot sturen (Iuisteren naar de
btlrger, vertalen in SMar'l- geformtlleel'de kaderstelling, besltllten over beleldswljziglngen
en controle op de ultvoerlng) ten toon te sprelden.
Het sturend vermogen van een raad wbrdt vooral op de proef gesteld over onderwerpên
dle zlch nlet Iaten vangen In vooraf afgesproken doelstellingen, actlviteiten of indicatoren.
Onderwerpen zoals bijvoorbeeld het Cultuurhuls, Odfjell, fusie sportvereniglngen,
herontwiklrellng Bjnnenstad en dergelljke, dle vaak plotsellng polltlek actueel ?IJn vragen
op zo'n moment sturend vermo|en van zowel raad als college, Het vermoêen om op dle
momenten goed te sturen is van ean ander abstractieniveau dan die van de hesturing op
basls van indlcatoren. Een politieke omgeving is nu eenmaal anders dan een
bedrllfsmatlge omgeving.
Voor alle dtlidelijlkheid: wij wlllen het nut van een doelenhoom zeker niet bagatelliseren,
lntegêndeel; echter wlj willen ook waken voor een overschattll|g van een dnelenboom als
het gaat om de relatle tot de sttlringskracht van de raad,
U1|-12-06172/Z-12-02889
Flet ls niet Juist dat de afdeling Financiën & Control het 'format' voor de hegrotlng en
bestuursrapportages bepaaltz zoals u in uw fapport aangeeft. Het 'format' heeft wel een
(breed) amhtelijke voorbereldlng gehad, Echter. na over a et de Auditco ' ie hueft
de raad o ons voo ' çlrnqqt' vastgest d.
Genoemde afdellng is ambtelijk verantwoordelijlt voor de coördlnatie en planning van de
documenten.ult de P&c-cyclus en de flnanclële lnput, terwlll de vakafdellngen op
ambtelilk niveau voor de nlet-financleel belêldsmatige input verantwoordelijk zlln, Hat is
vervolgens aan ons om de Inhotld van de betreffende documenten integraal vast te
stellen.
De raad heeft aan u aangegeven dat ult de begroting dtlidelijlfer moet blilken waar met
geld geschoven kan worden en wat dit oplevert,
Het is eep gegeven dat de neêrwaartse flexlblliteit van de gemeentebegrotlng op korte
termjn hetrellkelijll gering (hooguit enàele procenten) is maar dat op lange termijn de
flexlbillteit veel groter is, Dit komt omdat aan veel activitelten vaste Iasten zljn verhonden,
waarnp nlet êanvoudlg snel Is te snceton, Dank bljvoorbeeld aarl Ilapltaallasten van
investerlngen, personeelslastan en wettelljke Inkomensoverdrachten. Ook ogensch|jnlljk
direct te be'l'nvloeden lasten zoals subsidles aan instelllngen of niet-wettel|llle
inkomensoverdrachten ziln nlet zo gemalfllelillt te schrappen. Schuiven met geld is immers
schulven met taken of actlviteiten.
Waar gesproken wordt over raadsvoorstellen dle flnancieel nlet haalbaar ziln, wordt
kennelilk bedoeld initiatieven vanuit de raad die niet financieel haalbaar zijn of waarbil
niet wordt aangegeven hoe de dekking tot stand moet komen.
Conform de financiële vero' rdening dienen onze voorstellen waaraan bLldgettalre gevolgen
zijn verbonden altljd van een adequate dekklng te worden voorzien.
6/9
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Zowel de organlsatie als wijzelf staan er voor open om de raad te helpen inltlatleven
vanult de raad te ondersteunen, maar vlnden dat ean ve|'antwoordelllkheld van de raad
ûm dit kenbaar te maken, Wij zijn dan ook bIlJ te mogen lezen dat de raadsleden ook zelf
van mening zijn dat het hun êlgen verantwoordelijkheid is om diepgang te zoeken indien
gewenst.
U1:-12-06172/2-12-02889
Uw conclusèes
Voor wat betreft uw conclusies over de stuurbaarheld en brnillhaarheid van de
documenten uit de p&c-cyclus erkennen wij dat er kerbeteringen mogelijk. Dat is inherent
aan de afgesproken opzet (groelmodel) met de raad en een aantal verbeteringen zullên wl)
al In de Progt'ammabegroting 2013 dool'voeren. Overlgens verwllzen wlj kortheidshalve
naar onze bovenstaande reactie.
Len oordeel over uw conclusies ten aanzlen van het gebruik van de documenten tllt de
F|i-cyclus door de raad Iateû wll aan de raad zelf over.
Uw aanbevelingen
1 tot en met 6, SMurTformuleren tot en met verqroten Inzlcht voortgung
Uw aanbevellng om ons opdracht te geven vöör 1 mel 2013 met êen voorstel te komen
t,a.v, een SMar-r formulering van de begroting kunnen wl niet delen. Primalr is het de
verantwoordelijlfheid van de rilad om sMar-qer) kaders te stèllen, Idealiter begint clat met
een coalltleallkoord (of Programma op Hoofdlijnen) dat aan uw crlterlp (normenkader)
voldoet, Het vlgerende Coalitiealtkoord 2010-2014 voldoet daar nlet aan. En als het niet
aan de voorkant goed Is geregeld geeft dat veel rulmte aan de achterkant.
In 2014 zullen er weer |emeenteraadsverkiezlngen plaatsvinden, waarmee de meerjarige
p&c-cyclus opnieuw start, met nleuwe door ja raad gewenste kaders c.q. prloritelten die
In de Programmabegroting 2015 (maar oôk die van 2016 tot en met 201:) vertaald zullen
wurden In maatschallpellllçe effecten, doelstellkngen, actîviteiten en KPI's, De
Inspannjngen dle geleverd moeten worden om de begrotlng 2014 In te rlchtelh volgens tlw
voorstêl - en nûg bovendien gebaseerd op niat smar'r gefornhulêerde kadets Manuit de
raad - hebben dan slachts een renclement voor een perjode'van één jaar,
wlJ denken dat het (veeh) beter is wanneer de raad samen met ons en de ambtelljke
organlsatlez onder teldlng van een externe deskundlge In één of meerdere Themasessies in
dlscussie gaat over de wederzijdse verwachtlngen en w|lke mate van dlepgang of
d door de raad gewenst Is en of tllt ln allù'/èdelijlçheid ook mogelijk is, In
r|auwkeurighei
princlpe is alles mogelilk maar daar hangt clan ook een ârilslla'àrtlë aan.
In de progr'amnlabegroting 2013 zullen wij al de nodlge verbeterlngen doorvoeren.
7/9
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ons kënmerk:
Wij willen de programmabegroting 2015, op basis van het Coalitieallllool'd of Programma
op Hoofdzaken 2014-2018 van de nieuwe raad (coalitie), zoveel als mogelijk inrichten op
de wljze zoals u voorstelt. Op hasis Man de ujtkomsten van de Themasessles zou voor de
programmabegrctlng 2014 als vlngeroêfening een 'schaduwbegrotlng' voor één of
meerdere programma's ktlnnen worden gemaakt.
Dt| raad kan dan ean goed Inzlcht krijgen tussen de huidlge (en inmlddels verbeterde)
begrotlngsopzet en de 'nlêuwe' begl'otingsopzet vanaf 2015. Dit vêrgellll|lngsmateriaal kan
weer de Input zijn om een Smar-qer) geformuleerd Coalitiealtkoord 2014-2018 tot stand te
brengen, waardoor de documenten ult de p&f-cyclus in die perlode verder
geoptlnlaliseerd kunnen worden.
01r-12-06172/2-12-02889
Dlt geldt ook vonr de doelanbôom, de prestatie-lndlcatoren, de (meerlarige) activltelten
en het format van de hestuursrapportages en programmaveralqtwoording. Uw
aanbeveling om in de begroting de (flnanci|le) middelen weer te geven op het nlveau van
doalstelllngen en actlvltelten Is met ons flnancleel pakket technlsch nlet mogelllk.
De raad zal zich dienen te realiseren dat aan de realisatle van het format van de program-
mabegroting (maar ook die van de bestutlrsrapportages en programmaverantwoordlng)
op het niveau zoals u aanheveelt, gedurencle een Iange periode veel tijd en kosten z|jn
verbonden.
Floe meer c,q, gedetailleerder de raad wil weten, des te meer capacitelt claarvoor nodig zal
zijn. Met een afgeslanltte organlsatle zal er daarom nlet aan te ontkomen zljn om axterne
deskundlgheld en caûacltelt ln te huren.
ADuîdel|ke conclusles
Deze aanbeveling is geriçht aan de ruad.
Hoogachtelld, ,
het collaga van burgemeester en wêthoud ' van Maassluls,
de secretaris, d b rgelmeester,
l It)
mr A'J.T. Ilorthout drs. J A'J rssen
i s. ..J-e', , . . . - . .
1-1-7 --''-'-''
f|
8/9
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9.
Nawoord Rekenkamercommissie
Het college maaltt in haar reactie
onderzoeksmethodielt. Naar aanleiding daarvan
een aantal opmerltingen over gevolgde
het volgende:
1. Uiteraard is de relfenllamercommissie zich bewust van de veelheid van instrumenten
die de sturingskracht van de raad bepalen. Het is juist daarom dat de
rellenlfamercommissie zich heeft gericht op de kern hiervan, de stuurbaarheid en
bruilfbaarheid van met name de documenten uit de P&c-cyclus (zie '/1.3
Onderzoeltsvraag en onderzoeksaanpak'?).
2. Zoals goed onderzoek betaamt, heeft de rekenléamercommissie voorafgaand aan het
onderzoelt het toetsingskader geformuleerd en vastgesteld. Een toetsingskader
wordt altijd voorafgaand aan onderzoelt vastgesteld en het onderzochte materiaal, in
dit geval interviews en documenten, wordt daar vervolgens aan getoetst.
3. Uiteraard is het coalitieakkoord in algemene termen geformuleerd. Ieder
coalitiealtltoord is in algemene termen geformuleerd, anders wordt het wel heel
Iastig om coalities te vormen. Vandaar dat de rekenlfamercommissie het
coalitiealéltoord niet in haar onderzoek heeft betrokken.
Het is vervolgens aan het college om hier, middels voorstellen aan de raad zoals de
programmabegroting, op concrete wijze/sMarT invulling aan te geven. Vervolgens
stelt de raad deze al dan niet (gewijzigd) vast. Dit wordt ook wel de kaderstellende
rol van de raad genoemd.
In het geval van Maassluis heeft het college ook als uitwerking van het
coalitieakkoord een collegeprogramma aan de raad voorgesteld, dat de raad
vervolgens heeft verworpen, vooral omdat het te weinig concreet/smarT was
geformuleerd.
4. Ondanks de bespiegelingen van het college met behulp van de metafoor van het
dashboard van een auto, kan de relfenléamercommissie niet genoeg de importantie
voor de stuurbaarheid door de raad benadrulél4en van SmarT-geformuleerde
doelstellingen, activiteiten en indicatoren.
Het college erkent dat er met betrekking tot de stuurbaarheid en bruillbaarheid van
documenten uit de P&c-cyclus verbeteringen mogelijk zijn en zegt toe dat een aantal -
kleine- verbeteringen in de programmabegroting van 2013 zullen worden doorgevoerd.
Maar vervolgens problematiseert het college, onder de kop ''Uw aanbevelingen'', geheel of
gedeeltelijlé de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de raad.
De reltenléamercommissie wijst in verband hiermee op het volgende:
1, Het is niet relevant dat het coalitiealtlfoord niet SmarT is geformuleerd (zie
bovenstaande punt 3).
2. De komende twee jaar geen inspanningen Ieveren om de begroting in te richten
volgens de aanbevelingen, wordt door de rkc afgeraden, temeer deze inspanningen
50
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zowel inhoudelijlé als procesmatig hun nut zullen hebben voor de P&c-documenten
van jaren daarna,
3. De rellenllamercommissie hanteert een ander concept van ''samen'' dan het college:
het college doet de raad voorstellen over de verbetering van de P&c-documenten en
de raad stelt deze, al dan niet gewijzigd, vast (zie bovenstaande punt 3). Naar het de
reltenkamercommissie voorkomt, is dit de gebruillelijlfe gang van zaken.
Themasessies, externe deskundigen, etc. zijn dan ook niet nodig.
4. De reltenkamercommissie is verbaasd dat in de begroting (financiële) middelen niet
weer te geven zijn op het niveau van doelstellingen en activiteiten omdat dat met het
huidige financiële pakket technisch niet mogelijk zou zijn. De reléenkamercommissie
vraagt zich af op welke wijze het college dan de afgelopen jaren hierop heeft
gestuurd en of de raad daar dan inzicht in kan Itrijgen.
Wanneer deze koppeling niet binnen het huidige financiële pakket mogelijlt is, moet
dit pakket worden aangepast of vervangen want zonder inzicht in (financiële)
middelen op het nivo van doelstellingen en activiteitep is sturing onmogelijll.
Wellicht ten overvloede hecht de reltenkamercommissie er aan pogmaals het belang van de
. ... .,.,
Iusies en aanbevelingen van dit onderzoek, waarbij kst'làlle oses de auditcommissie
conc
betrokken is geweest, te benadrultlten. $
De raad is niet in staat de haar wettelijk toegekende taken -de kaderstellende,
controlerende en volltsvertegenwoordigende taak- goed uit te voeren als zij onvoldoende in
staat wordt gesteld te sturen, De P&c-cyclus is het dreh- und angelpunkt in dat
sturingsproces.
Het is niet voor niets dat de rekenltamercommissie dit onderwerp heeft onderzocht: uit
discussies in de raad bleek dat raadsleden zich afvragen of ze hun sturende taak wel
voldoende kunnen vervullen. Jaarlijks worstelen raadsleden zich gefrustreerd en onmachtig
voelend door de verschillende P&c-documenten.
Om dit te verbeteren zijn de door
aanbevelingen/verbetersuggesties onontbeerlijlf.
de
rel4enkamercommissie gedane
Het is daarom dat de reltenltamercommissie u aanbeveelt de verbetersuggesties over te
n emen .
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