
 
 

 
 

 

Amendement inbedden “in control statement” per kwartaal, tijdig aanbieden 
bestuursrapportage en betrokkenheid raad bij grote financiële verplichtingen 
 
Ondertekenden stellen voor om het raadsvoorstel (14R.00182) inzake naar één 
bestuursrapportage als volgt te amenderen: 
 
A. 
Het huidige beslispunt 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
 
3. De Financiële beheersverordening gemeente Woerden wordt gewijzigd, zodat artikel 6 als 
volgt komt te luiden: 
 
Artikel 6 “In control statement” en integrale bestuursrapportage 
1. Na afloop van ieder kwartaal verstrekt het college de raad een “in control statement”, 
waarin het college aangeeft: 

- dat de uitputting van de financiële middelen overeenkomstig de begroting is; 
- dat de realisatie van de hoofddoelstellingen van de afzonderlijke programma’s op 

schema ligt; 

- wat de verwachtingen zijn voor het resterende jaar voor de financiën, als voor de 
hoofddoelstellingen van de afzonderlijke programma's; 

- wat de overige voorzienbare majeure relevante ontwikkelingen voor het resterende 
jaar zijn. 

Bij substantiële afwijkingen, ook voor de verwachtingen voor het resterende jaar, worden 
deze vermeld en indien nodig van voorstellen voorzien. 
2. De “in control statement”  wordt binnen twee weken na afloop van het kwartaal aan de 
raad aangeboden. 
3. Het college informeert de raad daarnaast door middel van één integrale 
bestuursrapportage (over de eerste zes maanden). Bij deze rapportage doet het college, 
indien nodig, ter zake voorstellen. 
4. De bestuursrapportage wordt voor 25 augustus van het lopende begrotingsjaar aan de 
raad aangeboden. 
5. De inrichting van de bestuursrapportage sluit aan bij de programma-indeling van de 
begroting. 
De bestuursrapportage gaat in op: 
- concernbrede informatie (bedrijfsvoering); 
- de realisatie van de programma’s en de afwijkingen van de programmabegroting; 
- beleidsprioriteiten uit de programmabegroting; 
- afwijkingen van going concern activiteiten >€ 50.000,--; 
- inkomsten uit de algemene uitkering; 
- renteontwikkeling op de kapitaalmarkt; 
- resultaten uit de grondexploitatie; 
- realisatie op begrote subsidieverwachtingen. 
6. Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de 
raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen 
inzake: 
- investeringen groter dan € 100.000,--; 
- aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 100.000,--;  



- het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 2.500.000,--; 
- het aangaan van vaste geldleningen groter dan € 25.000.000,--. 
7. Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen 
indien het college nieuwe meerjarige verplichtingen aangaat waarvan de jaarlijkse lasten 
groter zijn dan € 25.000,--. 
 
B. 
Er worden een beslispunt 4 en 5 toegevoegd, die als volgt komen te luiden: 
 
4. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
5. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 
 
Toelichting: 
A. 
Het college stelt voor om de raad jaarlijks één integrale bestuursrapportage voor te leggen. 
Daarnaast geeft het college aan de raad ad hoc te informeren (via raadsinformatiebrieven of 
raadsvoorstellen) indien daartoe in de ogen van het college aanleiding voor is. Indieners 
stellen voor om, naast de enige jaarlijkse bestuursrapportage, eveneens het college de raad 
periodiek te informeren dat zij “in control zijn”. De “in control statement” bevat een verklaring 
van het college dat tot en met het afgelopen kwartaal (1) de uitputting van de financiële 
middelen overeenkomstig de begroting is en (2) de doelstellingen van de programma’s 
gerealiseerd zijn. Tevens wordt aangegeven dat op het moment dat de „in control statement” 
afgegeven wordt er voor het resterende jaar (3) geen budgetoverschrijdingen verwacht 
worden en de (4) doelstellingen gerealiseerd worden. Daar waar substantieel afgeweken 
wordt is dit aangeven, inclusief alternatieve oplossingen. 
Daarmee kan de raad gedurende het jaar periodiek vernemen of het college “in control” is.  
Deze in control statements dienen binnen twee weken na afloop van het kwartaal aan de 
raad te worden aangeboden (leden 1 en 2 van artikel 6). 
 
Het terugbrengen van twee naar één jaarlijkse integrale bestuursrapportage geeft de raad 
jaarlijks één moment om integraal te kunnen toetsen wat de stand van zaken is van de 
uitvoering van de lopende begroting en daar waar nodig bij te sturen. Om zoveel als mogelijk 
invloed te kunnen uitoefenen als raad, is het van groot belang dat de bestuursrapportage in 
de maand september wordt behandeld en door de raad wordt vastgesteld. 
Om de raad voldoende voorbereidingstijd te geven, wordt voorgesteld om in lid 4 van artikel 
6 van de Financiële beheersverordening om te nemen dat de bestuursrapportage uiterlijk 25 
augustus aan de raad wordt aangeboden (in plaats van de voorgestelde 1 september). 
Daarmee krijgt de raad de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de commissiebehandeling 
van de bestuursrapportage (Auditcommissie en commissie Middelen), die doorgaans in het 
begin van de septembermaand wordt gepland (leden 3 en 4 van artikel 6). 
 
Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties brengt risico’s met zich mee. Deze 
risico’s zijn weliswaar klein, maar als ze zich voordoen kunnen de gevolgen groot zijn. 
Blijkens de jaarrekening 2013 is in 2013 het bedrag aan garantstellingen gestegen van 43,7 
mln. naar 115,3 mln. Deze toename heeft zich voor een belangrijk deel buiten het 
gezichtsveld van de raad voltrokken. 
Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties is voorzienbaar. Er is voldoende tijd 
om de raad vooraf te informeren en zijn wensen en bedenkingen kenbaar te laten te maken. 
Om zicht te behouden op de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van leningen en 
het aangaan van waarborgen en garanties, wordt voorgesteld om in lid 5 de limiet voor het 
verstrekken van leningen, waarborgen en garanties, zonder de raad vooraf te raadplegen, te 
verlagen van € 25.000.000,-- naar € 2.500.000,--. Door het bedrag te begrenzen op € 2,5 
mln. wordt voorkomen dat de raad kan worden geconfronteerd met het niet nagekomen van 
verplichtingen op leningen of vorderingen vanwege waarborgen of garanties, waar de raad 



geen weet van heeft en die de gemeentelijke huishouding nadelig kunnen beïnvloeden (lid 5 
van artikel 6).  
A en B. 
Voor de helderheid van de besluitvorming wordt voorgesteld de wijzigingen van de 
Financiële verordening expliciet in het raadsbesluit op te nemen. Behoudens het onder A 
gestelde veranderen deze bepalingen tekstueel niet. 
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