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- Rollen

- Wie controleert wat?

- De controletoren

- Auditcommissie
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Management
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Doelmatig-

heid
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heid

RaadCollege

AccountantManagement

Wie controleert wat?



Functioneren auditcommissie: de volgende thema’s:

1. Doelstelling auditcommissie (wat wil je bereiken)

2. Taken van de auditcommissie

3. Bevoegdheden auditcommissie

4. Bezetting auditcommissie

5. Formele inbedding auditcommissie

6. Ondersteuning auditcommissie

7. Wijze van vergaderen en frequentie van vergaderen

8. Communicatie met ambtelijke organisatie en wethouder

9. Communicatie met de gemeenteraad

10.Cultuur in de auditcommissie

Auditcommissie



Formele inbedding auditcommissie

De instelling van de auditcommissie vindt plaats door middel van een 
raadsbesluit.

De auditcommissie is een formele commissie van de gemeenteraad.

De auditcommissie is de invulling van het overleg zoals opgenomen in 
de verordening ex.art. 213.

Voor het goed functioneren van de auditcommissie is een 
spelregelprotocol nodig.



Doelstelling auditcommissie

Doelstelling van een auditcommissie is?

- Verstrekken opdracht accountant en aansturen controleproces

- Coördinatie onderzoeken rekenkamer(functie), college van burgemeester 
en wethouders (ex.art. 213a), accountant

- Versterken controlerende rol gemeenteraad

- Verhogen kennis van de gemeenteraad inzake planning & control, 
financiële positie, financiële strategie en besluiten met grote financiële 
gevolgen.

- Versterken politiek debat in de gemeenteraad

- Versterken kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening



Accountant

Raad

College

Ambtenaren

Audit-
Commissie

- overleg
- afstemming
- coördinatie
- klankbord
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Ver-

wachting

Ver-

wachting

De auditcommissie is het communicatiekanaal
met de gemeenteraad



Onderzoeksplan
rechtmatigheid

Onderzoeksplan
doelmatigheid

Onderzoeksplan
doeltreffendheid

Accountant 
(verordening 213)

Rekenkamer
(verordening 182)

College 
(verordening 213A)

Rekenkamer
(verordening 182)

Rekenkamer

Afstemming verschillende onderzoeken

Auditcommissie

Onderzoeken/controles



Taken
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Accountants-

controle

Planning & 

control 

instrumenten

Financiële 

uitgangspunten

Financiële positie

Onderzoeken 

college

Lokale 

rekenkamer

(functie)

begroting

Tussen-

rapportages

Jaar-

rekening

Kadernota

Procedureel Kwaliteit Technisch 

inhoudelijk

Adviserende taak

Op verzoek van de raad t.b.v. integrale afweging 

in de gemeenteraad

Structurele taak

Coördinatie: Structurele taak



Bevoegdheden auditcommissie

De auditcommissie heeft een besluitvormende functie…………of niet?

Nee, 

adviserend 

en voor-

bereidend!



Bezetting auditcommissie

De auditcommissie bestaat alleen uit raadsleden, de accountant, 
controller etc. zijn adviseur.

De wethouders en het management van de gemeente maken geen deel 
uit van de auditcommissie, zij zijn informant/adviseur.

In de auditcommissie zitten minimaal twee raadsleden, 1 van de 
coalitiepartijen en 1 van de oppositiepartijen, bij zware varianten 
bestaat de auditcommissie uit meer raadsleden (advies: 1 lid van iedere 
fractie)

In de auditcommissie moet de griffie vertegenwoordigd zijn.

In de auditcommissie kan ook een vertegenwoordiger van de 
rekenkamer(functie) zitten.



Auditcommissie Permanent lid Adviseur

Raadslid •

Raadsgriffier •

(Eventueel) Extern lid •

Wethouder •

Gemeentesecretaris (op afroep) •

Concerncontroller

Hoofd afdeling financiën, andere ambtenaren
(op afroep)

•

•

Accountant •

Rekenkamer •

Facultatief •

Bezetting auditcommissie



Ondersteuning auditcommissie

.

Wijze van vergaderen en frequentie van vergaderen



Communicatie van de auditcommissie

De vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar?

De auditcommissie legt schriftelijk verantwoording af over de 
activiteiten van het afgelopen jaar in de jaarstukken van de 
gemeente.

Agenda en verslagen gaan naar de gemeenteraad

Voorzitter licht e.e.a. toe aan de gemeenteraad

.



Cultuur in de auditcommissie

.

A-politiek

Respect

Open

Begrip

Positief-

kritische

Out-of-the

Box

Duidelijk



Uitkomsten discussiebijeenkomsten

• Auditcommissie heeft zijn waarde
bewezen en wordt als zinvol ervaren.

• Nadelen zijn er eigenlijk niet, 
mits goed geregeld en voldoende 
draagvlak vanuit de gemeenteraad.

• Als voordelen zijn genoemd:

• Verhoogt kennisniveau raadsleden i.c. de verdieping daarvan

• Overleg brengt gemeenteraad en accountant dichterbij

• Accountantscontrole wordt transparanter voor de gemeenteraad

• Vergroot mogelijkheid tot het voeren van een niet politieke discussie

• Versterkt good governance (goed bestuur)

• Bevordert de transparantie over de jaarrekening

• Versterkt kwaliteit van de planning & control cyclus en de planning & control 
instrumenten

• Bevordert afstemming verschillende onderzoeken binnen de gemeente

• Vorm van overleg kan gemeente zelf vormgeven



Randvoorwaarden voor goed 

functioneren auditcommissie

Randvoorwaarden die door respondenten zijn genoemd:

• Ondersteuning / informerend / kaderstellende rol

• Relatie met accountant / relatie met rekenkamercommissie

• Meer financiële deskundigheid bij de leden en dan op gebied van gemeentefinanciën

• Diversiteit aan adviseurs

• Continuïteit

• Eigen rapportages / adviezen

• Hoe breed is de rol van de auditcommissie

• Affiniteit met financiën

• Ervaring / breedte onderwerpen

• Proactief

• Status / duidelijke positie

• Gezag dat auditcommissieleden binnen de gemeenteraad weten te verwerven

• De mate waarin financiële aangelegenheden hoger op de politieke agenda staat
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Auditcommissie 2018 – 2022

Functieprofiel

• Affiniteit met financiële beleid

• Affiniteit planning en control

• Affiniteit met kaderstellende en controlerende rol

• In staat om de gehele gemeenteraad te vertegenwoordigen

• In staat om de politieke aspecten in de auditcommissie ter zijde te 
leggen (A-politiek)

• Objectief

• Out-of-the-box kunnen denken

• Open staan voor andere standpunten, meningen, visies

• Respectvol

• Positief-kritisch

• Advies van de auditcommissie duidelijk kunnen uitdragen.

• Ervaring en interesse in een ruim scala aan onderwerpen

• Gezaghebbend

• Voorzitter aantoonbaar affiniteit met planning & control en financiën
(v.b. werkkring)



De auditcommissie samengevat
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• Afstemming en communicatie

• Verstrekken opdracht accountant en aansturen 
controleproces

• Versterken kaderstellende rol gemeenteraad

• Versterken politiek debat in de gemeenteraad

• Versterken kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening

Doelstelling

• Coördinerende, afstemmende, informerende en 
adviserende rol, geen besluitvormende bevoegdheden Rol

• Vertegenwoordigers raad, Griffier

• Portefeuillehouder financiën

• Concern controller en hoofd financiën
Wie

• Producten planning en controlcyclus

• Financiële positie

• Accountantscontrole

• Financiële beleid

Wat
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Agenda

Waar draait het om?

Rollen

Zeven kernvragen

Opbouw van de begroting en jaarstukken

Jaarstukken

Programmaplan vs programmaverantwoording

Basiskeuze inzake financiën

Balans en toelichting

Financiële positie

Algemeen



Waar draait het om?

Voorzieningen-
niveau

Financiële 
positie

Lokale 
lasten

Investeringen in het voorzieningenniveau 
voor de burger van Woerden:
- of bezuinigen op een andere voorziening
- of lokale lasten verhogen
- of interen op de reserves (kan slechts 

tijdelijk)
- of hogere opbrengsten Rijk/derden



Gemeenteraad Gemeenteraad

College van 

burgemeester en 

wethouders

Verantwoordt

controleert

Voert uit

stelt kaders

Accountant

Lokale reken-
kamer

Provincie

Houdt toezicht

Rollen



Zeven kernvragen

Vraag 1: Wat willen we doen (voor de inwoners van Woerden)?

- verplichte activiteiten/producten (opgelegd door o.a. Rijk)

- vrij gekozen activiteiten/producten

Vraag 2: Waarom willen we dat doen (wat willen we bereiken)?

Vraag 3: Welke kwaliteitseisen stellen we aan wat we willen doen?

Vraag 4: Wat kosten de activiteiten/producten en hebben we daar voldoende inkomsten 

voor?

Vraag 5: Hoe gaan we de activiteiten/producten betalen?

- hebben we er voor gespaard/gaan we er voor sparen?

- willen we voor gaan lenen (betekent wel aflossen en rente betalen)?

Vraag 6: Doen we de activiteiten/producten zelf, samen met anderen (privaat/publiek) 

of besteden we de activiteiten uit (subsidie, inkoop, etc.)?

Vraag 7: Welke risico’s zijn er aan deze activiteiten/producten verbonden en vinden wij 

dat aanvaardbaar?
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Regels voor de begroting en jaarrekening: Besluit begroting en verantwoording
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Opbouw van de begroting en jaarstukken

Begroting Jaarstukken

Beleidsbegroting 1. Programmaplan Jaarverslag 1. Programmaverantwoording

2. Paragrafen 2. Paragrafen

Financiële 
begroting

3. Overzicht van baten en lasten 
en de toelichting

Jaarrekening 3. Overzicht van baten en lasten en 
de toelichting

4. ‘Uiteenzetting van de 
financiële positie’ en de 
toelichting

4. Balans en de toelichting 

5. De bijlage met het overzicht 
van de geraamde baten en 
lasten per taakveld (53 
taakvelden).

5. Een bijlage met het overzicht 
van de gerealiseerde baten en 
lasten per taakveld (53 taakvelden)

6. De bijlage met de 
verantwoordingsinformatie over
specifieke uitkeringen

7. Tabel Wet normering 
topfunctionarissen.

Met de jaarrekening controleert de gemeenteraad of het college de doelstellingen en activiteiten voor het 

betreffende kalenderjaar heeft uitgevoerd binnen het gegeven budget en overeenkomstig de wet- en 

regelgeving. De begroting en aanvullende raadsbesluiten zijn de norm om aan te toetsen.



Jaarstukken

• Jaarstukken bestaan uit:

- het jaarverslag

- de jaarrekening

• Het jaarverslag bestaat uit:

1. de programmaverantwoording

2. de paragrafen

• De jaarrekening bestaat uit:

3. overzicht van baten en lasten en de toelichting per programma

4. de balans en de toelichting

5. de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke   

uitkeringen (SiSa)

6. een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en 

lasten per taakveld (53 taakvelden)

7. overzicht van incidentele baten en lasten

8. overzicht met structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

9. overzicht begrotingsrechtmatigheid

10. overzicht Wet normering topinkomens

• EMU-saldo



Programmaplan vs
programmaverantwoording

De te realiseren 

programma’s:

• Wat willen we?
Doelstelling – maatschappelijk effect

• Wat gaan we er voor doen?
Wijze waarop gestreefd zal worden 

effecten te bereiken (via activiteiten)

• Wat gaat het kosten?
Raming baten en lasten per programma / 

activiteit

• Welke bijdrage leveren 

verbonden partijen?
Bijdrage verbonden partijen aan de 

realisatie van doelen en activiteiten?

De realisatie van 

programma’s:

• Wat is bereikt?

• Wat hebben we gedaan?

• Wat heeft het gekost?

• Welke bijdrage hebben 

verbonden partijen 

geleverd?



We willen een auto van € 40.000 kopen en 5 jaar gebruiken
1. We kopen de auto direct en lenen € 40.000 bij de bank met 2% rente.
2. We sparen eerst 4 jaar. 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vaste passiva

Schulden met een 

rentetypische

looptijd > 1 jaar

40.000

40.000

40.000

Voordeel: de voorziening (auto) direct tot je beschikking en kan voor de burger worden gebruikt

Nadeel: per saldo duurder, want er zijn rentelasten

er is een renterisico als de rente stijgt

Basiskeuze inzake financiën

40.000

Variant 1: Balans direct na aankoop

Begroting (exploitatie) eerste jaar

Lasten

Afschrijving/aflossing

Rente

Baten

8.000
800

8.800



We willen een auto van € 40.000 kopen en 5 jaar gebruiken
1. We kopen de auto direct en lenen € 40.000 bij de bank met 2% rente.
2. We sparen eerst 4 jaar. 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Liquide Middelen

Vaste passiva

Bestemmingsreserve

Vlottende passiva

0

0

40.000

40.000

40.000

Basiskeuze inzake financiën

Variant 2: Balans na 4 jaar sparen

Variant 2: Balans direct na aankoop

Vaste activa

Materiële vaste activa

Liquide Middelen 0

40.000

Vaste passiva

Bestemmingsreserve 40.000

40.00040.000

40.000



We willen een auto van € 40.000 kopen en 5 jaar gebruiken
1. We kopen de auto direct en lenen € 40.000 bij de bank met 2% rente.
2. We sparen eerst 4 jaar. 

Basiskeuze inzake financiën

Variant 2: Balans direct na aankoop

Vaste activa

Materiële vaste activa 40.000

Vaste passiva

Bestemmingsreserve 40.000

40.00040.000

Begroting (exploitatie) eerste jaar na aankoop

Lasten

Afschrijving/aflossing

Rente

8.000
0

8.000 Baten

Bijdrage van de 

reserves (= dekking)

8.000
8.000

Voordeel: Het is per saldo goedkoper, geen rentelasten

Nadeel: de voorziening (auto) kan na vier jaar voor de burger worden gebruikt

sparen vraagt discipline, direct na de aanschaf is het verstandig direct weer voor de 

vervanging te gaan sparen € 8.000 per jaar.



Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide Middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Eigen Vermogen

- Algemene reserve

- Bestemmingsreserve

- Jaarresultaat

Voorzieningen

Schulden met een 

rentetypische

looptijd > 1 jaar

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

194.567

10
191.285

3.272

- 11.147

15.450

7.545

202.112

505

202.112

180.438

21.674
13.202

95.088

7.352

35.236

32.299

10.464

2.737

77.998

8.472

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen 

is eind 2017 € 103.466.

Balans en toelichting



Vaste passiva

Eigen vermogen

Betreft: algemene reserve € 35.236. 

Bedoeld voor het opvangen van risico’s 

en financieren met eigen (gespaard geld)

Bestemmingsreserve € 32.299 

(specifieke doelen)

Jaarresultaat € 10.464

Betreft

180.438

77.998

- Beleid reserves

- Beleid risico’s en weerstandsvermogen 

Kernvraag: Is de algemene reserve 

voldoende voor eventuele risico’s en wat 

is de streef-omvang (risico’s en 

weerstandsvermogen)?

Kernvraag: Zijn de bestemmingsreserves 

nog nodig (1), wordt het geld aan 

benoemde doelen uitgegeven (2), is de 

omvang niet te laag of te hoog (3) en  aan 

welke bedragen in de bestemmings-

reserves zitten al concrete verplichtingen 

(jegens derden)?

Kernvraag: welke bestemmingsreserves 

zijn ingezet als structurele opbrengst in 

de begroting?

Kernvraag: zijn de stortingen en 

ontrekkingen uit de reserves 

overeenkomstig raadsbesluiten?

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Beleid reserves en voorzieningen

- Paragraaf risicomanagement en 

weerstandsvermogen

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting
Bron: Jaarrekening 2017



Reserves en Resultaat
(* € 1.000)

Overzicht van baten en lasten Balans

Lasten        143.186      Baten     147.437
Reserves 1/1 71.486

Dotaties 19.076

Onttrekkingen -/- 25.289   

Reserves 31/12 67.534

Saldo van baten en lasten € 4.251 voordelig

Taakveld 010

Dotatie aan   Bijdrage van

Reserves       19.076    Reserves    25.289

+ 10.464 

Eigen vermogen 31/12       77.998

Gerealiseerd resultaat € 10.464 voordelig

(= 4.251 voordelig, tussentijds 6.213 per saldo 

ten laste van reserves gebracht)

Totaal         162.262 172.726

Taakveld 011

Toename 

reserves 

4.251

(= -/- 6.213 

+ 10.464



Resultaat



Waar kunt u op letten?
Risico’s en weerstandsvermogen

Risicomanagement

- risicohouding

- risico-inventarisatie

- risicokans en risicobedrag

Wat telt mee als buffer om 

risico’s op te vangen?

- Algemene reserve

Daarnaast:

- Onbenutte belastingcapaciteit

= netto-risico dat moet  

opgevangen kunnen 

worden.

Factor is 11,9

Eexclusief risico’s sociaal 

domein en grondexploitaties.

Daar zijn afzonderlijke 

bestemmingsreserves voor.



Vaste passiva

Voorzieningen

Betreft: voorziening voor risico’s en 

verplichtingen € 3,3 (pensioenen 

wethouders) en egalisatievoorzieningen 

voor afvalstoffenheffing en rioolheffing

€ 4,1.Betreft

180.834

7.352

- Beleid (egalisatie)voorzieningen

- Beleid onderhoud kapitaalgoederen 

zoals wegen, gebouwen, riolering, 

groen en (beheerplannen)

- Beleid risico’s en weerstandsvermogen 

Kernvraag: Wat is het verloop van de 

voorzieningen?

Kernvraag: Is de voorziening voor risico’s 

en verplichtingen toereikend?

Kernvraag: Willen we voor groot 

onderhoud van activa voorzieningen om 

de kosten te egaliseren (en hebben wij 

dan actuele beheerplannen en zijn deze 

voorzieningen toereikend)?

Kernvraag: Wanneer worden de gelden in 

de voorziening middelen derden besteed? 

Is er voldoende voortgang van de 

besteding van deze gelden?

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Beleid reserves en voorzieningen

- Paragraaf risicomanagement en 

weerstandsvermogen

- Beheerplannen wegen, gebouwen, 

riolering, groen en water

- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting

Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017



Vaste passiva

Schulden met een 

rentetypische

looptijd > 1 jaar

Betreft: aangetrokken langlopende 

leningen

Betreft

180.834

95.088
- Beleid financiering en aantrekken van 

leningen

- Rentebeleid

- Liquiditeits- en financieringsplanning 

Kernvraag: Wat is de ontwikkeling van de 

schulden? 

Kernvraag: In welke jaren lopen we 

renterisico’s omdat we leningen moeten 

herfinancieren, nieuwe leningen nodig 

hebben en/of de rente opnieuw moeten 

vastzetten? 

Kernvraag: Wat is het rentebeleid en het 

beleid ten aanzien van aflossen en op 

welke wijze gaan we met kortlopende 

schulden (kasgeld) en lang lopende 

schulden om? 

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Treasurybeleid

- Kasgeldlimiet, Renterisiconorm

- Schatkistbankieren

- Paragraaf financiering

- Liquiditeits- en financieringsplanning

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

Kasgeldlimiet
Schatkistbankieren
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Schuldenpositie
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Financieel beeld gemeente Eindhoven

Netto schuld: Totale 
schulden (kort en lang) -/-
uitgezette leningen -/-
vlottende activa

Landelijk 
gemiddelde

+64% t.o.v. 2009

+8% t.o.v. 2012

-1% t.o.v. 2016

Gemiddelde 20K-
50K gemeenten

+33% t.o.v. 2009

-0% t.o.v. 2012

-3% t.o.v. 2016

Woerden

+15% t.o.v. 2009

+2% t.o.v. 2012

-7% t.o.v. 2016

1.612 1.653 
1.571 

1.806 
1.944 

2.053 
1.971 1.991 

1.847 

1.124 

1.418 
1.552 

1.715 
1.815 1.845 1.843 1.871 1.845 

997 
1.114 

1.224 
1.331 

1.417 1.454 1.430 
1.364 1.327 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Netto schulden per inwoner

Woerden Landelijk gemiddelde 20K-50K gemeenten
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Financieel beeld gemeente Eindhoven

1.749 

1.917 1.902 

1.693 1.653 
1.588 1.624 

1.448 
1.514 1.719 

1.621 
1.522 

1.446 1.398 1.336 1.350 1.369 1.373 1.509 1.456 
1.380 

1.295 1.257 
1.193 1.206 1.227 1.255 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eigen vermogen per inwoner

Woerden Landelijk gemiddelde 20K-50K gemeenten

Landelijk 
gemiddelde

-20% t.o.v. 2009

-5% t.o.v. 2012

+0% t.o.v. 2016

Gemiddelde 20K-
50K gemeenten

-17% t.o.v. 2009

-3% t.o.v. 2012

+2% t.o.v. 2016

Woerden

-13% t.o.v. 2009

-11% t.o.v. 2012

+5% t.o.v. 2016



Financiële positie
Verplichte kengetallen



Financiële positie
Inkomsten Woerden 2019

Post Bedrag * € 1.000 Procentueel

Huur 2.713 2,3

Overige kosten / diverse 
uitgaven 2.414 2,1

Leges 2.157 1,9

Parkeren 1.748 1,5

Specifieke uitkeringen 9.263 8,0

Algemene uitkering 70.415 60,8

Rioolheffing 4.713 4,0

Afvalstoffenheffing 5.052 4,4

Begraafplaatsen 639 nihil

Grondverkopen 102+pm nihil

Belastingen 11.778 10,2

Rente 245 nihil

Bijdrage Oudewater 4.598 4,0

115.837 100



Algemeen

- Focus op bepaalde onderwerpen (programma’s).

- Vermijdt details.

- Besteedt niet te veel tijd aan techniek, boekhouden en wet- en regelgeving (= rol 

accountant, rekenkamer, toezichthouders etc.).

- Neem kennis van hun bevindingen.

- Vraag het college duidelijk onderscheidt aan te brengen in de begroting en 

jaarstukken in ‘going-concern-taken’ en ‘speerpunttaken’.

- Richten op speerpunten:

- doelstelling en activiteit gerealiseerd?

- voortgang voldoende en conform planning?

- effect bereikt?

- binnen het budget gebleven?

- Richten op te beïnvloeden programma’s/taakvelden

- Vraag het college op P&C-documenten in een enkele A-4 aan te geven waar het 

bestuurlijk om draait en wat van de raad wordt verwacht?

- Wat is de financiële positie en de trend van de financiële positie.



Woerden

10 oktober 2018

Rein-Aart van Vugt

Gemeente Woerden

Inwerkprogramma auditcommissie

Auditcommissie, Financiën – een aantal 

kernbegrippen

Bijlage



Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide Middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Eigen Vermogen

- Algemene reserve

- Bestemmingsreserve

- Jaarresultaat

Voorzieningen

Schulden met een 

rentetypische

looptijd > 1 jaar

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

194.567

10
191.285

3.272

- 11.147

15.450

7.545

202.112

505

202.112

180.438

21.674
13.202

95.088

7.352

35.236

32.299

10.464

2.737

77.998

8.472

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen 

is eind 2017 € 103.466.

Balans en toelichting



Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Betreft vooral gronden en terreinen en 

bedrijfsgebouwen.

Investering 2017: € 15.508

Desinvestering 2017: € 10.946

Afschrijving 2017: € 7.307

194.567

191.285

- Inhoud investeringsprogramma

- Eerst sparen en dan investeren of 

direct investeren en daarvoor 

lenen?

- Visie op onderhoud: actuele 

beheerplannen (kwaliteitsniveau en 

budgetten daarvoor)

(sparen voor onderhoud of niet 

(via onderhoudsvoorziening))?

- Actuele waarde van bezit (stille 

reserves, risico’s op verliezen)

- Riolering:

- eerste aanleg wordt betaald door 

kopers van grond of zit in riooltarief ?

- sparen voor groot onderhoud of niet?

- sparen voor vervanging van riolering 

of niet?

- Realisatie ten opzichte van de 

planning/begroting

Kernvraag: waar willen we in investeren, 

hoe vangen we de kosten hiervan op en 

hoe betalen we het (eigen geld of lenen)?

- Investeringsprogramma

- Beheerplannen (wegen, gebouwen, 

riolering, groen, water)

- Nota waarderen en afschrijven (vooral 

techniek)

- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017



Schematisch overzicht

Investeringen
- nieuw

- levensduurverlenging

- kwaliteitsverbetering

Vervangings-

investeringen

Klein onderhoud

Economisch nut:

Activeren verplicht

Maatschappelijk nut:

Activeren verplicht

Ten laste van de 

exploitatie

Voorziening groot

onderhoud

Achterstallig

onderhoud

Maatschappelijk nut:

activeren verplicht,

en oude actief

afgeboekt

Economisch nut:

Activeren verplicht, 

en oude actief

afgeboekt

Eventueel

Componenten-

benadering

Eventueel

Componenten-

benadering



Vaste activa

Financiële vaste activa

Betreft vooral verstrekte leningen

Investering 2017: € 1.118

Aflossing 2017: €    461

194.567

3.272

- Beleid deelnemingen en andere 

verbonden partijen en verstrekken van 

leningen

- Treasurybeleid

- Beleid garant- en borgstellingen

- Actuele waarde van bezit (stille 

reserves, risico’s op waardeverliezen of 

oninbaarheid)

Kernvraag: Waarom, voor welk bedrag, 

tegen welk risico en tegen welke 

voorwaarden willen wij participeren in 

deelnemingen (1), verstrekken wij 

leningen (2) en/of staan wij garant of borg 

(3).

Voldoet dit aan de Wet Financiering 

decentrale overheden (Fido)?

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Treasurystatuut

- Beleid verbonden partijen

- Paragraaf verbonden partijen

- Nota waarderen en afschrijven

- Paragraaf financiering

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



7.545

- 11.147

- Beleid grondexploitaties (stadsvisie, 

planologisch, omgevingsplannen, 

woningbouw, bedrijventerreinen, 

bestemmingsplannen)

- Meerjaren Programma 

Grondexploitaties

Kernvraag: Per bouwgrondexpoitatie

vaststellen en volgen voortgang: 

programma, planning, prijzen, plankosten 

en parameters (rente, inflatie etc.)

Kernvraag: Verdienen we het 

geïnvesteerde en nog te investeren 

bedrag nog terug?

Kernvraag: Hoeveel winst en/of verlies 

verwachten we op de verschillende 

plannen en wat is de ontwikkeling daarin? 

Balans en toelichting

Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017

- Beleid grondexploitaties

- Paragraaf grondbeleid

- Meerjaren Programma Grondexploitaties

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)

Vlottende activa

Voorraden

Betreft bouwgrond in exploitatie 

Investeringen 2017 € 9,7 miljoen en 

verkopen € 8,5 miljoen. Getroffen 

voorziening € 16,8 miljoen.

Gemaakte kosten per saldo -/- € 11,1 

miljoen. Nog te maken kosten € 60,2 

miljoen, Nog te realiseren verkopen € 

55,0 miljoen. Verwacht resultaat per saldo 

€ 5,9 miljoen.



Balans en toelichting



7.545

15.450

Kernvraag: Wat is de omvang van de 

dubieuze debiteuren en hoe ontwikkelen 

die?

Kernvraag: Wat is de omvang van 

(overtollige) liquide middelen en is het 

verplicht beleggen bij het Rijk 

(schatkistbankieren) goed toegepast?

Balans en toelichting

Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide Middelen

Overlopende activa

Betreft debiteuren en vorderingen 

waarvan € 14,6 miljoen op andere 

overheden. Voor de vorderingen is 

€ 102.000 voorziening voor dubieuze 

debiteuren opgenomen.

505
2.737



Vaste passiva

Eigen vermogen

Betreft: algemene reserve € 35.236. 

Bedoeld voor het opvangen van risico’s 

en financieren met eigen (gespaard geld)

Bestemmingsreserve € 32.299 

(specifieke doelen)

Jaarresultaat € 10.464

Betreft

180.438

77.998

- Beleid reserves

- Beleid risico’s en weerstandsvermogen 

Kernvraag: Is de algemene reserve 

voldoende voor eventuele risico’s en wat 

is de streef-omvang (risico’s en 

weerstandsvermogen)?

Kernvraag: Zijn de bestemmingsreserves 

nog nodig (1), wordt het geld aan 

benoemde doelen uitgegeven (2), is de 

omvang niet te laag of te hoog (3) en  aan 

welke bedragen in de bestemmings-

reserves zitten al concrete verplichtingen 

(jegens derden)?

Kernvraag: welke bestemmingsreserves 

zijn ingezet als structurele opbrengst in 

de begroting?

Kernvraag: zijn de stortingen en 

ontrekkingen uit de reserves 

overeenkomstig raadsbesluiten?

Balans en toelichting

Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017

- Beleid reserves en voorzieningen

- Paragraaf risicomanagement en 

weerstandsvermogen

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting
Bron: Jaarrekening 2017



Reserves en Resultaat
(* € 1.000)

Overzicht van baten en lasten Balans

Lasten        143.186      Baten     147.437
Reserves 1/1 71.486

Dotaties 19.076

Onttrekkingen -/- 25.289   

Reserves 31/12 67.534

Saldo van baten en lasten € 4.251 voordelig

Taakveld 010

Dotatie aan   Bijdrage van

Reserves       19.076    Reserves    25.289

+ 10.464 

Eigen vermogen 31/12       77.998

Gerealiseerd resultaat € 10.464 voordelig
(= 4.251 voordelig, tussentijds 6.213 per saldo 

ten laste van reserves gebracht)

Totaal         162.262 172.726

Taakveld 011

Toename 

reserves 

4.251

(= -/- 6.213 

+ 10.464



Risico’s en weerstandsvermogen

Risicomanagement

- risicohouding

- risico-inventarisatie

- risicokans en risicobedrag

Wat telt mee als buffer om 

risico’s op te vangen?

- Algemene reserve

Daarnaast:

- Onbenutte belastingcapaciteit

= netto-risico dat moet  

opgevangen kunnen 

worden.

Factor is 11,9

Eexclusief risico’s sociaal 

domein en grondexploitaties.

Daar zijn afzonderlijke 

bestemmingsreserves voor.



Vaste passiva

Voorzieningen

Betreft: voorziening voor risico’s en 

verplichtingen € 3,3 (pensioenen 

wethouders) en egalisatievoorzieningen 

voor afvalstoffenheffing en rioolheffing

€ 4,1.Betreft

180.834

7.352

- Beleid (egalisatie)voorzieningen

- Beleid onderhoud kapitaalgoederen 

zoals wegen, gebouwen, riolering, 

groen en (beheerplannen)

- Beleid risico’s en weerstandsvermogen 

Kernvraag: Wat is het verloop van de 

voorzieningen?

Kernvraag: Is de voorziening voor risico’s 

en verplichtingen toereikend?

Kernvraag: Willen we voor groot 

onderhoud van activa voorzieningen om 

de kosten te egaliseren (en hebben wij 

dan actuele beheerplannen en zijn deze 

voorzieningen toereikend)?

Kernvraag: Wanneer worden de gelden in 

de voorziening middelen derden besteed? 

Is er voldoende voortgang van de 

besteding van deze gelden?

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Beleid reserves en voorzieningen

- Paragraaf risicomanagement en 

weerstandsvermogen

- Beheerplannen wegen, gebouwen, 

riolering, groen en water

- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting

Balans (x € 1.000)
Bron: Jaarrekening 2017



Vaste passiva

Schulden met een 

rentetypische

looptijd > 1 jaar

Betreft: aangetrokken langlopende 

leningen

Betreft

180.834

95.088
- Beleid financiering en aantrekken van 

leningen

- Rentebeleid

- Liquiditeits- en financieringsplanning 

Kernvraag: Wat is de ontwikkeling van de 

schulden? 

Kernvraag: In welke jaren lopen we 

renterisico’s omdat we leningen moeten 

herfinancieren, nieuwe leningen nodig 

hebben en/of de rente opnieuw moeten 

vastzetten? 

Kernvraag: Wat is het rentebeleid en het 

beleid ten aanzien van aflossen en op 

welke wijze gaan we met kortlopende 

schulden (kasgeld) en lang lopende 

schulden om? 

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Treasurybeleid

- Kasgeldlimiet, Renterisiconorm

- Schatkistbankieren

- Paragraaf financiering

- Liquiditeits- en financieringsplanning

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)



Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

Kasgeldlimiet
Schatkistbankieren



Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Betreft: schulden (crediteuren) die op 

korte termijn moeten worden voldaan en 

€ 18 miljoen aan korte schulden bij de 

bank.

Betreft

21.674

13.202

- Kernvraag: Betalen wij onze 

crediteuren tijdig?

Balans en toelichting
Balans (x € 1.000)

Bron: Jaarrekening 2017

- Treasurybeleid

- Paragraaf financiering

- Liquiditeits- en financieringsplanning

- Financiële verordening (art. 212 

Gemeentewet)

- Beleid inzake tijdig betalen van 

crediteuren

8.472



de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke 
uitkeringen (SiSa) blz. 168

- Betreft de verantwoording van de besteding van specifieke uitkeringen van andere 

overheden (Rijk, Provincie) ten behoeve van andere overheden. Laat het college de kern van 

de tabel tekstueel toelichten.

- Kernvraag: Wat is de omvang van de bestedingen, wat betalen we terug en wat mogen we 

doorschuiven?

- Kernvraag: Zijn de bestedingen rechtmatig geweest en zo nee, wat zijn de gevolgen/risico’s?



een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en 
lasten per taakveld (53 taakvelden) blz. 105

Betreft verantwoording op niveau van taakvelden. Kan worden gebruikt voor benchmarking met 

andere gemeenten. Verdeling van taakvelden over de programma’s kan nader inzicht geven in 

de opbouw van programma’s. 



overzicht van incidentele baten en lasten

Geeft inzicht in hoeverre structurele lasten worden gedekt met structurele baten. 

- Hoeveel incidentele lasten en baten ‘beïnvloeden’ het duurzame evenwicht in lasten en baten 

bij uw gemeente?



overzicht van incidentele baten en lasten (* € 1.000) blz. 210

Toename eigen vermogen (resultaat) 

is: € 4,3 miljoen. Hierin zit een 

incidentele last van € 2,2 miljoen. Dat 

betekent per saldo een structureel 

voordelig resultaat van € 6,5 miljoen. 

- Kernvraag: is er een structureel 

tekort (last) of overschot (baat)?



overzicht met structurele stortingen en onttrekkingen uit 
reserves

Geeft inzicht in voor welke investeringen eerst is gespaard en (bestemmings)reserves zijn 

gevormd, opdat de lasten van afschrijving (en rente) in de exploitatie worden gedekt uit deze 

reserves?

- Kernvraag: Hoeveel lasten worden structureel gedekt door een (bestemmings)reserve en als 

de betreffende investering moet worden vervangen hebben we dan opnieuw gespaard of niet?

2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaallasten maatschappelijk nut 1 miljoen 1 miljoen 1 miljoen 1,1 miljoen 1,3 miljoen 
Dekking kapitaallasten economisch nut 0,5 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 



overzicht begrotingsonrechtmatigheid 

Geeft inzicht in afwijkingen van de begroting (na wijziging) en de realisatie bij de exploitatie 

(programma’s), investeringen, grondexploitaties en reserves (en voorzieningen). 

- Kernvraag: Zijn de afwijkingen goed toegelicht en wat vinden wij van de classificatie of er wel of 

niet sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid?



overzicht Wet normering topinkomens blz. 166 

Geeft inzicht in het salaris van 

topfunctionarissen.

- Kernvraag: Zijn de regels van 

de Wet normering 

topinkomens nageleefd?

< € 181.000



EMU-saldo

Geprognotiseerde balans

Waar draait het om?

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

Kern:

Overheidstekort < 3% Bruto Binnenlandsproduct

Overheidsschuld < 60% Bruto Binnenlandsproduct

Het is een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele overheid

Financiën van lagere overheden (o.a. gemeenten tellen hierbij mee).

Wat kan u als raad hiermee?

- Volgen ontwikkeling EMU-saldo en zo nodig bijsturen (bij 

structureel negatief bedrag)

- EMU-saldo is een indicatie voor de ontwikkeling van de schuld van 

de gemeente



EMU-saldo

Geprognotiseerde balans

Schulden en 
EMU-saldo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBP 639,7 617,4 631,2 642,4 645,2 652,7 662,6 683,3 702,6 733,9

Overheidsschuld
(* 1 miljard)

349,9 350,7 374,3 395,7 427,8 442,5 450,6 441,4 434,2 416,1

Overheidsschuld 
in % van BBP

54,7 56,8 59,3 61,6 66,3 67,8 68 64,6 61,8 56,7

Schuld lokale overheden
(* 1 miljard)

44,7 46,1 48,6 50,9 52,5 48 46,2 45,2 44,3 43,9

Schuld lokale overheden 
in % van BBP

7,2 7,8 8,3 8,5 8,8 8,7 8,4 8,2 8,0 7,7

Aandeel in % lokale 
overheden in schuld 
Totale overheid

7,0 7,5 7,7 7.9 8,1 7,3 7,0 6,6 6,3 6,0

EMU-saldo Totale 
overheid (* 1 miljard)

+ 1,3 - 33,3 - 31,6 - 27,6 - 25,2 - 15,7 - 15,2 - 14,3 + 2,8 + 8,1

EMU-saldo in %
Totale overheid

+ 0,2 - 5,4 - 5,0 - 4,3 - 3,9 - 2,4 - 2,3 - 2,1 + 0,4 + 1,1

EMU-saldo lokale 
overheden (* 1 miljard)

- 4,5 - 4,9 - 6,9 - 4,5 - 2,6 - 2,6 - 1,3 - 1,4 + 0,7 - 0,7

EMU-saldo in %
Lokale overheden

- 0,7 - 0,8 - 1,1 - 0,7 - 0,4 - 0,4 - 0,2 - 0,2 + 0,1 - 0,1

Aandeel in % lokale 
overheden in EMU-saldo 
Totale overheid

Comp-
ense-
ren

15 22 16 10 17 17 10 25 Comp-
ense-
ren



EMU-saldo

Geprognotiseerde balans

EMU-saldo lokale overheden:

2017 begroot: - 5,4 miljard
2017 werkelijk: - 700 miljoen
2018 begroot: - 4,6 miljard
2019 begroot: - 1,9 miljard

2019 - 16.000 x 1.000
2020 - 7.000 x 1.000
2021 - 1.742 x 1.000
2022 + 1.317 x 1.000
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