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1. Inleiding  
Artikel 213a Gemeentewet schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders periodiek 
onderzoek verricht naar de effectiviteit en efficiency van het door hem gevoerde beleid, met als 
doelstelling deze waar  mogelijk te vergroten. In een memo van 17 januari 2018 aan de 
Auditcommissie heeft wethouder Haring toegezegd in de eerste helft van januari een 
onderzoeksverslag toe te zenden.  
 
Doel en opzet van het onderzoek zijn vooraf opgesteld in overleg met de Paul Vonk als 
verantwoordelijke voor het opstellen van de begroting. De opzet van De bedoeling van het 
onderzoek is namelijk niet primair te confronteren, maar het verbeterpotentieel maximaal te 
benutten. Vervolgens is  het onderzoeksverslag ter kennis gebracht van het college, de 
Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. 

1.1. Doel en focus 
Op basis van art. 213a Gemeentewet is (ook) in Woerden de ‘Verordening voor periodiek onderzoek 

door het college (etc.)’ vastgesteld, waarin als definities zijn opgenomen: 
 

 Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties daadwerkelijk worden behaald.  
 

 Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke 
effecten van het beleid worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. 

 
In de verordening is opgenomen dat er jaarlijks een onderzoek wordt gedaan naar de doelmatigheid 
en een onderzoek naar de doeltreffendheid. Dit onderzoek richt zich met name op de doelmatigheid. 
Het onderzoek dat in de tweede helft van 2018 wordt uitgevoerd richt zich met name op de 
doeltreffendheid.  
Voor het goede begrip: rechtmatigheid is geen onderdeel van een 213a-onderzoek. Het thema raakt 
er weliswaar aan, maar is primair het domein van Interne Controle en de accountant. 

1.2. Onderzoeksvragen 

Het begrip doelmatigheid is in de onderzoeksopzet vertaald naar concretere onderzoeksvragen. Door 
middel van kwantitatief onderzoek en interviews met betrokkenen in de gemeentelijke organisatie 
(zie bijlagen 1 en 2) worden de volgende vragen in dit rapport zo goed als mogelijk beantwoord. 

1. Hoe is het begrotingsproces ingericht? Zijn de volgende onderdelen helder, vastgelegd en 
nageleefd:  

a. Planning? 

b. Verantwoordelijkheden en taken? 

c. Middelen en instrumenten? 

2. Hoe is de betrokkenheid van de stakeholders bij het begrotingsproces? 

a. Ervaren de stakeholders dat zij tijdig en voldoende betrokken worden? 

b. Hoe wordt de betrokkenheid van de ondersteunende diensten ervaren? 

3. Wordt het verwachte resultaat gerealiseerd volgens de stakeholders?   



2. Begrotingsproces in Woerden 

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken 
moet opstellen. Voor de opzet en inhoud van de begroting gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd 
in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook het proces om te 
komen tot een begroting ligt daarmee voor een deel al vast.  
 
In de gemeente Woerden is het begrotingsproces ‘Lean’ beschreven. Het proces is opgenomen in het 
zogenaamde ‘spoorboekje’. Deze procesbeschrijving is leidend voor de planning van de begroting. 
Het spoorboekje is een gedetailleerde planning met concrete data waarop stappen genomen 
worden. In hoofdlijnen worden de volgende stappen genomen:  
 

 Maart: de Maart-RIB wordt aan de gemeenteraad gestuurd. Deze ziet op een periode van 
vier jaren en bevat een voorlopig saldo van de jaarrekening. 

 Juni: 
o Het junioverleg vindt plaats in de gemeenteraad. Hier wordt het 

meerjarenperspectief geactualiseerd en de kaders voor de begroting van het 
volgende jaar vastgesteld. 

o De ‘voorbereide begroting’ wordt opgesteld (zie onder). Het gaat om een 90% versie 
van het financiële deel van de begroting die als basis dient voor de verdere 
bespreking. 

o Er vinden snelkookpansessies plaats met wethouders, directeuren en teammanagers 
om de begroting verder te ontwikkelen. 

 September: bespreking van de conceptbegroting in het college 

 Oktober: begrotingsmarkt en commissiebehandeling van de begroting 

 November: vaststelling van de begroting in de gemeenteraad 
 
De ‘voorbereide begroting’ 
De voorbereide begroting is een 90%-versie van het financiële deel van de begroting. Dit is géén 
begroting die in het college of directie wordt behandeld, maar een vooringevulde begroting ten 
behoeve van de teammanagers. De begroting van het voorafgaande jaar wordt als basis genomen, 
waarna indexen worden toegevoegd, de staat van salarissen en formatie wordt bijgewerkt, de 
september- en decembercirculaire wordt verwerkt (nog niet de meicirculaire en de resultaten van 
het junioverleg) en de mutaties in reserves en voorzieningen worden verwerkt. Deze voorbereide 
begroting is bedoeld als basis voor het uiteindelijk opstellen van de begroting. 

3. Bevindingen  
De bevindingen uit de enquête en diepte-interviews zijn in dit hoofdstuk uitgeschreven in de 
onderzoeksonderwerpen waarbinnen de doelmatigheid van het begrotingsproces is bevraagd. 

3.1 Proces 
Hoe is het begrotingsproces ingericht? Zijn de volgende onderdelen helder, vastgelegd en nageleefd:  
 
Planning 
Zowel de teams als de teammanagers gaven in de enquête aan dat de planning van het 
begrotingsproces ruimer ingericht dient te worden. De geïnterviewde wethouders van beide 
gemeenten gaven aan dat de collegebehandeling daarbij als deadline aangehouden dient te worden, 
zodat het college één versie behandelt. Een aantal respondenten gaven in de enquête aan dat een 
detailplanning een effectief middel is om een deadline te bewaken. Ditmaal werd de salarisstaat laat 
aangeleverd, waardoor het proces met een aantal weken vertraagd werd. 
Daarnaast werd door de geïnterviewde teammanagers en wethouders aangegeven dat naast het 
natuurlijke bijstellingsmoment van de p&c-cylus, de jaarrekening, budgetwijzigingen ook in het 



lopende jaar aangekaart dienen te worden door budgethouder aan portefeuillehouder en niet 
wachten tot oktober. 
 
Verantwoordelijkheden en taken 
In de enquête en interviews kwam naar voren dat er onduidelijkheid was over de eigenaar van het 
begrotingsproces. Er werd aangegeven dat er eenduidig gecommuniceerd dient te worden door de 
proceseigenaar, zodat er duidelijkheid is wie dit proces coördineert. 
In de enquête geeft de helft van de respondenten aan dat gemaakte afspraken niet (volledig) zijn 
nagekomen tijdens het schrijfproces van de begroting van 2018. De respondenten merkten op dat er 
sneller geëscaleerd mag worden als afspraken niet nagekomen worden.  
Respondenten uit alle respondentgroepen gaven in de interviews aan dat het realistisch adviseren 
van de (ambitieuze) portefeuillehouders valt binnen de verantwoordelijkheden van de stellers van de 
begroting. Bestuurders willen altijd meer dan mogelijk is, het is daarom niet slecht om eens nee te 
verkopen. In de enquête werd aangegeven dat de kaderbrief of junibrief hiervoor gebruikt kan 
worden, waar sterker tegenspraak op het wensenlijstje gegeven kan worden. Daarnaast werd in het 
interview met de teammanagers aangedragen dat er meer interactie moet komen tussen organisatie 
en bestuurders. Ambtenaren hebben veel meer informatie en kennis, hier moeten we gebruik van 
maken. Er moeten daarvoor betere ophaalsessies met meer samenspraak georganiseerd worden.  
Concernzaken en financiën gaven in het interview aan dat de begroting al voor 90% ingevuld 
aangeleverd wordt aan de budgethouders. Zij gaven aan dat het de taak van de budgethouder is van 
om de voor ingevulde begroting inhoudelijk te voorzien van tekst. De teammanagers gaven 
daartegenover aan dat zij nog ondersteuning misten bij het tekstueel invullen.  
 
Middelen en instrumenten? 
De begroting is nu voor 90% al vooropgesteld, doordat deze door de financieel consulenten wordt 
ingevuld. In de enquête werd aangegeven dat het standaardiseren en vindbaar maken van 
aanleveringsdocumenten / tabellen / e.d. een verbetering van het begrotingsproces zou zijn. 
Daarnaast gaven team financiën en concernzaken aan dat aangenomen moties beter teruggekoppeld 
dienen te worden aan financieel specialisten, zodat zij dit kunnen verwerken in de vooropgestelde 
begroting.  

3.2 Betrokkenheid 
Ervaren de stakeholders dat zij tijdig en voldoende betrokken worden? 
Uit de enquête bleek dat vijftien van de zestien de respondenten op het juiste moment betrokken is 
in het proces. Toch worden er verschillende verbeteringen ten aanzien van de betrokkenheid 
genoemd in de interviews.  
Onder andere wordt de betrokkenheid van de organisatie als verbeterpunt benoemd door de 
teammanagers. De teammanagers gaven als tip mee in het interview dat  onder andere de 
procesplanning gedeeld moet worden met de organisatie om bewustzijn voor het begrotingsproces 
te creëren. Bekendheid over het proces door het jaar heen creëren, dus ook door het jaar heen 
regelmatig informeren en briefen, zoals een terugkoppeling over de ingediende prioriteiten richting 
het juni-overleg. Een voorbeeld hiervan is dat er meerjarige ontwikkelingen na de junibrief zijn 
aangemeld bij de portefeuillehouder. Daarnaast gaven portefeuillehouders en teammanagers aan 
dat de werkorganisatie onvoldoende betrokkenheid kent bij begroting van Oudewater. 
De directie gaf in het interview aan de voorkant meer betrokken te willen worden over de 
karakteristieken. De directie moet namelijk advies kunnen geven aan het college. Aansluiting van de 
directie bij de prioriteiten is hiervoor nodig.  
Daarnaast gaven de portefeuillehouders aan financiële awareness van het bestuur te willen 
vergroten; verantwoordelijkheid voelen en weten. Dit houdt in dat zij door het jaar heen op de 
hoogte gehouden willen worden over de financiën van hun portefeuilles, zodat er geen verassingen 
komen op het laatste moment, wanneer er geen sturing meer mogelijk is.  
  



Hoe wordt de betrokkenheid van de ondersteunende diensten ervaren? 
De betrokkenheid werd in de enquêtes beoordeeld met een 3,4 van de 5 punten. Het faciliteren en 
eigenaarschap werden als positieve punten aangegeven door portefeuillehouders en teammanagers 
in de interviews. 
De volgende verbeterpunten zijn aangegeven door teammanagers, directie en portefeuillehouders in 
de interviews omtrent betrokkenheid van de ondersteunende diensten.  De aansluiting tussen 
domeinen en financieel consulenten kan verbeterd worden, waardoor meer technische fouten 
uitgesloten kunnen worden.  
Daarnaast zouden de teammanagers een completere begroting aangeleverd willen zien vanuit 
concernzaken om zo de teammanagers beter te ontzorgen. Ook het doorlopen van de begroting 
tussen financieel consulent en budgethouders in april werd aangegeven door de teammanagers. 
Hierin zouden ze willen voorbespreken: wat verwachten we, zijn lopende budgetten voldoende en 
zijn nieuwe aanvragen reëel.  

3.3 Draagvlak 
Wordt het verwachte resultaat gerealiseerd volgens de stakeholders? 
Als we kijken naar het gerealiseerde resultaat gaf 94% aan achter het product te staan. De 
teammanagers spraken hierbij de ambitie uit voor een doorkijk van de begroting verder vooruit dan 
4 jaar. Om ambities door te bereken over raadsperiodes heen. 

4. Conclusies en aanbevelingen  

4.1 Conclusies 
Op basis van bovenstaande bevindingen zijn de onderzoeksvragen beantwoordt: 

1. Hoe is het begrotingsproces ingericht? Zijn de volgende onderdelen helder, vastgelegd en 
nageleefd: 

a. Planning? 

Afgelopen jaar werd de initiële planning door een vertraagd onderdeel onhaalbaar. Een 
gedetailleerdere en strakkere planning kan bijdragen aan een verbeterd proces. 
Verantwoordelijkheden en taken kunnen beter vastgelegd worden in een detailplanning. Ook kunnen 
hierdoor blokkades beter ingeschat worden en kan er eerder geëscaleerd worden als de planning in 
gevaar dreigt te komen. Om het eigenaarschap over en de bijstelmogelijkheden van de begroting te 
vergroten bij de organisatie en portefeuillehouders, dienen er meer bijstelmomenten in de 
jaarplanning opgenomen te worden. 

b. Verantwoordelijkheden en taken? 

Over de inrichting van verantwoordelijkheden en taken was de hoofdlijn: helder communiceren. Ten 
eerste vanuit de eigenaar van het proces als verantwoordelijke en dus aanlever- en aanspreekpunt. 
Ten tweede het inhoudelijk realistische adviseren van budgethouders aan portefeuillehouders over 
ambities en mogelijkheden binnen de begroting. Als laatste punt werd aangegeven dat ook de 
verantwoordelijkheid van de stellers van de begroting om tijdiger te escaleren bij het ondervinden 
van blokkades.  

c. Middelen en instrumenten? 
De begroting is nu voor 90% al vooropgesteld, doordat deze door ondersteunende teams wordt 
ingevuld. Om deze zo correct mogelijk te maken dienen gerelateerde aangenomen moties beter 
teruggekoppeld te worden aan de ondersteuners. De inhoudelijk verantwoordelijke teams zijn 
tevreden over de instrumenten, maar zien verbetering in het standaardiseren en beter vindbaar 
maken van instrumentele documenten. 
  



2. Hoe is de betrokkenheid van de stakeholders bij het begrotingsproces? 
a. Ervaren de stakeholders dat zij tijdig en voldoende betrokken worden? 

De stakeholders ervaren dat zij tijdig betrokken worden, maar voor de vorm en mate van 
betrokkenheid zijn verbeterpunten benoemd. Uit de interviews bleek dat de respondenten 
frequenter en dieper betrokken willen worden bij het begrotingsproces om zijn/haar positie in het 
begrotingsproces en de uitvoering ervan goed uit te kunnen oefenen.  

b. Hoe wordt de betrokkenheid van de ondersteunende diensten ervaren? 

Het faciliteren en eigenaarschap van de ondersteunende teams werden aangeprezen voor het 
begrotingsproces. Bij de beantwoording van deze vraag werd duidelijk dat de ondersteunende 
diensten en teammanagers een andere verwachting hadden van de ondersteuning. Hetgeen wat 
hieraan ten grondslag ligt is de betrokkenheid van de ondersteunende teams aan de domeinen. Zo 
wordt er financieel al gefaciliteerd, maar is er ook behoefte aan tekstuele ondersteuning. Het 
samenwerken aan de begroting is de meest gehoorde verbeterslag. 

3. Wordt het verwachte resultaat gerealiseerd volgens de stakeholders? 

Het verwachte resultaat is afgelopen jaar behaald. Daarbij is wel de ambitie voor een lange termijn 
begroting uitgesproken. 

4.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn voortgekomen uit bovenstaande conclusies en de verbeterpunten uit de 
enquête en interviews, welke ook in het document “verbeterplan evaluatie begroting ‘18” in bijlage 7 
voorkomen. De samenhang tussen verschillende procesonderdelen hebben geleid tot de volgende 
onderdelen ter verbetering van de doelmatigheid van het begrotingsproces: 

Draagvlak  

Het draagvlak voor de opgeleverde begroting wordt vergroot door stakeholders  eerder te betrekken 
in het proces van de begroting. Dit vergroot ook de betrokkenheid. 
 De directie aan de voorkant betrekken bij de kadernota, dit om nieuwe wensen en nieuw 

beleid daarin terug te laten komen. Door de directie tijdig in het proces te betrekken worden 
zij in staat gesteld strategisch (inhoudelijk) advies te geven aan het college. 

 Een terugbrengsessie na de begrotingsraad waar de portefeuillehouders de effecten van de 
aangenomen amendementen kunnen bespreken met de budgethouders. 

Eigenaarschap  

Het eigenaarschap van het proces van de begroting wordt duidelijker belegd, zodat de 
verantwoordelijkheden duidelijker zijn en een breed gedragen eindresultaat wordt opgeleverd. Bij het 
opstellen van de begroting 2018 zijn de managers zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Dit zal bij de 
begroting 2019 worden voortgezet. De teammanagers zullen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd 
door middel van heldere formats, duidelijke kaders, een 90% financiële begroting en het gereedzetten 
van de teksten uit het begrotingsjaar 2018 als startpunt voor de begroting 2019. Wel zal er aandacht 
moeten zijn voor de rolvastheid van de teammanagers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun 
deel, en de financieel consulenten/controllers. 

 Het eigenaarschap over het opstellen van de programmateksten van de begroting beleggen 
in een schrijfteam. Elk programma heeft een schrijfteam. Dit schrijfteam bestaat uit  trekkers 
(ondersteund door de controllers) van teams die de programmateksten (doelen en 
resultaten) voor een programma opstellen.  Een van de trekkers is de aanvoerder van het 
schrijfteam en is verantwoordelijk voor de aanlevering aan het opgaveteam P&C. 

 De trekkers, die in het opgaveteam zitten, werken met elkaar in werksessies aan hun 
programmateksten, met de teammanagers  als verantwoordelijken.  

 De door de financieel consulenten gefaciliteerde cijfermatige (90%) conceptbegroting wordt 
zoals in 2017 al gedaan werd door de teammanagers  gecontroleerd en aangevuld.  

 Daarnaast worden de inhoudelijke teams tekstueel gefaciliteerd vanuit concernzaken. Zij 
halen door het jaar heen de ontwikkelingen uit de college- en raadsvergaderingen op en 
verwerken deze in de programmateksten voor de begroting. 



 Interactief en eenduidig communiceren vanuit het opgaveteam, zodat alle spelers binnen het 
opstellen van de programmateksten meer eigenaar worden van de begroting. Voorbeelden 
zijn bijeenkomsten om de planning van het opstellen van de programmateksten bekend te 
maken en de terugbrengsessie na de begrotingsraad en terugkoppelmoment met 
portefeuillehouders en directie. 

 Eigenaarschap vergroten bij de portefeuillehouders bij de opgestelde begroting door hen 
tijdens de portefeuillehouders overleggen te informeren over de ontwikkelingen in de 
budgetten. Zo kunnen zij ook meer sturen op de begrotingsuitvoer. 

 Voor de paragraaf belastingen een eigenaar aan te wijzen die zowel de paragraaf coördineert 
als het aanspreekpunt is voor het team gegevensbeheer voor het opstellen van de 
verordeningen.  

Planning 

De planning van de begroting wordt verruimd en gedetailleerder. Dit om de uitdaging van een 
tussenliggende vakantie weg te nemen en verantwoordelijkheden duidelijker af te spreken. 

 Het opgaveteam stelt een detailplanning op, zoals ook voor het jaarrekening proces is 
gebeurd. Deze detailplanning wordt bewaakt  door het opgaveteam en zo nodig vindt 
escalatie plaats naar het kernteam.  In deze detailplanning worden ook de adviezen uit dit 
verbeterplan geborgd, alsmede de actiepunten uit de auditcommissie en de opmerkingen 
van de provincie. 

 Deze planning wordt gedeeld met de organisatie, o.a. met een presentatie in het 
teammanagersoverleg.  

 Voor het schrijven van de doelen en resultaten in de programma’s met de trekkers 
overleggen over mogelijkheden voor een effectief schrijfproces.  

Processen uniformeren Oudewater – Woerden 

Het onderscheid tussen het eigenaarschap voor de begroting van Oudewater en Woerden moet 
verdwijnen, zodat de processen uniformer verlopen. 

 Uniformeer de interne processen ten behoeve van beide begrotingen en werk hierbij als één 
opgaveteam samen aan beide begrotingen. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, ten aanzien 
van de opdrachtgevende rol in de samenwerking Woerden en Oudewater, voor iedereen 
helder zijn. 
  



Bijlagen 
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 Begrotingscirculaire 2019 Utrecht [doc] 

 Kaders begroting 2018 collegeversie 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2017-12-09 
  



Bijlage 2 - planning budgetcyclus 2018 

 
  

Instrument Voor wie Bedoeling/omschrijving  Periode 

Maart RIB  
 

Raad, college, 

directie  

 Sturingsinstrument 

 Voorbereiding juni overleg 
(vragen om uit te zoeken, via 
Moties) 

 Voorlopig saldo  jaarrekening  

Bespreken in maart en 
is voor  
2018 – 2021 

Juni overleg   
(is combinatie van 

actualisatie 

meerjaren 

perspectief 

en  kaderstelling 

volgend jaar) 

Raad, college, 

directie 

 Actualisatie begroting 2018-
2021 

 Prognose 2019-2021 

 Kaderstellend document voor 
begroting 2019-2022 
(intensivering/nieuw beleid)  

 Eerste integraal 
afwegingsmoment 

Komt uit in juni en is 
actualisatie 2018-2021 
en prognosticerend  en 
kaderstellend voor  
2019 – 2022 
PEILDATUM 1 APRIL  

Begroting  Raad, college, 

directie 

 Sturingsinstrument  

 Autorisatie 

 Tweede integraal 
afwegingsmoment 

 Afspraken over resultaten  

 Autorisatie 2019 

 Planning       2020-
2022 

Bestuursrapportage  
 

Raad, college, 

directie 

 Bijsturingsinstrument 
begroting 2018-2021 

Behandelen 
raad  oktober en is voor 
periode 1 april 2018 tot  
1 september 2018 
PEILDATUM  
1 SEPTEMBER  

Jaarrekening  Raad, college, 

directie 

 Verantwoordingsinstrument  2017 

Uitwerking naar 

organisatie  

   

Domeinplan College, 

directie 

 Sturing  

 Uitwerking begroting naar 
resultaten/acties 

 Speerpunten directie en 
college 

 Prioriteitstelling (knelpunten)  

2019 

Domeinrapportage College, 

directie 

 Bijsturing domeinplan  

 Input bestuursrapportage 

Eenmaal per twee 

maanden  



 

Bijlage 3 - Onderzoeksopzet 
 

 

 
  

Knelpunt 

Beschrijving 

Ideaal situatie 

Beoogd resultaat 

Oplossing 

De weg naar de 
ideale situatie 

Veranderingen 
proces 

Communicatie 

Samenwerkingen 

Etc. 



Methodiek 
Het proces van de begroting wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken: 

 Planning 

 Rollen en verantwoordelijkheden 

 Proces 

 Communicatie 

 Inhoudelijke onderwerpen 

 Samenwerking accountant 
 
Voorbeeldvragen 
Procesevaluatie: de Start 

 Hoe was de beginsituatie? 

 Was het project goed gepland? Ben je binnen planning gebleven? 

 Waren voldoende middelen aanwezig? Financiële middelen, maar denk ook aan andere 
middelen, zoals communicatiemiddelen, kennis en ervaring. 

 Waren de juiste personen/partijen tijdig bij het project betrokken? 

 Wat was je verwachting voorafgaand aan het proces? 
 
Procesevaluatie: het Verloop 

 Hoe verliep het proces? Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed? Wat kon 
er beter? 

 Hoe verliep de communicatie? Intern en extern. 

 Kon iedereen zijn afspraken nakomen? 

 Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan? Wat kun je de volgende 
keer doen om dit te voorkomen? Kun je het beter aan zien komen? 

 Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen? 
 
Procesevaluatie: het Resultaat 

 Heb je het gewenste resultaat gehaald? 

 Is het gewenste resultaat/product bruikbaar? 

 Heb je de kwaliteit geleverd die je wilt leveren? 

 Ben je tevreden?  

 Zijn je verwachtingen gerealiseerd? 

Deelnemers 

 Kernteam  

 Schrijvers 

 Verantwoordelijken (managers, directie en college) 
 
 
 
 

Wat Wie To do 
Vragenlijst Stellers Opstellen 

Bevestigen 
Sturen 
Ontvangen 
Analyseren 

Interviews Directie, portefeuillehouders, 
teamleiders 

Opstellen 
Inplannen  
Interviewen 
Analyseren 

Verbeterplan Rick & Amber  
Terugkoppeling Alle betrokkenen  

 
  



 
 

Weeknummer Datum Doel Losse acties 

Week 1 13 nov – 
16 nov 

Vragenlijst voorbereiden o Interviews plannen 
o Vragenlijst opstellen 
o Respondentenlijst vaststellen 
o Contact zoeken met Danielle 

voor bevestiging 

Week 2 20 nov – 
14 dec 

Uitzetten vragenlijst o Vragenlijst bevestigen  
o Contact zoeken met Paul 

voor bevestiging 
o Vragenlijst sturen 

Week 3 27 dec – 5 
jan 

Ontvangen en 
analyseren vragenlijst 

o Deadline inleveren vragenlijst 
o Uitdraaien in Excell 
o Analyseren 
o Interviews voorbereiden 

Week 4-5 8 jan – 18 
jan 

Interviews o Interviews afnemen 
o Interviews analyseren met 

Paul 

Week 6-8 18 jan – 25 
jan 

Verbeterplan o Analyse uitwerken met Paul 
o Verbeterplan schrijven met 

Paul 

Week 9 Februari Terugkoppeling o Terugkoppeling plannen en 
voorbereiden 

o Presenteren verbeterplan 

 
  



Bijlage 4 - Vragenlijst enquête  
  



 



  



 



Bijlage 5 - Responses enquête  
1. In welk team bent u werkzaam? 

 4 FIN 

 1 RBP 

 2 Gegevensbeheer 

 1 SD 

 1 CZ 

 2 Fin/CZ 

 1 VTH 

 1 R&B 

 1 Wijkonderhoud 

 1 Vastgoed 

 1 Sociaal Beleid 
 

2. Wat vond u van de planning voor het opstellen van de begroting 2018? 

 Gemiddeld 3 (schaal van 5) 
 

3. Kon iedereen zijn afspraken nakomen? 

 8 ja, 8 nee 
 

4. Was er voor de juiste aanpak gekozen? 

 Gemiddeld 2,8 (schaal van 5) 
 

5. Waren er onverwachte gebeurtenissen of blokkades bij het opstellen van deze begroting? 
En hoe is hiermee omgegaan? 

 Loonkosten te laat aangeleverd (FIN/CZ) 

 De nieuwe portefeuillehouders wisten niet wat de bedoeling van ophaalsessie was. (RBP) 

 Voor het sociaal domein ontstond een apart spoor. (SD) 

 Er is niet goed geacteerd mbt de belastingverordeningen. (Gegevensbeheer) 

 Krappe planning. Opgelost door zaken praktisch in te steken en door overwerk. (FIN/CZ) 

 Salarisstaat is veel te laat aangeleverd. Hierdoor nauwelijks tijd voor controles (FIN) 

 vakantie er tussen (VTH) 

 Geen terugkoppeling geweest over de ingediende prioriteiten richting het juni-overleg 
(SB) 

 
6. Hoe heeft u het proces in het algemeen ervaren? 

 Gemiddeld 5,6 (schaal van 10) 
 

7. Wat ging er goed in het proces? 

 Format was prima (RBP) 

 Eindproduct op tijd en naar tevredenheid (FIN/SB/Vastgoed) 

 Planning (Gegevensbeheer) 

 Commitment (SD) 

 Ontzorgen teammanagers (FIN) 

 Hulp Financiën (VTH) 

 Mijn inbreng werd gewaardeerd (R&B) 

 Eigenaarschap CZ (Wijkonderhoud) 
 

8. Wat kon er beter in het proces? 

 Kwetsbare planning en meer afstemming (FIN/SD/CZ) 

 Inbreng van de budgethouders, coördinatie en terugkoppeling (RBP/FIN/Vastgoed) 

 Eerder acties nemen, wie is waarvoor verantwoordelijk (Gegevensbeheer/Vastgoed) 



 Taken vastleggen vaststellen van tarieven die voortvloeien uit de begroting 
(Gegevensbeheer)  

 Meer de relatie leggen in het proces met het capaciteitsvraagstuk (VTH) 

 Afstemming met teammanagers en collega’s van financiën (FIN) 

 Integraal afstemmen urenmatrixen productieteams (FIN) 

 Werken in een opgaveteam (FIN/CZ) 

 Oudewater heb ik geen invloed op (R&B) 

 Kwetsbaarheid door een eigenaar (Wijkonderhoud) 

 Houden aan afspraken (FIN/SB) 
 

9. Heeft u oplossing(en) of suggesties t.a.v. het proces? 

 Geen domeinsessie met portefeuillehouder: veel te breed overleg en daardoor was veel 
info niet interessant voor de aanwezigen. Afstemming in portefeuillehoudersoverleggen: 
ambtelijk voorbereiden, ophalen portefeuillehouder, ambtelijke verwerken, check 
portefeuillehouder. (RBP) 

 Na opstelling begroting, wensenlijst presenteren aan budgethouders (OW). (FIN/CZ) 

 Op hoofdlijnen input begroting afronden voor de vakanties. (FIN) 

 In juni al op hoofdlijnen inzicht krijgen informatie en capaciteit (VTH) 

 Eigenaarschap (Gegevensbeheer/ Vastgoed) 

 We hebben zelf contact gezocht met de consulent (Gegevensbeheer)  

 Uniformeren processen Woerden en Oudewater. 

 Houden aan planning en eerder escaleren (draaiboek). (FIN/Vastgoed)  

 Opgavegericht werken met een breed begrotingsteam. (Wijkonderhoud/FIN/CZ/SD/SB) 
 

10. Vanaf welk moment in het proces bent u betrokken geweest? 

 13 aanloop, 3 tijdens opstellen 
 

11. Wanneer had u betrokken willen zijn bij het proces? 

 14 aanloop, 2 tijdens opstellen 
 

12. Is er vanuit de stellers voor de Begroting 2018 voldoende gecommuniceerd naar de 
betrokkenen over de voortgang? 

 11 ja, 5 nee 
 

13. Hoe is uw samenwerking verlopen met de domeincontrollers en financieel consulenten? 

 Gemiddeld 3,4 (schaal van 5) 
 

14. Kunt u dit toelichten? (samenwerking domeincontrollers/fin.cons.) 

 De integrale en inhoudelijke controle op het proces is kwetsbaar doordat de fin. kennis 
bij te weinig betrokkenen aanwezig is (FIN)  

 veel verschillende contactpersonen (RBP/ Vastgoed) 

 Door vakanties weinig tot geen samenwerking mogelijk (FIN) 

 Als er vragen waren aan de consulent werden deze ook netjes beantwoord. 
(Gegevensbeheer) 

 Ook onderling tussen de consulenten had beter overleg gevoerd kunnen worden. (CZ) 

 Bij de samenstelling van de begroting van Oudewater was er regelmatig contact met de 
domeincontroller (FIN/CZ) 

 Teveel afzonderlijk bezig met eigen producten die op sommige punten overlappen. (FIN) 

 Goede inzet en communicatie (FIN/CZ) 

 goede ondersteuning (VTH/R&B/Wijkonderhoud)  
  



15. Hoe is de betrokkenheid t.a.v. moties, amendementen en technische vragen bevallen? 

 Gemiddeld 3,3 (schaal van 5) 
 

16. Heeft u t.a.v. bovenstaande vraag nog suggesties of verbeterpunten? 

 Eerder en beter terugkoppelen over aangenomen moties naar financieel specialisten. 
(FIN) 

 Weinig betrokkenheid (niet zichtbaar) / Geen eigenaarschap of duidelijkheid over 
verantwoordelijken (RBP / Gegevensbeheer) 

 Meer integraal overleg (FIN) 

 Moties en amendementen goed en volledig lezen en doorsturen naar teammanager, zo 
nodig ook overleg met TM inplannen (VTH) 

 Briefing / gezamenlijke terugkoppeling na Raadsvergadering over de aanpassingen (R&B / 
Wijkonderhoud / FIN) 

 Efficiënter proces (Vastgoed) 

 Meer ruimte voor ambtelijke bestuurlijke afweging (Vastgoed) 
 

17. Heeft u oplossing(en) of suggesties t.a.v. betrokkenheid? 

 Je rol duidelijk pakken / eigenaarschap tonen [Gegevensbeheer] 

 Nog duidelijker en eenduidiger communiceren [FIN] 

 Gezamenlijke schrijfsessies organiseren [FIN / CZ] 

 Sneller iets terugleggen in de lijn [FIN / CZ] 

 Onderdeel maken van een gezamenlijke terugkoppeling / opnemen in domeinoverleg 
[Wijkonderhoud] 

 Eerder communiceren [FIN] 
 

18. Is de door u gewenste kwaliteit geleverd? 

 15 ja, 1 nee 
19. Wat wilt u nog verbeterd zien?  

 Aanleveringsdocumenten / tabellen / e.d. moeten gestandaardiseerd worden (bij 
voorkeur overeenkomstig met jaarrekening) en centraal worden neergezet [FIN] 

 Proces voelt ad hoc aan [RBP] 

 TMs en medewerkers zijn onvoldoende betrokken bij begroting van Oudewater [RBP] 

 Eigenaarschap [Gegevensbeheer] 

 Meer integrale afstemming & controles / meelezer die vakinhoudelijk toetst [CZ / FIN] 

 Gelijk proces in Oudewater en Woerden [FIN / CZ] 

 Concreter benoemen van resultaten en effecten. Goede relatie leggen met 
collegeprogramma en capaciteitsraming [VTH] 

 Meer gezamenlijk gedragen product van maken, niet alleen van FIN/CZ [Wijkonderhoud] 

 Houden aan afspraken [FIN] 
 

20. Wat ziet u als mogelijke overige oplossing(en) of suggesties?  

 Proces tussen organisatie en bestuur duidelijker maken [RBP] 

 Meer sturen op tijdige aanlevering / strakkere planning waarbij de directie een rol krijgt 
[FIN] 

 Procesafspraken / draaiboek opstellen en procesteam vormen / werken in opgaveteams 
voor beide gemeenten met wekelijks overleg en procesdocumenten [FIN / CZ] 

 Grotere spreiding van de werkzaamheden in de tijd en over mensen [FIN / CZ] 

 Gebruik van opzet met doelenbomen [VTH] 

 Begrotingspresentaties per domein [Wijkonderhoud] 

 Houden aan afspraken [FIN] 
  



Bijlage 6 - Samenvattingen interviews  
Gemeentesecretarissen: 

o Directie van de voorkant betrekken over karakteristieken. De directie moet namelijk advies 
kunnen geven aan het college, dus “dit zien wij als directie, dit zijn de scenario’s en dit is 
onze visie”.  Directie moet college adviseren en dit is hét moment hiervoor.  

o Een interactief proces met het college inbouwen. Themabijeenkomsten of een eerste en 
tweede voorwas in het college.  In Oudewater werd dit erg gewaardeerd.  

o Uniform proces in Oudewater en Woerden.  
o Planning moet ruimer.  Alles moet compleet zijn tijdens eerste college-behandeling, niet 

dat ze alle teksten 4 keer moeten lezen. 
o Meer input van portefeuillehouders en domeinen. Zo kunnen er geen dingen vergeten 

worden.  
o Aan de voorkant beter nadenken en strakker uitvoeren. 
o Aansluiting tussen domeinen en financieel consulenten, uitsluiten van technische fouten.  
o Planning aanpassen aan vakanties, eventueel voor het reces starten. 
o Een completere begroting aanleveren vanuit bedrijfsvoering/concern om zo de 

teammanagers en medewerkers te ontzorgen.  Idee van de vorige evaluatie, heeft dit wel 
gewerkt?  

o Zorgen dat iedereen iets van planning & control weet in de gemeente.  
o Sneller durven escaleren, gebruik maken van de arenacultuur.  

 
Oudewater: 

o Betere voorbereiding en eerder aan de slag. 
o De begroting indelen op ABCD onderwerpen, dit zorgt voor overzichtelijkheid en 

transparantie (= zero based budgetting).  
o Andere houding vanuit medewerkers, niet neerbuigend doen over de begroting van 

Oudewater. 
o Duidelijkheid over verantwoordelijkheid. 
o Werkdruk moet beter verdeeld worden. 
o Speeddates met organisatie en bestuurder, bij voorkeur voor augustus gespreken voeren. 

“Voor je gaat selecteren en implementeren moet je inventariseren”. Ambtenaren hebben 
veel meer informatie en kennis, hier moeten we gebruik van maken.  

o Eigenaarschap tonen en het delen van informatie. Correcte en volledige informatie is nodig 
om een begroting op te kunnen stellen.  

o Meer zichtbaarheid en flexibiliteit vanuit het team.  
o Meer bekendheid over het proces door het jaar heen, dus ook door het jaar heen regelmatig 

informeren en briefen.  
o Zeg eens nee tegen een bestuurder. Bestuurders willen altijd meer dan mogelijk is, het is 

daarom niet slecht om eens nee te verkopen.  
o Geen lange lappen tekst meer. 
o Plan – do – check – act.  
o Pas de uitkomsten uit de evaluatie en afspraken toe.  
o Eigenaarschap forceren door middel van het zetten van namen achter afspraken/taken.  

 
Woerden: 

 Strakker schema voor Woerden; een planning van week tot week.  Deadlines, wanneer 
gaan mensen ergens mee aan de slag, wanneer word je als wethouder betrokken, etc.  

 Beter ophaalsessies met meer samenspraak. Deze moeten anders worden aangepakt.  

 Kaderbrief / junibrief mag sterker; tegenspraak op het wensenlijstje. Durf nee te verkopen.  

 Duidelijkheid over wie ergens verantwoordelijk voor is; hoe verhouden dingen zich tot elkaar 
en wie is nu de eigenaar om het samen te brengen.  

 Duidelijkheid over de grote lijnen voor de portefeuillehouder financiën.  



 Portefeuillehouders door het jaar heen op de hoogte houden van de financiën; geen 
verassingen op het laatste moment wanneer er geen sturing meer mogelijk is.  Financiële 
awareness van het bestuur; verantwoordelijkheid voelen en weten.  

 Grote problemen en uitgaven eerder dan 2 jaar van tevoren aangeven.  

 Minder budgethouders; weg met de potjescultuur.  

 Opschonen begroting, geen versplintering meer van eigenaarschap.  

 Veranderingen nu doorvoeren zodat de nieuwe wethouders het zo moeten accepteren.  
 
TM’s: 

o Aanvullingen wat missen jullie verbeterpunten  
o Maart april knelpunten Martine wel bij directeur in snotje. Juni begroting. Zichtbaarder in 

TMD  
o In positie zijn van TMD Bob roept wat en hup het zit er in. 
o Na raad, plenair wat is er gebeurt. Delen met consequenties. Met tafels consequenties. 
o Aansluiting directie bij prioriteiten. Op welke wijze de managers kunnen worden betrokken. 

B.v. Pitches van teammanagers. Mensen met verstand juist bij proces betrekken.  
o Consulent neemt niet altijd positie in richting klant 
o Juist met financieel consulent april doorakkeren wat verwachten we, die formulieren 

dromen, sessies doornemen.  
o Lopende budgetten voldoende 
o Nieuwe aanvragen reëel, kost het zoveel Urenmatrix, sommigen hebben geen idee Is wel een 

hele belangrijke  
o Van een proces een feestje maken. Jaarplanning, delen van de planning met de organisatie. 

Maak werksessies per instrument met eigenaren aan tafel.  
o Lerende effecten in de begroting. Bijstellingsmoment in jaarrekening wijzigen in lopend jaar 

en niet wachten tot oktober.  
o Doorkijk langer vooruit dan 4 jaar. 10 jaar na begroting, verder vooruit kijken. Dan kun je ook 

verder vooruit kijken.  
o Risico’s uit verleden, wat je aantreft, actualisatie, is dat het nu. Due diligence.  
o Waarom verdienen wij niets b.v. Omgevingswet ook voor Montfoort. Kunnen wij geld 

genereren? Andere gemeenten helpen. Detacheren.  
Financiën: 

o De betrokkenheid van teammanagers moet vergroot doordat diegenen door de trekker uit 
het programmateam betrokken worden.  

o Er moet eerder geëscaleerd worden als de detailplanning niet gehandhaafd wordt. 
o Het probleem met de salarisstaat is gedekt in de betrokkenheid bij het programmateam 

begroting 2019. Hiermee worden zowel het probleem met de salarisstaat en 
verantwoordelijkheid van teammanagers getackeld door deze vast te leggen in de 
detailplanning. 

  



Bijlage 7 - Verbeterplan Begroting 2018 

  



 



 


