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Op 7 december jl. zijn van de Auditcommissie de volgende (twee) verzoeken ontvangen: 
a. Een verzoek tot beeldvorming en het doen van een voorstel voor een kader voor de financiële 

gezondheid van de gemeente;  

b. Een verzoek tot beeldvorming over en verbetering van de gemeentelijke begroting. Voor dit laatste 

onderdeel is een stuurgroep vanuit de Auditcommissie opgericht.  

 

Door middel van dit memo geven wij inzicht hoe wij deze verzoeken willen oppakken en hoe de 

mijlpalen (planning op hoofdlijnen) hiervan uitzien. De detailplanning wordt hierna opgesteld in 

samenwerking met de griffie. Vanwege de leesbaarheid (vraag en reactie in één document) hebben 

wij delen van het verzoek in dit memo opgenomen.  

 

Een eerste versie van dit schrijven is behandeld in een extra bijeenkomst van de stuurgroep op 11 

januari 2019. Het nu voorliggende memo is op basis daarvan aangepast.  

 

 



 
 

Reactie op verzoek A (hierna: financiële gezondheid): 

Wij onderschrijven het belang van een gezonde financiële positie, met name ook met betrekking tot de 

schuldquote. Over de schuldenpositie hebbende wij de auditcommissie/raad overigens eerder 

geïnformeerd. De aanpak van dit verzoek vraagt om samenhang, de financiële positie is immers méér 

dan de schuldquote alleen. Daarnaast is het van belang dat duidelijk wordt wat de gevolgen van de 

keuzes zijn. Hierbij wordt ten behoeve van de organisatie/college een adviseur ingeschakeld (deze 

heeft de workshop georganiseerd in het kader van het inwerkprogramma) die ervaring heeft op dit 

terrein bij andere gemeenten. Het verzoek van de Auditcommissie zal worden voorzien van een helder 

advies. Wij denken daarbij aan een ‘’stresstest’’ in enige vorm, met scenario’s, effectbeschrijvingen en 

concrete voorstellen/adviezen. Het resultaat kan door de organisatie in de volgende jaren zelf worden 

Ad a. Een verzoek tot beeldvorming en het doen van een voorstel voor een kader voor de financiële 

gezondheid van de gemeente.  

 

Het doel van de Auditcommissie is om: 

 Een beeld te vormen bij de financiële gezondheid van de gemeente en risico’s van de 

geprognosticeerde schuldquote op de lange termijn. 

 Een methode te ontwikkelen voor de beoordeling van de financiële gezondheid.  

 Normen te ontwikkelen voor financiële ratio’s voor de gemeente Woerden, met bijzondere 

aandacht voor de indicatoren voor de schuldenlast.  

 Impactanalyse van verschillende varianten in geval van kaderstelling  

 

Vragen aan het college  

a. Is de gemeente Woerden financieel gezond? Aandachtsgebieden hierbij:  

 De indicatoren die inzicht geven in financiële gezondheid  

 De betekenis van de ratio ‘schuldquote’ voor de financiële gezondheid  

 De risico’s van een te hoge schuldquote of een te laag weerstandsvermogen  

 De rol van de investeringsplanning en de risico’s in de investeringsplanning  

 Het beleid rond het weerstandsvermogen  

 Het toetsen van de financiële gezondheid van de gemeente (stresstest of scenario-analyse)  

 

b. Op welke wijze kunnen we risico’s beheersen en wat betekent dat voor de aanvaardbaarheid van 

de schuldenlast?  

 (Betrouwbaarheid van) de wijze van risico-inventarisatie en bepaling risico-omvang  

 Mogelijkheden om de schuldquote te verlagen  

 Mogelijkheden tot flexibiliteit in uitgaven/begrotingsposten  

 Risico’s bij beleidsonzekerheden (grote tegenvallers en onvoorziene investeringen)  

 Mogelijkheden instellen maximum voor de kapitaallasten  

 Gevolgen van de wijze van financiering  

 Treasurybeleid (in relatie tot een hoge schuldquote)  

 Beschikbare voorbeelden van kaders voor financiële gezondheid / normering van de 

schuldquote en het weerstandsvermogen  

 

c. Wat is de impact van het stellen van een kader?  

 Varianten in de uitwerking van een kader/norm  

 Het tempo en de wijze waarop toegewerkt wordt naar een financieel gezonde situatie  

 



onderhouden en in de volgende begroting worden opgenomen. De totale kosten worden vooralsnog 

geraamd op ongeveer € 10.000. Deze worden gedekt binnen de overheadbudgetten. 

 

In het rapport wordt – als leerervaring - tevens aangegeven tegen welke risico’s de ‘’artikel 12 

gemeenten’’ zijn aangelopen (waardoor zij ‘’artikel 12 gemeente geworden zijn’’, bijvoorbeeld 

grondbeleid,) tegen welke risico’s wij zouden kunnen aanlopen, waardoor wij een ‘’artikel 12 

gemeente’’ zouden kunnen worden. 

 

Beoogd resultaat/wat kan de Auditcommissie verwachten (in aanvulling op de opdracht van de 

auditcommissie, bij onduidelijkheid prevaleert de tekst van de opdracht van de 

auditcommissie):  

a. Een ‘’stresstest’’ die antwoord geeft op de vragen die door de Auditcommissie zijn gesteld; 

b. Een voorstel voor Woerdense normen voor financiële gezondheid; 

c. Mogelijke verbetermaatregelen voor de financiële gezondheid en een analyse van de impact van 

de maatregelen om te voldoen aan de (nieuwe) normen voor financiële gezondheid; 

d. Een voorstel voor een beoordelingskader voor de financiële gezondheid van de gemeente 

Woerden, waarin op basis van landelijke normen en de voor te stellen Woerdense normen door 

middel van kleurenaanduiding een indicatie/stand van zaken van de financiële gezondheid van 

Woerden (score); 

e. In betrokkenheid met de Auditcommissie.  

 

Planning:  

Gezien de reikwijdte van dit verzoek, de werkzaamheden van de jaarrekening 2018 en de business 

cases achten wij het niet haalbaar dat er in maart 2019 al een raadsbesluit kan worden genomen. 

Hieronder geven wij in mijlpalen de planning aan zoals wij ons dit voorstellen.  

 

Het blijkt dat er een flinke druk op de planning ligt. Dat betekent – van alle stakeholders - dat er snel 

binnen de agenda’s geschakeld zal moeten worden, om de deadline te kunnen halen. 

 

 Acties Wanneer 

01 Tussenreactie aan voorzitter Auditcommissie 20 december  

02 Portefeuillehouderoverleg 07 januari  

03 Behandeling reactie in college  08 januari  

04 Verzending aan griffie 09 januari  

05 Behandeling in de Auditcommissie  11 januari  

06 Voorbereiding met adviseur Eind januari  

07 Bespreken methode (hoe komen berekeningen tot stand, hoe 

luiden formules, uitleg formules, etc.) 

Half februari 

08 Afronding concept rapport/advies Half maart 

09 Bespreken concept rapport/advies in gezamenlijk college/directie  Eind maart  

10 Aanscherpen concept rapport en aanbieden definitief rapport Eerste week april 

11 Bespreken definitief rapport en advies in college  Begin april  

12 Bespreken definitief rapport en advies in auditcommissie  Begin/half april 

13 Besluitvorming in raad April 

14 Integreren resultaat in juni overleg  April 

15 Juni overleg in raad Juni  

 

 



Verzoek B (doorontwikkeling begroting).  

 

Een verzoek tot beeldvorming over en verbetering van de gemeentelijke begroting. Voor dit laatste 

onderdeel is een stuurgroep vanuit de auditcommissie opgericht.  

 

In de begroting 2019-2022 zijn – zoals beloofd – alle programma’s opgezet conform de zogenaamde 

‘doelenbomen’ (Wat willen wij bereiken, Welk maatschappelijk effect + indicator van het effect en de 

inspanning die moet leiden tot het effect). De doelenboom is visueel uitgewerkt, waardoor het verband 

tussen effecten/resultaten en inspanningen helder is weergegeven. Deze methode is toegelicht en 

ondersteund in de behandeling in de Auditcommissie.  

 

In de begroting hebben wij de raad uitgenodigd om gezamenlijk, met raad, college en organisatie, te 

werken aan het verder door ontwikkelen van de programma’s en nog meer SMART maken van de 

programma’s. Wij beschouwen het verzoek van de Auditcommissie dan ook als een aanbod voor het 

samen optrekken in het door ontwikkelen van de programma’s uit de begroting en samen te kijken hoe 

hieraan op een efficiënte/effectieve wijze (zonder al teveel administratieve gevolgen) invulling kan 

worden gegeven.  

 

Positie Oudewater 

Aangezien de begroting volgens dezelfde opzet voor zowel Woerden als Oudewater wordt gemaakt 

en beide gemeenten hebben aangegeven op dit punt samen te willen werken, zal de 

Concerncontroller de gemeente Oudewater meenemen in het proces.  

 

Onder het kopje ‘te verkennen onderwerpen door de stuurgroep’ worden de volgende punten 

genoemd:  

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Opzet van Planning & Control cyclus (wanneer wat)  

2. Gewenste verbeteringen in de begroting o.b.v. ervaringen begroting 2019-2022  

 Gewenste niveau van sturing door de raad (taakveld of programma) en niveau van 

informatievoorziening om te kunnen sturen. Aandachtsgebieden:  

 Indeling van de begroting op programma’s of hoofdstukken in relatie tot wettelijk 

voorgeschreven taakvelden  

 De opzet van de opgave en de te realiseren doelen (indeling in maatschappelijke effecten, 

resultaten, activiteiten en indicatoren)  

 De verbinding tussen doelen en benodigde financiële middelen, met indeling naar 

beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar vanwege bijvoorbeeld reeds aangegane verplichtingen 

of uitvoering van meerjarige projecten.  

 Onderbouwing van de keuzes die in de programmabegroting zijn verwerkt, in de zin van het 

benoemen van de afwegingen die geleid hebben tot die keuzes.  

3. Digitale toegankelijkheid van de begroting en communicatie naar inwoners  

4. De aansluiting tussen de verschillende P&C-documenten, in het bijzonder de verbinding maart-

brief  juni-overleg  begroting en de relatie met de verbonden partijen en de MPG  

5. Bezien of aanpassing van financieel beleidskader (inclusief verordening) nodig is 



Ad 1 

Jaarlijks wordt de Planning & Control cyclus in de Auditcommissie behandeld. Gebruikelijk is dat dit in 

januari van het jaar gebeurt. Vorig jaar is dit geactualiseerd. 

  

Planning/acties 

Dit in 2018 geactualiseerd overzicht kan in januari a.s. in de Auditcommissie worden behandeld.  

 

Ad 2 en 3 

Dit betreft het verder door ontwikkelen van de programma’s. Dit is een omvangrijke klus en hiervoor is 

dan ook tijd nodig, mede gezien het feit dat de organisatie in die periode ook met een aantal andere 

intensieve producten bezig is (businesscase organisatie, jaarrekening). Onderstaand geven wij de 

mijlpalen (planning) weer die voor ons haalbaar en realiseerbaar is, afhankelijk van de aard en 

omvang van de aanpassingen in de programma’s. Wij zullen een aantal ‘’best practices’’ van andere 

gemeenten inventariseren, waarbij wij naar de belangrijkste vragen/aandachtspunten uit het verzoek 

van de auditcommissie kijken en vervolgens een voorstel zullen doen. In het overleg van 11 januari jl. 

is additioneel het volgende punt genoemd: 

 Neem hierin mee of het resultaat er toe leidt dat het eenvoudiger wordt om amendementen op 

te stellen. 

 

Deze ‘’best practices’’ worden in een sessie met de stuurgroep besproken, waarna wij op basis 

daarvan een voorstel zullen doen. Wij gaan er daarbij vanuit dat als de auditcommissie instemt met 

het voorbeeld, de begroting op basis daarvan kan worden opgesteld. 

 

Beoogd resultaat/wat kan de auditcommissie verwachten (in aanvulling op de opdracht van de 

auditcommissie, bij onduidelijkheid prevaleert de tekst van de opdracht van de 

auditcommissie):: 

a. Een geactualiseerd overzicht van de P&C cyclus 2019 in de Auditcommissie van januari 2019; 

b. Inventarisatie van een aantal ‘’best practices’’ (voorbeelden) van begrotingen die aansluiten bij de 

vraagstelling van de Auditcommissie (checklist toevoegen met per vraag hoe hierop ‘’gescoord’’ 

wordt). 

c. Uitwerking/voorbeeld van een programma dat voldoet aan het behoefte van de 

Auditcommissie/raad.  

d. Implementatievoorstel (planning) van de gewenste doorontwikkeling van de begroting.  

e. In betrokkenheid met de Auditcommissie.  

 

Planning:  

 

 Acties Wanneer 

01 Inventariseren ‘best practices’, die geselecteerd worden op basis van de 

door de raad aangedragen verbeterpunten, en deze in een sessie delen 

met de stuurgroep 

Februari/maart 

03 Presenteren uitwerking voorbeeld programma (op basis van de sessie 

met de stuurgroep) in college/directie 

Maart  

04 Presenteren voorbeeld in Auditcommissie/stuurgroep Maart/april 

05 Implementatie (training, instructie organisatie) April/mei 

06 Vervolg uitvoering planning opstellen begroting Juni e.v.  

 

 

 

 



Ad 3 

Digitale toegankelijkheid van de begroting en communicatie naar inwoners  

Hier wordt in voorzien, dit onderdeel wordt vormgegeven in het project digitalisering P&C documenten.  

 

Ad 4. 

De aansluiting tussen de verschillende P&C-documenten, in het bijzonder de verbinding maart-brief  

juni-overleg  begroting en de relatie met de verbonden partijen en de MPG  

 

Dit punt wordt voor een deel meegenomen onder punt 1 (samenhang P&C documenten). De relatie 

met de verbonden partijen en de MPG vragen om een nadere duiding. Dit kan meegenomen worden 

onder actie 1 in januari a.s. 

 

In het overleg van 11 januari jl. is hieraan toegevoegd: 

- Geef in het overzicht aan op basis van welke circulaire van de Algemene Uitkering de ramingen tot 

stand gekomen zijn. 

- De vaststelling van de MPEG en het voorstel voor budgetreserveringen worden in de planning 

opgenomen. 

  

Ad 5  

Bezien of aanpassing van financieel beleidskader (inclusief verordening) nodig is. 

 

Dit is een punt dat in overleg met de auditcommissie nader wordt bepaald.  

 

De auditcommissie wordt gevraagd om: 

Verzoek A (financiële gezondheid): 

a. In te stemmen met de aanpak van het verzoek van de Auditcommissie tot beeldvorming en het 

doen van een voorstel voor een kader voor de financiële gezondheid van de gemeente inclusief 

het benodigde budget beschikbaar te stellen;  

b. In te stemmen met de aangepaste planning hiervan; 

 

Verzoek B (begroting): 

c. In te stemmen met de aanpak van het verzoek tot beeldvorming over en verbetering van de 

gemeentelijke begroting 

d. In te stemmen met de planning hiervan; 

e. In te stemmen met het vormgeven van de digitale toegankelijkheid van de begroting en 

communicatie naar inwoners in het project digitalisering P&C documenten; 

f. De relatie met de verbonden partijen, circulaires, de MPG en de budgetreserveringen meenemen 

bij het overzicht P&C in de Auditcommissie van januari; 

g. In te stemmen dat het bepalen van een financieel beleidskader (inclusief verordening) in overleg 

met de Auditcommissie nader wordt bepaald. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris 

 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 

  

 

De burgemeester, 

 

V.J.H. Molkenboer

 


