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BEGROTING EN VERANTWOORDING



§ De P&C-cyclus
§ Opbouw van de begroting
§ Inrichting begroting – formele

vereisten op hoofdlijnen
§ De beleidsbegroting
§ De financiële begroting
§ Overige relevante aspecten

§ BIJLAGEN
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PROGRAMMA



Jankhim.Han@mazars.nl Siebe.Dekkinga@mazars.nl
06-10944962 06-46201238
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Jankhim Han Siebe Dekkinga
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DE PLANNING & CONTROL CYCLUS IN THEORIE

= taakvelden
geworden

= taakvelden
geworden
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PLANNING & CONTROL CYCLUS



§ Begroting:
§ Beleidsbegroting = Deel A, B, C van de begroting

§ Financiële begroting = Deel D van de begroting

§ Beleidsbegroting:
§ Programmaplan = Deel B van de begroting

§ Paragrafen = Deel C van de begroting

§ Financiële begroting:
§ Overzicht van baten en lasten met toelichting = Deel D: pag 129 / bijlage 1

§ Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting = Deel C: Paragraaf 3 Weerstandsvermogen
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Welke eisen stelt de wet: het BBV

INDELING VAN DE BEGROTING:



§ Taakvelden zijn eenheden waarin de programma’s zijn onderverdeeld

§ De taakvelden zijn voor alle gemeenten hetzelfde ivm vergelijking tussen gemeenten

§ Vanaf begroting 2017 wordt op taakvelden begroot en verantwoord (in principe niet meer producten)

§ Gemeenten moeten gegevens volgens de uniforme taakvelden en nieuwe categorieën met ingang
van de begroting 2017 al aan het CBS aanleveren, met als advies om tegelijk de taakvelden in de
gemeentelijke administratie te integreren. Gemeenten die er niet in slagen om de gegevens in 2017
in te voeren moeten de taakvelden voor de begroting 2018 in de gemeentelijke administratie
opnemen

§ In de jaarrekening dient een bijlage te worden opgenomen met het overzicht van de gerealiseerde
baten en lasten per taakveld

§ Voorbeelden van taakvelden:

§ 0.2 Burgerzaken

§ 0.4 Overhead

§ 5.1 Sportbeleid en activering
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Introductie taakvelden (per programma afzonderlijk)

TAAKVELDEN TBV VERGELIJKBAARHEID



§ Beleidsindicatoren (Deel D: bijlage 7)

§ Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set
beleidsindicatoren op de nemen in de begroting en de jaarrekening. Voorbeeld: fte per 1.000 inwoners

§ Sturen op effecten van beleid

§ Financiële kengetallen (Deel C: paragraaf 3 – pag 103 + 104)

§ In het BBV worden enkele financiële kengetallen voorgeschreven die alle gemeenten vanaf de
jaarverslaggeving 2017 in de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten
opnemen. Deze worden niet extern genormeerd

§ Indicatoren zijn:
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ANDERE INFO TBV VERGELIJKBAARHEID



§ De Raad moet eenvoudig inzicht hebben in de totale kosten van overhead voor de gehele
organisatie en meer zeggenschap over deze kosten geven. Vroeger werden de kosten van
overhead toegerekend aan de diverse programma’s en waren ze niet afzonderlijk zichtbaar

§ Oplossing: in het programmaplan en -verantwoording moet door de gemeente een apart overzicht
worden opgenomen van de kosten van de overhead.

§ Definitie begrip overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces.

§ Voorbeelden:

§ alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces

§ Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie

§ P&O / HRM

§ Inkoop

§ Juridische zaken

§ Bestuurszaken en bestuursondersteuning
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Introductie overhead inzicht (vorig jaar geïntroduceerd – pag 110 paragraaf 4)

OVERHEAD
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Deel B van de begroting

HET PROGRAMMAPLAN



§ Beperkt aantal programma’s
§Maatwerk: gemeente vrij in indeling naar programma’s, Woerden kent de

volgende:
§ Bestuur, dienstverlening en veiligheid

§ Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

§ Sociaal domein

§ Cultuur, economie en milieu

§ Onderwijs en sport

§ Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

§ Algemene inkomsten

§ Sturen/controleren op hoofdlijnen = politiek relevante onderwerpen
§Maatschappelijke effecten centraal
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Programmaplan

DE BELEIDSBEGROTING:



Bevat het programmaplan per afzonderlijk programma:
1. De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten; Wat

willen we bereiken?

2. De wijze waarop ernaar gestreefd wordt deze effecten te bereiken; Wat gaan
we daarvoor doen (te realiseren resultaten)?

3. De raming van baten en lasten; Wat mag het kosten?

Per programma is een tabel opgenomen met
§ Kolom 1: doelstelling
§ Kolom 2: resultaten
Aparte paragraaf: baten en lasten
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3 W-vragen, duidelijk in de begroting van Woerden

DE BELEIDSBEGROTING:
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Deel C van de begroting

DE PARAGRAFEN



§ Verschaffen inzicht in financiële positie en het financiële beheer: aansluiten bij
verordening 212
§ Paragrafen: vastlegging van de beleidslijnen m.b.t. relevante beheersaspecten en

tot de lokale heffingen
§ 7 paragrafen verplicht, optioneel uit te breiden (bij Woerden paragraaf 5)
§ Lokale heffingen = paragraaf 1

§ Verbonden partijen  = paragraaf 2

§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing  = paragraaf 3

§ Bedrijfsvoering = paragraaf 4

§ Financiering = paragraaf 6

§ Kapitaalgoederen = paragraaf 7

§ Grondbeleid = paragraaf 8

§ Gebiedsgericht werken = paragraaf 5a + Burgerbegroting = paragraaf 5b
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Verplichte paragrafen

DE BELEIDSBEGROTING:
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Paragraaf 3 van de begroting

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN
EN  RISICOBEHEERSING

Risico’s Weerstands-
capaciteit

Weerstands-
vermogen



§ Totaal risico’s berekend op € 5,6 miljoen (inclusief sociaal domein) - € 4,5 miljoen
(exclusief sociaal domein)

§Weerstandscapaciteit berekend op € 26,6 miljoen

§ Berekend weerstandsvermogen tussen 4,1 en 5,9 x de ingeschatte risico’s:
voldoende dekkend

§ Kengetallen BBV (nieuw!):
§ Netto schuldquote en de netto schuld quote voor alle verstrekte leningen

§ Solvabiliteitsratio

§ Grondexploitatie

§ Structurele exploitatieruimte

§ Belastingcapaciteit
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PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN
EN  RISICOBEHEERSING



§ Sociaal domein (progr 3) € 1.122.500: open einde regelingen
§ Omvallen bomen € 521.250: risico op schade aan personen, particulier en

gemeente eigendommen
§ Privacy € 375.000: datalek boetes en imagoschade
§ Informatieveiligheid € 262.500: continuïteit bedrijfsvoering, imagoschade
§ Vennootschapsbelasting € 187.500: standpunten inz winstberekening
§ Kunstgrasvelden € 187.500: Discussie infill rubber / vertraging aanbesteding &

uitvoering

§ Beheersmaatregelen geformuleerd.
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TOP 6 BELANGRIJKE RISICO’S
BEGROTING 2018



§ Bijzonderheid gemeentelijke regelgeving: verbonden partijen worden niet
geconsolideerd in begroting

§ Belang verbonden partijen neemt toe, controle en sturing door gemeente
complexer dan eigen activiteiten

§ Aanscherping regelgeving Uitbreiding van de informatie in de Paragraaf
Verbonden partijen

§ Verbonden partijen met hoger risicoprofiel met name Ferm Werk
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PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN



§ Bevat de visie op het grondbeleid en uitgangspunten
§ Actuele prognose van de verwachten resultaten
§ Onderbouwing van de geraamde winstneming
§ Beleidsuitgangspunten omtrent reserves en voorzieningen voor grondzaken in

relatie tot risico’s (vaste grond voor beleid)
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PARAGRAAF GRONDBELEID
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DE FINANCIËLE BEGROTING



§ Per programma de baten en lasten
§ Dit resulteert in een saldo van baten en lasten (voorheen resultaat voor

bestemmen)
§ Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
§ Dit resulteert in het resultaat ( voorheen resultaat na bestemmen)

§ Totaaloverzicht op pagina 129 van de begroting
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Overzicht van baten en  lasten

FINANCIËLE BEGROTING
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Overzicht van baten en  lasten (pag 96)

FINANCIËLE BEGROTING
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OVERIGE RELEVANTE ASPECTEN



Bestemmingsreserves: wanneer en waarvoor:
§ Voor ongewenste schommelingen in tarieven, zonder specifiek bestedingsdoel
§ Overige
§ Raad heeft bepaalde bestemming gegeven

§ Eigen vermogen

§ Aard en reden in toelichting

§ Toevoegingen en onttrekkingen in toelichting
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Onderscheid Reserves vs Voorzieningen

RELEVANTE ASPECTEN BIJ
BEOORDELING  BEGROTING



§ Voorzieningen zijn voor onzekere maar redelijk in te schatten verplichtingen en
verliezen per balansdatum
§ Voorzieningen zijn voor in te schatten risico’s
§ Voorzieningen zijn voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen

waarvoor een heffing wordt geheven
§ Voorzieningen inzake kostenegalisatie
§ Voorzieningen zijn voor middelen verkregen voor derden voor specifiek doel

§ Vreemd vermogen

§ Rentetoevoeging niet toegestaan

§ Niet voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten

§ Aard, reden en wijzigingen in toelichting
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Onderscheid Reserves vs Voorzieningen

RELEVANTE ASPECTEN BIJ
BEOORDELING  BEGROTING
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Onderscheid Reserves vs Voorzieningen

RELEVANTE ASPECTEN BIJ
BEOORDELING  BEGROTING

Reserve Voorziening
Storting en onttrekking Via de resultaat-

bestemming
Rechtstreeks (via
resultaatbepaling)

Kan deze negatief
worden?

Nee, m.u.v. algemene
reserve

In beginsel niet

Rentetoevoeging Ja kan, bespaarde rente
via
resultaatsbestemming

Alleen bij voorzieningen
tegen contante waarde
om de voorziening op pijl
te brengen.



§ Leiden niet direct in het begrotingsjaar zelf tot lasten, maar in de toekomst door
afschrijven en toegerekende rentelasten (kapitaallasten)
§ Uitgaven worden geactiveerd (economisch nut) en in overeenstemming met

financiële verordening afgeschreven
§Maatschappelijk nut: vroeger keuze om deze wel of niet te activeren, ontwikkeling

Nu verplichtstelling door BBV
§ Investeringsoverzicht gemeente Woerden: Bijlage 2 pag 130
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Investeringen

RELEVANTE ASPECTEN BIJ
BEOORDELING  BEGROTING
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Beschikbare weerstandscapaciteit neemt fors af / benodigd vermogen neemt toe

WAT VALT ONS OP?



2-10-2017
29

Per programma duidelijke verschillenanalyse met begroting 2017

WAT VALT ONS OP?



§ Programma 1: Doelstellingen en Resultaten
§ Programma 3: Maatschappelijke opgave, maatschappelijke effecten, Resultaten

(niet gekwantificeerd) en inspanningen
§ Programma 4: Doelstellingen en Resultaten (niet SMART)
§ Programma 5: Doelstellingen en Resultaten (niet SMART)
§ Programma 7: Doelstellingen weinig relatie met programma inkomsten
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Wat willen we bereiken? en wat gaan we er voor doen?

WAT VALT ONS OP?



§ Zeer veel kleinere risico’s genoemd
§ Kans x Omvang is genoemd. Transparanter is om zowel kans als omvang te

vermelden.
§ Zitten hier geen risico’s tussen, die eigenlijk als last in de begroting opgenomen

zouden moeten worden?
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Paragraaf Risicomanagement

WAT VALT ONS OP?



§ Toenemende schuldquote, afnemende solvabiliteit à Financiële verslechtering.
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Financiële kengetallen

WAT VALT ONS OP?



§ Door afsluiten grondexploitatie met verliesvoorziening zou de parameter niet
moeten wijzigen.
§Waar staat in de begroting de baten als gevolg van de bijdrage van Oudewater?
§ Behoorlijk groot renteresultaat:
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WAT VALT ONS OP?



§ In balans prognose valt op: Toename van nog te betalen. Zou dit geen toename
van leningen moeten zijn?
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WAT VALT ONS OP?
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BEDANKT VOOR DE AANDACHT


