Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
10 december 2013
Agendapunt 2

Voorstel tot vaststelling van Begrotingswijziging 1 2013
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De begroting Servicecentrum MER 2013 en volgende jaren dient
aangepast te worden, vanwege:
een aantal budgetten dat niet vertaald is vanuit het bedrijfsplan
Omgevingsdienst;
het ramen van bedrijfsvoeringskosten;
de doorontwikkeling van het Servicecentrum;
een verschuiving van budgetruimte.

Voorstel:

1. Een voorgenomen besluit te nemen om de begrotingswijziging 1
2013 vast te stellen.
2. De colleges te vragen om de raden te informeren door middel van
de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Bijlage 1: Concept begrotingswijziging 1
Bijlage 2: Gedetailleerde toelichting op de begrotingswijziging
Bijlage 3: Concept raadsinformatiebrief
Bijlage 3.1.: Bijlage a Concept raadsinformatiebrief
Bijlage 3.2.: Bijlage b Concept raadsinformatiebrief
Ter inzage:
-
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Inleiding:
Op 10 juli 2013 heeft uw Algemeen Bestuur de begroting 2013-2014 van het Servicecentrum MER
vastgesteld, na kennis genomen te hebben van de zienswijzen van de raden. Deze primaire begroting van
de Omgevingsdienst is grotendeels opgebouwd uit de budgetten die wegvallen uit de begrotingen van de
drie moedergemeenten. Dit verloopt nagenoeg budgettair neutraal waarbij taakstelling aan de afdeling
Omgevingsdienst (OD) is geboekt als efficiencyvoordeel.
De meerjarenraming in de vastgestelde begroting bevat een financiële doorkijk tot 2017. Deze doorkijk
heeft vooral betrekking op de afdeling OD. De verwachting is echter dat in 2017 meerdere
bedrijfsvoerings- en backofficedienstverleningstaken in het Servicecentrum zijn ondergebracht. Deze
dienen in de begrotingswijziging met een taakstelling zichtbaar te worden gemaakt.
Daarnaast is in de vastgestelde begroting een aantal budgetten niet geraamd en moeten er door nieuwe
inzichten verschuivingen plaatsvinden. Verder dient een aantal ontwikkel- en voorbereidingskosten
geraamd te worden.
Dit betekent dat de begroting van het Servicecentrum aangepast moet worden.
In uw Algemeen Bestuursvergadering van 22 oktober 2013 is de toen voorgelegde begrotingswijziging
aangehouden. Aan het DB heeft u de opdracht verstrekt om een aantal onderwerpen nader te
onderzoeken en de begrotingswijziging opnieuw te agenderen voor uw vergadering van 10 december:
1. Uitzuivering lokale begroting (welke winst is hier te halen; wegvallende ict-kosten, minder
abonnementen, minder verzekeringen, andere bedrijfsvoeringsvoordelen)
2. Op dezelfde basis berekende personeelskosten (salarissen en overige personeelskosten) van de
medewerkers van de omgevingsdienst die zijn overgekomen van de drie moedergemeenten.
3. Is het budget van € 94.500 voor nieuwe taken wel helemaal nodig?
4. De aangegane verplichtingen ICT dienen compleet in beeld gebracht te worden.

Centrale vraag:
Waarom dient de begroting 2013 -2014 te worden aangepast, en welke financiële gevolgen heeft deze
aanpassing?

Oplossingsrichting(en):
Uitwerking verzoek van Algemeen bestuur
In de afgelopen weken is gewerkt aan de onderwerpen waarvan uw bestuur heeft verzocht deze nader te
onderzoeken (zie onder inleiding). Dit heeft geleid tot de volgende resultaten.
1. Op termijn zullen binnen de begrotingen van de moedergemeenten ICT-kosten wegvallen. Deze
besparingen zijn vermeld onder 4.
2. De budgetten van de overige personeelskosten zijn nu op uniforme wijze berekend en in de
begrotingswijziging verwerkt. Dit leidt niet tot budgettaire consequenties omdat tegenover
wegvallende personeelsbudgeten bij de moedergemeenten een bijdrage aan de GR staat. Vanwege de
diversiteit in opzet van de begrotingssystematiek van de salarisbudgetten is de uniforme basis nog niet
gevonden. Dit zal in 2014 leiden tot een grotendeels budgettair neutrale aanpassing van de begroting
(behoudens ontwikkelingen van rechtspositionele aard).
3. In het bedrijfsplan is de post van nieuwe taken verwoord, welke een basis vormt voor het MERfunctieboek. Voor een aantal taken werd de landelijke maatlat ondanks de MER samenwerking niet
gehaald. Om te kunnen voldoen aan de landelijke criteria bleek voor taken een (extra) investering
noodzakelijk. Deze kosten bedragen € 94.500 en kennen de volgende specificatie:
Constructieve veiligheid (verhoging bestaande budget)
totaal € 12.000
Toezicht en Handhaving groene wetten combi BOA domein II totaal € 82.500
Zoals bekend vinden er als gevolg van decentralisatie structureel taakverschuivingen plaats. Elk jaar
zal bij het vaststellen van de begroting en de uitvoeringsprogramma’s naar de gevolgen van deze
taakverschuivingen gekeken worden. Zo wordt in de septembercirculaire melding gemaakt dat er weer
een taakverschuiving met gevolgen gaat plaatsvinden. Voor een deel van de bedrijven waarvoor de
provincie de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie is, wordt de gemeente het bevoegd
gezag. In de circulaire is aangekondigd dat dit een verschuiving van middelen tot gevolg heeft (van
provincie- naar gemeentefonds).
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4. De ICT-verplichtingen zijn in beeld gebracht net als de besparingen die in de begrotingen van de drie
gemeenten geraamd kunnen worden als gevolg van het inrichten van de nieuwe vierde omgeving en
het niet meer nodig zijn van software bij de moedergemeenten.
Op basis van de gemaakt inventarisatie dient het budget van € 186.000 verhoogd te worden tot
€ 203.000.
De nieuwe omgeving leidt niet bij alle drie de gemeenten meteen tot kostenreductie. In Maasgouw
(waar voorheen ook al gewerkt werd met Decos en Squit) kan vanaf 2014 een besparing ingeboekt
worden van € 30.000. Deze kan vanaf 2015 wellicht verhoogd worden naar € 41.000. In Echt-Susteren
kan vanaf 2015 € 26.000 bespaard worden en in Roerdalen vanaf 2015 € 30.000.
Het bovenstaande heeft geleid tot de begrotingswijziging zoals opgenomen als bijlage 1. In bijlage 2 wordt
deze gedetailleerd per programma toegelicht. Onderstaand treft u de toelichting op hoofdlijnen aan.
Een nieuwe programma indeling in begroting
In de begrotingswijziging wordt een nieuw programma “bedrijfsvoering Servicecentrum MER” toegevoegd
aan de oorspronkelijke twee programma’s om zo een helder onderscheid te maken tussen de diverse
soorten budgetten. Dit leidt tot de volgende programma indeling:
1. Programma 1 Ontwikkeling Servicecentrum MER
Dit programma bevat budget voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum, kosten die worden
gemaakt door de moedergemeenten om de overgang van een taak naar het Servicecentrum voor te
bereiden worden hier op geboekt. Het betreft incidentele kosten.
2. Programma 2 Afdeling Omgevingsdienst
Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat voornamelijk uit
personeelskosten.
3. Programma 3 Bedrijfsvoering Servicecentrum MER
In dit programma worden de structurele kosten geboekt voor bedrijfsvoering van het Servicecentrum
zoals de loonkosten directiesecretaris, secretariële ondersteuning en accountantskosten, kosten voor
verzekering etc. Een deel van deze kosten zullen op termijn bij de moederorganisaties wegvallen.
Belangrijkste financiële wijzigingen per programma 1
1. Programma 1 Ontwikkeling Servicecentrum MER
De kosten voor de verhuizing van de afdeling Omgevingsdienst naar locatie Heel van € 80.000 dienen
ten laste van dit programma te worden gebracht.
De structurele kosten die voor de bedrijfsvoering van het Servicecentrum worden gemaakt zijn
overgeheveld naar programma 3.
2. Programma 2 Afdeling Omgevingsdienst
De taakstelling in de oorspronkelijke begroting op dit programma loopt op naar € 345.000 in 2017. In
2013 worden extra inkomsten gegenereerd door uitvoering van werkzaamheden voor RUD-partners.
Daarnaast kunnen er extra besparingen worden gerealiseerd. Per saldo betekent dit voor programma
2 dat in 2013 € 63.400 meer wordt bezuinigd dan de oorspronkelijke taakstelling en € 7.000
opbrengst wordt geraamd vanwege werkzaamheden voor Leudal. In 2014 is dit € 82.500 en in 2015 is
dit € 51.800. Ook voor de daaropvolgende jaren wordt verwacht dat er inkomsten worden
verkregen door uitvoering van werkzaamheden voor derden, maar deze zijn nu nog niet geraamd.
In het bedrijfsplan Omgevingsdienst en het uitvoeringsprogramma zijn de nieuwe taken als gevolg
van de landelijke meetlat van € 94.500 geraamd. Deze € 94.500 zijn niet vertaald naar de
oorspronkelijke begroting en dienen alsnog te worden opgenomen.
Er dienen een aantal correcties op de salarissen- en exploitatiebudgetten met de moedergemeenten
plaats te vinden.
3. Programma 3 Bedrijfsvoering Servicecentrum MER
Er is gekozen voor een ICT omgeving die volledig is ingericht met het oog op de toekomst. Deze
omgeving voldoet niet alleen aan de behoeften van de drie gemeenten en het Servicecentrum, maar
ook aan de standaard die in de regio Midden-Limburg geldt.
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Bijlage 2 bevat een gedetailleerde toelichting van de financiële wijzigingen per programma.

3

De structurele kosten verbonden aan de ICT-investering zijn tot op heden PM geraamd. Deze PM kan nu
worden ingevuld met een bedrag van € 203.000, opgebouwd uit kosten voor de software licenties en
het abonnement voor het glasvezelnetwerk.
Voor het Servicecentrum moeten een aantal zaken worden georganiseerd zoals de accountant,
verzekeringen, systematiek voor opstellen en onderhoud functieboek etc. waaraan kosten zijn
verbonden.
Een aframing van het communicatiebudget.
Overhevelingen van de structurele budgetten uit programma 1.
Doorontwikkeling van het Servicecentrum MER 2017
In principe kunnen alle taken die onder bedrijfsvoering of backoffice dienstverlening vallen onder worden
gebracht in het Servicecentrum MER wanneer deze samenwerking voldoet aan één of meer doelen van
samenwerking zoals benoemd in het convenant: verbeteren doelmatigheid (kostenreductie), verminderen
kwetsbaarheid, borgen en verbeteren kwaliteit, waarborgen continuïteit, voldoen aan rijksbeleid en
verbeteren van klantgerichtheid.
Besluitvorming of een deeltaak ook daadwerkelijk wordt ondergebracht vindt plaats op basis van de
volgende stappen: 1) projectopdracht, 2) onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een businesscase) en 3)
bedrijfsplan. Het onderbrengen van een taak in het Servicecentrum zal gepaard gaan met incidentele
investeringen.
Onderzoeken op het gebied van I&A, P&O en financiën worden uitgevoerd. Op basis hiervan zal
besluitvorming plaatsvinden en kunnen eventueel bedrijfsplannen worden opgesteld. In de aanloopfase is
het onvermijdelijk dat in de vier organisatie hier en daar dubbele applicaties in de lucht gehouden
worden. Daarmee ontstaan extra kosten die op termijn zullen vervallen en leiden tot besparingen in de
toekomst.
Gebaseerd op het onderzoeksmateriaal van I&A wordt een taakstelling opgenomen van € 150.000.
Met deze taakstelling wordt geanticipeerd op de doorontwikkeling van het Servicecentrum.
Hoe verloopt de verdere doorontwikkeling na deze onderzoeken? Hiervoor zijn de drie colleges aan zet.
Zij bepalen eind 2013 hoe zij de volgende stappen willen maken.
Financiële wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat deze wijzigingen per saldo meerjarig als gevolg hebben.
De rij taakstelling geeft aan welk bedrag de gemeenten samen besparen op het programma 2
Omgevingsdienst. Onder bijdrage gemeenten staat het bedrag dat gemeenten samen moeten betalen,
voor de programma’s 1 en 3. Hier is vanaf 2017 de taakstelling doorontwikkeling Servicecentrum op in
mindering gebracht. Het totaal geeft aan welke kosten (+) of besparingen (-) de gemeenten hebben.
Vervolgens zijn per gemeente de taakstelling, bijdrage en het totaal in beeld gebracht.
2013
Was
Taakstelling
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Bijdrage
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

2014
Nieuw

2015

2016

2017

Was

Nieuw

Was

Nieuw

Was

Nieuw

Was

Nieuw

- 23.200
- 7.200
- 9.700
- 6.300
101.500
31.500
42.300
27.700

- 62.200
- 19.300
- 25.900
- 17.000
184.400
57.300
76.800
50.300

- 137.800
- 42.800
-57.400
-37.600
169.700
52.700
70.700
46.300

- 126.300
- 39.200
-52.600
-34.500
356.700
110.700
148.600
97.400

- 208.000
- 64.600
- 86.600
- 56.800
144.700
44.900
60.300
39.500

- 165.800
- 51.500
- 69.100
- 45.200
331.700
103.000
138.200
90.500

- 275.500
- 85.500
- 114.800
- 75.200
144.700
44.900
60.300
39.500

- 181.500
- 56.400
- 75.600
- 49.500
331.700
103.000
138.200
90.500

- 344.400
- 106.900
- 143.500
- 94.000
144.700
44.900
60.300
39.500

- 250.300
- 77.700
- 104.300
-68.300
181.700
56.400
75.700
49.600

78.400

122.200

31.900

230.400

- 63.300

165.900

- 130.800

150.200

- 199.700

- 68.700

Wanneer wordt gekeken naar 2017 wordt duidelijk dat de oorspronkelijke geraamde taakstelling voor het
jaar 2017 van € 344.400 is verlaagd naar € 250.300. Deze vermindering is het gevolg van het nieuwe
budget ten behoeve van nieuwe taken volgens de landelijke maatlat, die niet vertaald zijn van het
bedrijfsplan naar de primaire begroting.
De bijdrage van de moedergemeenten aan het Servicecentrum MER wordt verhoogd van € 144.700 naar
€ 181.700. Dit is een saldering van de mutaties in de programma 3 en de taakstelling van € 150.000.
In totaal levert het Servicecentrum MER in 2017 € 68.700 kostenreductie op en voldoet hiermee, naast
kwalitatieve doelstellingen ook aan de doelmatigheidsdoelstelling van de samenwerking. Zeker als hierbij
wordt betrokken, dat door de samenwerking voorkomen wordt dat de drie moedergemeenten fors extra
4

middelen voor personele capaciteit zouden moeten inzetten om aan de zogenaamde Atsma-normen te
voldoen.

Communicatie:
De raden worden na de vergadering van het AB op 10 december 2013 met een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over deze begrotingswijziging.

Voorstel:
1. Een voorgenomen besluit te nemen om de begrotingswijziging 1 2013 vast te stellen.
2. De colleges te vragen om de raden te informeren door middel van de bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 10 december 2013
BESLUIT

Begrotingswijziging 1 2013

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
1. Een voorgenomen besluit te nemen om de begrotingswijziging 1 2013 vast te stellen.
2. De colleges te vragen om de raden te informeren door middel van de bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.

De voorzitter,

De directie,
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Bijlage 1: Begrotingswijziging 2013-1 Begroting Servicecentrum MER

Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013

4
Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Communicatie
Advieskosten ten behoeve van het opzetten van Business-cases
Verhuizing
Kwartiermaken
transitie P&O
Opleidingen
Communcatie en cultuur
Administratie en informatie
Accountantskosten
ICT kosten

25.000
25.000

-25.000

25.000

25.000

-25.000

-

25.000

-25.000

-

25.000

-25.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-645.000

55.000
80.000
125.000
45.000
125.000
25.000
25.000
-

645.000

-

Directe kosten

708.333

-228.333

480.000

55.000

-30.000

25.000

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

Loonkosten directie-secretaris
Loonkosten secretaresse
Overige personeelskosten en opleidingen

30.162
7.000
1.056

-30.162
-7.000
-1.056

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

Loonkosten

38.217

-38.217

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

645.000

-255.000

390.000

31.529
42.302
27.720

-3.586
-4.812
-3.153

27.943
37.490
24.567

52.673
70.670
46.309

-44.911
-60.256
-39.485

7.762
10.414
6.824

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

746.551

-266.551

480.000

169.652

-144.652

25.000

144.652

-144.652

-

144.652

-144.652

-

144.652

-144.652

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transitiekosten dekking uit incidentele middelen (uit beschikbare 990.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Baten
Totaal programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER

8.333
55.000

-8.333
80.000
125.000
45.000
125.000
25.000
25.000

-

-

2. Omgevingsdienst
31.333

Nieuwe taken
Brandweer (of personeelskosten)
Inhuur brandpreventie
Openbare orde en veiligheid
Opvang zwerfdieren (streekdierentehuis)
Openbare orde en veiligheid
Stadswachten (BOA's)
Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Kosten straatmarkten
Straatmarkten
Kermissen
Kosten kermissen
Milieu
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Taakstelling (10,0% in 2017)
Extra taakstelling

85.977
18.333
30.333
21.557
27.442
29.829
65.255
47.154
-5.005

Directe kosten

320.875

Loonkosten afdeling omgevingsdienst
- onderzoek overgehevelde loonkosten
Overige personeelskosten
Taakstelling (7,5% in 2017)
Loonkosten

-63.432

1.168.906

Baten
Totaal programma 2 Omgevingsdienst

-34.307
14.139
p.m.

40.912
-18.147
1.191.671

Opbrengst werkzaamheden voor Nederweert
Opbrengst werkzaamheden voor Leudal
Bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-7.148
4.940

14.139

7.000

31.333
85.977
18.333
30.333
21.557
27.442
29.829
58.107
52.094
-5.005
-63.432
286.568

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.624
199.782
133.462
-29.874

-21.445
14.820
-82.517

935.920

1.183.045

3.474.173

40.912
-18.147

122.735
-107.907

1.205.810

3.489.001

7.000

7.300

12.158
89.817
p.m.
265.863

355.680

43.740

1.541.860
1.720.773
1.118.548

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.624
178.337
148.282
-29.874
-82.517
948.078

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.482
203.799
151.462
-46.132

7.300

-21.445
14.820
-51.799

941.537

3.563.990

3.474.173

388.598
-107.907

122.735
-161.860

3.844.681

3.435.048

43.740

43.740

1.608.477
1.925.918
1.214.624

1.517.574
1.714.342
1.100.929

42.876
89.817
p.m.
265.863

355.680

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.482
182.354
166.282
-46.132
-51.799
984.413

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.336
203.799
128.462
-59.669

904.854

3.563.990

3.474.173

388.598
-161.860

122.735
-215.814

3.790.728

3.381.094

43.740

43.740

1.593.728
1.932.283
1.205.390

1.493.368
1.665.471
1.083.369

7.300

-21.445
14.820

94.675
89.817
p.m.
265.863

355.680

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.336
182.354
143.282
-59.669
999.529

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.336
203.799
128.462
-74.586

889.937

3.563.990

3.474.173

388.598
-215.814

122.735
-269.768

3.736.774

3.327.140

7.300

-21.445
14.820

94.675
89.817
p.m.
265.863

355.680

43.740

984.612
3.563.990
388.598
-269.768
3.682.820
-

529.715
600.388
382.443

-25.075
8.580
-10.673

504.640
608.968
371.770

1.512.546

-20.168

1.492.378

4.424.921

367.838

4.792.759

4.376.585

398.556

4.775.141

4.285.948

450.355

4.736.303

4.217.077

450.355

4.667.432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.617
205.145
96.076

76.154
217.941
104.461

92.237
239.518
118.600

1.585.605
1.904.989
1.201.969

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.336
182.354
143.282
-74.586
-

1.484.521
1.655.605
1.076.951

92.237
239.518
118.600

1.576.758
1.895.123
1.195.551

bladzijden - 1 -
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Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013
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Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

3. Bedrijfsvoering
10.000
1.250

Accountantskosten
Communicatie
Automatiseringskosten
Lease of afschrijven ICT
Directe kosten

45.000
-

30.162
7.000
1.056

Loonkosten directie-secretaris
Loonkosten secretaresse
Overige personeelskosten en opleidingen
Taakstelling
Loonkosten

56.250

-

38.218

10.000
5.000
203.000
150.000

10.000
1.250
45.000
56.250
30.162
7.000
1.056

-

38.218

-

368.000

10.000
5.000
203.000
150.000

10.000
5.000
203.000
150.000
-

90.485
21.000
2.167

368.000
90.485
21.000
2.167

113.652

113.652

-

368.000

10.000
5.000
203.000
150.000

10.000
5.000
203.000
150.000
-

90.485
21.000
2.167

368.000
90.485
21.000
2.167

113.652

113.652

-

368.000

10.000
5.000
203.000
150.000

10.000
5.000
203.000
150.000
-

90.485
21.000
2.167

368.000
90.485
21.000
2.167

113.652

113.652

-

368.000
90.485
21.000
2.167
-150.000
-36.348

10.000
5.000
203.000
150.000
368.000
90.485
21.000
2.167
-150.000
-36.348

Dekking uit transitiebudget
Bijdrage deelnemende gemeenten

45.000

45.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

15.359
20.606
13.503

15.359
20.606
13.503

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

56.399
75.669
49.584

56.399
75.669
49.584

Baten

-

94.468

94.468

-

481.652

481.652

-

481.652

481.652

-

481.652

481.652

-

331.652

331.652

Totaal programma 3 Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bijlage 1: Begrotingswijziging 2013-1 Begroting Servicecentrum MER

Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013

4
Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

Oorspronkelijke begroting
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

537.823
609.579
388.297

1.592.163
1.773.848
1.152.953

1.592.163
1.795.723
1.152.953

1.592.163
1.772.577
1.152.953

1.605.743
1.790.797
1.164.892

-7.188
-9.644
-6.320

-42.778
-57.394
-37.609

-64.577
-86.641
-56.774

-85.532
-114.755
-75.197

-106.915
-143.444
-93.996

31.529
42.302
27.720

52.673
70.670
46.309

44.911
60.256
39.485

44.911
60.256
39.485

44.911
60.256
39.485

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Deze begrotingswijziging
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-12.936
24.867

63.052
200.362
92.941

63.052
200.362
92.941

63.052
200.362
92.941

63.052
200.362
92.941

-12.139
-16.287
-10.673

3.565
4.783
3.134

13.103
17.579
11.519

29.185
39.157
25.658

29.185
39.157
25.658

11.773
15.795
10.350

58.060
77.897
51.044

58.060
77.897
51.044

58.060
77.897
51.044

11.488
15.413
10.100

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Nieuwe begroting
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

524.887
634.446
388.297

1.655.214
1.974.210
1.245.894

1.655.214
1.996.085
1.245.894

1.655.214
1.972.939
1.245.894

1.668.795
1.991.159
1.257.833

-19.328
-25.931
-16.992

-39.213
-52.611
-34.475

-51.475
-69.062
-45.255

-56.347
-75.598
-49.538

-77.730
-104.287
-68.337

43.302
58.097
38.070

110.733
148.567
97.353

102.971
138.153
90.529

102.971
138.153
90.529

56.399
75.669
49.584

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
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Bijlage 2c Gedetailleerd overzicht van begrotingswijzigingen per programma
Binnen de oorspronkelijke vastgestelde begroting dienen per programma een aantal budgetten bijgesteld
te worden. De dekking van deze budgetten is vierledig:
Ten laste van het transitiebudget van € 990.000 welk eind 2012 door de drie gemeenten is vastgesteld
Ten laste van de reguliere begroting van de drie moedergemeenten danwel van een aanvullend budget
binnen de begroting van de drie moedergemeenten
Ten laste van de begrote, en reeds ingeboekte taakstelling OD
Ten laste van de salaris- en exploitatiebudgetten van de moedergemeenten
Onderstaand wordt per programma aangegeven welke budget gewijzigd wordt. Daarnaast wordt per
onderwerp aangegeven hoe het budget gedekt wordt, zowel binnen de MER-begroting, als de begroting
van de moedergemeenten.
Programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Overheveling structurele budgetten naar programma 3
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten strategisch advies en communicatie en
accountantskosten. Deze worden overgeheveld naar programma 3.
Budget ten behoeve van verhuizing
Ten behoeve van de verhuizing van de drie omgevingsdiensten naar het pand in Heel is een budget nodig
van € 80.000. Deze kosten zijn voorgefinancierd uit de budgetten ten behoeve van business-cases. Deze
budgetten zijn evenwel dit en volgend jaar nog steeds nodig. De kosten van de verhuizing worden
versleuteld over de drie gemeenten.
Ramen van het transitiebudget
In de oorspronkelijke begroting werd vanuit het transitiebudget van € 990.000 alleen het budget geraamd
voor de ICT-investering (€ 645.000). Inmiddels is er meer zicht op de andere kosten en kan ook de
resterende € 345.000 geraamd worden. Het betreft te maken kosten voor kwartiermaken, transitie P&O,
opleidingen, communicatie en cultuur en administratie en informatie. Zie voor de toelichting hierop het
Bedrijfsplan. Deze budgetten zullen dit jaar niet helemaal uitgegeven worden. Het overblijvende deel zal
via de jaarrekening 2013 van de MER gereserveerd worden en overgeheveld naar 2014.
Transitiebudget ICT
Inmiddels ligt er een offerte om ICT te leasen. Het advies aan de directie wordt om hardware te leasen
voor 4 jaar en software voor 6 jaar. Dit is het meest gebruikelijke scenario. De jaarlijkse kosten worden
dan € 79.884 + € 57.312 = € 137.196.
Over het wel of niet leasen dient nog een besluit genomen te worden. Dekking van automatisering in één
keer uit een reserve is volgens het BBV (besluit begroten en Verantwoorden) niet toegestaan. Wanneer er
besloten wordt om niet te leasen dienen de kosten geactiveerd te worden en afgeschreven. De kosten
hiervan kunnen dan, net als bij de lease, een aantal jaren uit het transitiebudget van € 645.000 gedekt
worden. In de begrotingswijziging zijn jaarlijkse lasten opgenomen ter hoogte van € 150.000 ter dekking
van de lease danwel de afschrijving. De dekking vindt plaats uit het transitiebudget. Voor 2013 is € 45.000
geraamd. Omdat hiermee het karakter van het budget wijzigt van incidenteel in structureel, worden de
budgetten overgebracht naar programma 3.
Dekking programma 1
De kosten worden gedekt door het resterende deel van het transitiebudget (€ 345.000) in te zetten.
De kosten van de verhuizing worden gedeeld door de drie gemeenten.

Programma 2. Omgevingsdienst
Bijdrage RUD
De bijdrage aan de RUD wordt geraamd binnen de begroting van de moedergemeenten en heeft dus geen
effect op de MER begroting. Het budget voor de bijdrage aan de RUD bedraagt € 65.500 in 2013 en 2014 en
€ 48.300 in de volgende jaren.
Nieuwe taken
In het bedrijfsplan van de OD is melding gemaakt van de nieuwe taken die door de OD uitgevoerd worden.
In totaal is hiervoor een budget geraamd van € 94.500 per jaar. Omdat de MER-begroting is opgebouwd
vanuit de begrotingen van de moedergemeenten is het structurele budget niet in de MER-begroting
terecht gekomen. Dit dient alsnog te gebeuren. Dekking van deze kosten door middel van een bijdrage van
de moedergemeenten.
Nieuwe auto
In het investeringsprogramma van de gemeente Roerdalen zijn de aanschafkosten van een nieuwe auto ten
behoeve van de handhavers opgenomen. Deze kosten (afschrijvingslasten en rente) dienen alsnog over te
gaan van de gemeente naar de OD. Het betreft structurele kosten ter hoogte van € 7.300.
Exploitatiebudget Milieubeleid
De terugboeking van het exploitatiebudget van € 21.445 Milieubeleid van de MER naar de gemeente
Maasgouw
Exploitatiebudget monumentencommissie
De overboeking naar de MER van het exploitatiebudget monumentencommissie ad € 14.820 Maasgouw.
Meer besparing Omgevingsdienst dan taakstelling
Er is onderzocht hoe groot de besparing van de omgevingsdienst in 2013, 2014 en 2015 gaat worden. In
totaal wordt er in 2013 bijna € 63.400 meer bezuinigd dan er al als taakstelling is ingeboekt. In 2014 is dit
€ 82.500 en in 2015 € 51.800. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kan dit nog niet ingeboekt worden, maar
de verwachting is dat de omgevingsdienst meer gaat samenwerken en mogelijk ook dan weer (net als in
2013 tot en met 2015 van Leudal en Nederweert) inkomsten van derden gaat krijgen.
Extra inkomsten
Er worden in 2013 extra inkomsten verwacht vanwege werkzaamheden ten behoeve van de gemeente
Leudal. Er wordt een opbrengst ter hoogte van € 7.000 geraamd.
Loonkosten OD
Preventiemedewerkers
De gemeenten Roerdalen en Maasgouw betaalden € 3,67 per inwoner aan de Veiligheidregio voor
preventietaken. Gemeente Echt-Susteren betaalde minder, € 2,87 per inwoner omdat deze gemeente zelf
een preventiemedewerker in dienst had. Deze preventiemedewerker is evenwel niet in dienst gegaan van
de MER maar is per 1 januari in dienst van de Veiligheidsregio. De salarisruimte van de
preventiemedewerker is in de primaire begroting niet mee overgeheveld. Dat dient alsnog te gebeuren.
Niet geraamde structurele kosten: Loonkosten administratief medewerker (E-S)
Van een van de medewerkers van Echt-Susteren is ten onrechte 0,5 fte in de formatie opgenomen. Dit is
niet juist. De medewerker werkt 0,8 fte. Hier dient in 2013 € 6.200 bijgeraamd te worden en in 2014 en
volgende jaren € 18.600.
Autonome stijgingen salariskosten 2014
Zoals hierboven vermeld is de begroting van de MER opgebouwd vanuit de begrotingen van de
moedergemeenten. In deze begrotingen wordt niet rekening gehouden met structurele stijgingen van
personeelsbudgetten danwel is deze stijging weggezet via een taakstelling. Vanuit die gedachte is het dan
ook niet reëel om deze ruimte, die dus niet in de begroting van de moedergemeenten is geraamd, over te
dragen aan de MER. Daarmee zouden de gemeenten zichzelf tekort doen door budget over te hevelen
waar ze zelf niet over beschikken. Voorgesteld wordt het slarisbudget jaarlijks bij te stellen, zoals de
gemeenten zelf ook doen. Voor 2014 betekent dit een stijging van ca. € 47.400, structureel doorwerkend
naar de volgende jaren.
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Loonkosten manager (Maasgouw)
Het afdelingshoofd VVH vervulde binnen de gemeente Maasgouw managementtaken welke niet
overgedragen zijn naar de OD (ca. 0,33 fte). Het gehele salarisbudget is overgeheveld naar de MER.
Hiervan dient 1/3 teruggeraamd te worden.
Overgehevelde Personeelskosten
De overige personeelskosten zijn in de oorspronkelijke begroting berekend als een percentage van de
salariskosten (3,5%). De opbouw van de overige personeelskosten is zeer divers in de begrotingen van de
drie gemeenten en haast onvergelijkbaar. Een uniforme berekening is niet te maken. Nader overleg heeft
er toe geleid dat er een andere verdeelsleutel van de overige personeelskosten wordt voorgesteld. In
plaats van de genoemde 3,5% is een verdeling op basis van het aantal fte dat overgegaan is naar de MER
een eerlijkere verdeling. De verdeelsleutel voor de drie gemeenten wordt nu als volgt:
Maasgouw:
12,1%
Echt-Susteren: 11,9%
Roerdalen:
10,3%
Gemeente
Maasgouw
Echt-Sust.
Roerdalen

2014 was
44.373
46.532
31.831

2014 nieuw
131.516
152.549
104.533

2014 mut.
87.143
106.017
72.706

Verder dient de basis voor de berekening van de salariskosten nog eens onder de loep genomen te worden.
Vanwege de sterk verschillende opzet van de begrotingssystematiek van de drie gemeenten is dit een
omvangrijke klus. Dit zal in 2014 leiden tot een bijstelling welke grotendeels budgettair neutraal verloopt
voor de gemeenten, met uitzondering van ontwikkelingen met rechtspositionele gevolgen. Tegenover de
overheveling van het salarisbudget staat immers een bijdrage aan de GR.
Omdat in de drie moedergemeenten de finale bijstelling van de budgetten heeft plaatsgevonden (middels
najaarsnota, prorap danwel bestuursrapportage) kan er geen bijstelling meer gemaakt worden voor 2013.
Bijstelling zou voor de moedergemeente immers kunnen leiden tot overschrijdingen welke nu niet meer
bijgesteld kunnen worden.
Dekking programma 2
De correcties op de salarissen- en exploitatiebudgetten wordt verrekend met de betreffende
moedergemeenten. Dit verloopt binnen de gemeente budgettair aangezien dit verrekend dient te worden
met het salarisbudget van de gemeente. Het salarisbudget wordt afgeraamd c.q. bijgeraamd en voor de
bijdrage aan de MER geldt het omgekeerde.
De kosten van de nieuwe taken worden verdeeld over de drie gemeenten en komen ten laste van de reeds
ingeboekte taakstelling, te realiseren door de OD. De opbrengsten van de gemeenten Leudal en
Nederweert komen ten gunste van de taakstelling.
Programma 3. Bedrijfsvoering MER
Accountantskosten
In de MER-begroting is € 5.000 geraamd voor accountantskosten. Omdat de administratie in Roerdalen
wordt gevoerd is Deloitte gevraagd een offerte in te dienen. Ze offreren € 7.950 exclusief btw
(compensabel). Geadviseerd wordt om het budget met € 5.000 bij te ramen tot € 10.000, er van uitgaande
dat er in het begin ongetwijfeld sprake zal zijn van onvoorziene kosten en meerwerk.
Voor 2013 was nog helemaal geen budget geraamd omdat er uitgegaan werd van een verlengd boekjaar
2013/2014. Op advies van de accountant wordt dit niet gedaan.
Overheveling structurele budgetten van programma 1
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten strategische advies en communicatie en
accountantskosten. Deze worden overgeheveld van programma 1.
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Bedrijfsvoeringskosten MER: ICT
In het transitiebudget is een budget van € 645.000 geraamd ten behoeve van ICT. Dit is een eenmalig
budget. Zie verder de toelichting onder programma 1.
Daarnaast zijn er structurele kosten verbonden aan de investering (licenties e.d.). In bijgevoegde conceptbegrotingswijziging is rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 203.000. Er wordt in de
begrotingswijziging van uit gegaan dat deze kosten worden terugverdiend binnen de begrotingen van de
drie gemeenten. Wellicht zal dit niet meteen het geval zijn en dient er voor een aantal jaren aanvullend
budget gezocht te worden danwel dient hier een taakstelling tegenover te worden gezet. De nieuwe ICTomgeving is volledig ingericht met het oog op de toekomst. Niet alleen kan deze voldoen aan de behoefte
van de drie gezamenlijke gemeenten maar voldoet deze ook aan de standaard die in de regio MiddenLimburg geldt.
Bedrijfsvoeringskosten: strategisch advies en communicatie
Deze post wordt afgeraamd van € 25.000 naar € 5.000 structureel.
Dekking programma 3
Deze kosten worden versleuteld naar de gemeenten. De MER gaat deze kosten dragen. Binnen de
begroting van de gemeenten zullen hierdoor budgetten vrijvallen.
Overig

Brandpreventie: de MER-begroting blijft inclusief de € 0,99 per inwoner voor brandpreventietaken.
De budgetten van de Omgevingsdienst (inclusief salarissen) zijn nu budgettair neutraal overgebracht.
Wanneer na de bouwfase door de moedergemeenten betaald gaat worden voor de afgenomen
producten en diensten, kan dit leiden tot budgettaire consequenties voor de gemeenten. Dit kan nu
nog niet inzichtelijk gemaakt worden.
Wat betreft de huisvesting en facilitaire ondersteuning vindt er momenteel geen verrekening plaats
(gesloten beurzen). Afgesproken is dat dit niet gebeurt tijdens de opstartfase van de MER. In de
begroting 2013/2014 is verwoord dat vanaf 2015 in kaart zal worden gebracht welke ondersteuning de
MER daadwerkelijk gebruikt van de moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van
werkelijkheid worden doorberekend. Ook dit kan leiden tot budgettaire gevolgen voor de
moedergemeentes.
Wat betreft de BTW-aspecten van de GR wordt advies gevraagd aan een belastingadviseur, zowel met
betrekking tot de afname van diensten van de MER alsook de gesloten beurzenafspraak over de
huisvestings- en facilitaire kosten.
Over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de fiscale aspecten van de huisvesting zal uw bestuur
tijdens de vergadering van 25 november 2013 mondeling worden bijgepraat.
De nieuwe inschaling van de medewerkers OD moet passen binnen de door de drie moedergemeenten
beschikbaar gestelde salarisruimte (welke gebaseerd is op de oude inschaling).
Door het bijramen van de ICT-budgetten wordt overigens niet voldaan aan de ingebrachte zienswijze
van de gemeente Maasgouw. Deze stelt dat hogere ICT-kosten opgevangen dienen te worden binnen
bestaande budgetten.
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Concept tekst Raadsinformatiebrief Begrotingswijziging Servicecentrum MER
Voor de raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
Datum: 5 december 2013

Inleiding/Samenvatting
Op 10 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling MER (MER) de primaire
begroting 2013-2014 van het Servicecentrum MER vastgesteld, na kennis genomen te hebben van de
zienswijzen van de raden.
e
Op 10 december heeft het AB-MER een voorgenomen besluit genomen over de 1 wijziging van de begroting.
Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over zowel proces als inhoud.
Achtergrond van de begrotingswijziging
Proces
Volgens de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling worden zowel de begroting als ook eventuele
begrotingswijzigingen voor zienswijzen aan de raden voorgelegd (art.19 lid 10 van de GR). Agendering staat
gepland voor de raadsvergaderingen van februari 2014. Formele vaststelling door het AB-MER gebeurt
aansluitend. Op die manier kunnen de gegevens uit de begrotingswijziging nog rechtmatig in de jaarrekeningen
worden verwerkt.
Inhoud
De primaire begroting is een doorvertaling van het bedrijfsplan en het uitvoeringsprogramma, zoals die door de
raden in een eerder stadium zijn vastgesteld. Deze begroting is destijds grotendeels opgebouwd uit de
budgetten die wegvallen uit de begrotingen van de drie moedergemeenten en om die reden nagenoeg
budgettair neutraal. Daarbij is de taakstelling aan de afdeling Omgevingsdienst (OD) ingeboekt als
efficiencyvoordeel.
De volgende aspecten zijn reden om nu een begrotingswijziging te presenteren:
In de vastgestelde primaire begroting bleek de post “Nieuwe taken” voor een bedrag van € 94.500 niet
geraamd te zijn. In het vastgestelde uitvoeringsprogramma was deze post met dit bedrag wél
opgenomen, maar niet doorvertaald in de begroting. In deze begrotingswijziging wordt dat hersteld.
-

In de vastgestelde primaire begroting waren wel de investeringen in ICT opgenomen, maar nog niet de
jaarlijkse structurele ICT-kosten. Die waren op dat moment nog niet duidelijk en daarom als PM-post
aangeduid. De meest recente berekeningen laten zien dat de jaarlijkse structurele ICT-kosten €
203.000 bedragen. Het gaat dan om kosten voor de data-verbinding (abonnement glasvezelnetwerk)
en software licenties. Wat deze laatste post betreft staat daar tegenover dat er bij de 3
moederorganisaties vanaf 2015 voor een kleine € 100.000 aan kosten wegvallen. In 2014 is dat maar
een gedeelte daarvan, omdat enkele contracten nog in dat jaar doorlopen. Er is sprake van
e
meerkosten, omdat gekozen is voor een 4 ICT-omgeving die op termijn de enige ICT-omgeving moet
worden voor alle 4 de organisaties: de drie gemeenten en de MER. Deze ICT-omgeving sluit technisch
bovendien volledig aan bij de standaard die door de andere Midden-Limburgse (en ook enkele NoordLimburgse) gemeenten gekozen is, zodat deze ‘toekomst-proof’ genoemd mag worden. Nadeel
daarvan – in financiële zin – is dat in de komende jaren sprake is van een overgangsperiode waarin de
bestaande ICT-omgevingen afgebouwd worden, waardoor sommige kosten tijdelijk ‘dubbel’ zijn. In de
begrotingswijziging wordt voorzichtigheidshalve pas vanaf 2017 uitgegaan van een inverdieneffect,
weergegeven door een taakstelling “doorontwikkeling Servicecentrum” vanaf dat jaar.

-

Door nieuwe inzichten is gekozen voor een aanpassing van de programma indeling in de begroting.
Een nieuw programma “bedrijfsvoering Servicecentrum MER” wordt toegevoegd aan de
oorspronkelijke twee programma’s om zo een helder onderscheid te maken tussen de diverse soorten
budgetten. Door deze nieuwe programma-indeling vinden er verschuivingen in de MER-begroting
plaats.

De nieuwe programma indeling ziet er als volgt uit:
Programma 1:

Programma 2:

Programma 3:

Ontwikkeling Servicecentrum MER
Dit programma bevat budget voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum;
kosten die worden gemaakt door de moedergemeenten om de overgang van een
taak naar het Servicecentrum voor te bereiden worden hier op geboekt. Het betreft
incidentele kosten.
Afdeling Omgevingsdienst
Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat
voornamelijk uit personeelskosten.
Bedrijfsvoering Servicecentrum MER
In dit programma worden de structurele kosten geboekt voor bedrijfsvoering van het
Servicecentrum zoals onder meer de loonkosten directiesecretaris, secretariële
ondersteuning en accountantskosten. Een deel van deze kosten zullen op termijn bij
de moederorganisaties wegvallen.

-

De personeelskosten zijn nu nauwkeuriger geraamd, mede omdat de plaatsingsprocedure is afgerond.
Ook is gekozen voor een logischere verdeling van de post ‘overige personeelskosten’.
N.B. Overigens zal er over 2014 nog een begrotingswijziging volgen m.b.t. de personeelskosten, omdat
de salariskosten nog niet zijn geactualiseerd.

-

De gemeentelijke bijdragen aan de netwerk-RUD worden ten laste van de begroting van de drie
moedergemeenten gebracht. Dit is logischer, omdat niet de MER, maar de drie gemeenten lid zijn van
de RUD.

-

Tenslotte zijn nu een aantal ontwikkel- en voorbereidingskosten geraamd en zijn er nog een paar
kleinere posten die aangepast moesten worden.

De volledige lijst met aanpassingen is terug te vinden in Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht van
begrotingswijzigingen per programma.

Gevolgen voor de begroting voor de MER als geheel
Voor het jaar 2017 wordt de oorspronkelijke geraamde taakstelling 2017 van € 344.400 verlaagd naar €
250.400. Deze vermindering is het gevolg van € 94.500 ten behoeve van nieuwe taken volgens de landelijke
maatlat, die niet vertaald zijn van het uitvoeringsprogramma en het bedrijfsplan naar de primaire begroting.
De bijdrage van de moedergemeenten aan het Servicecentrum MER wordt verhoogd van € 144.700 naar €
181.700. Dit is een saldering van de mutaties in de programma 3 en de taakstelling van € 150.000.
In totaal levert het Servicecentrum MER in 2017 € 68.700 kostenreductie op. Daarmee voldoet de MER, naast
kwalitatieve doelstellingen, ook aan de doelmatigheidsdoelstelling van de samenwerking. Zeker als hierbij
wordt betrokken, dat door de samenwerking voorkomen wordt dat de drie moedergemeenten fors extra
middelen – naar schatting ongeveer € 2 miljoen voor de 3 gemeenten gezamenlijk – voor personele capaciteit
zouden moeten inzetten om aan de zogenaamde Atsma-normen te voldoen.
In bijlage 2 is aangegeven wat alle wijzigingen per saldo meerjarig als gevolg hebben.

Gevolgen voor de begroting van de moedergemeenten
De begrotingswijziging MER heeft consequenties voor de begrotingen van de moedergemeenten. Deze
gevolgen zullen zichtbaar worden in de eerste rapportages uit de P&C cyclus van elke gemeente apart.
In deze raadsinformatiebrief geven we uw raad wel alvast een doorkijk op hoofdlijnen, waarbij aspecten die
specifiek voor de eigen gemeente aan de orde zijn, nader worden toegelicht.

Financiele consequenties gemeente X-Y-Z
(eigen tekst + bedragen per gemeente. Hieronder Maasgouw als voorbeeld)
Allereerst zullen de gevolgen van de begrotingswijziging MER, zoals die in bijlage 2 worden gepresenteerd,
worden doorvertaald naar onze eigen begroting. Voor Maasgouw zal de bijstelling van de lokale begroting in
2014 in het voorjaar verwerkt worden in de 1e Prorap 2014.
Zo bespaart Maasgouw binnen de eigen begroting ICT-kosten en verzekeringskosten:
Besparingen ICT/verzekeringen Maasgouw

2014
33.000

2015
44.000

2016
44.000

2017
44.000

2014

2015

2016

2017

-111.000
39.000
-72.000
33.000
-39.000
nadeel

-103.000
51.000
-52.000
44.000
-8.000
nadeel

-103.000
56.000
-47.000
44.000
-3.000
nadeel

-56.000
78.000
22.000
44.000
66.000
voordeel

Als deze worden gecombineerd met de bedragen uit bijlage 2, betekent dit:
Bijgestelde Begroting (december 2013)
Bijdrage MER
Taakstelling
Per saldo
Besparingen ICT/verzekeringen Maasgouw
Nieuw budgettair resultaat MER aandeel Maasgouw

Daar staan ook bedragen tegenover, die voor rekening van de gemeente komen. Behalve de bijdrage RUD,
geldt voor Maasgouw ook dat de kosten voor brandpreventietaken (€ 0,99 per inwoner) in de eigen begroting
opgenomen moeten worden.
In schema betekent dit voor deze twee posten:

Bijdrage RUD’s
Brandpreventie overhead

2014

2015

2016

2017

-20.300
-23.800

-15.000
-23.800

-15.000
-23.800

-15.000
-23.800

In de bijstelling zal voorgesteld worden om deze ten laste van de post ‘Onvoorzien structureel’ te boeken.
Daarnaast zal de begrotingswijziging voor Maasgouw de bijstellingen bevatten voor de posten :
Dekking rente algemene reserve
Incidenteel nadeel MER-bijdrage
Afboeking op stelpost samenwerking.

Bijlage 1 bij Raadsinformatiebrief:
Gedetailleerd overzicht van begrotingswijzigingen per programma

Binnen de oorspronkelijke vastgestelde begroting dienen per programma een aantal budgetten bijgesteld
te worden. De dekking van deze budgetten is vierledig:
Ten laste van het transitiebudget van € 990.000 welk eind 2012 door de drie gemeenten is vastgesteld
Ten laste van de reguliere begroting van de drie moedergemeenten danwel van een aanvullend budget
binnen de begroting van de drie moedergemeenten
Ten laste van de begrote, en reeds ingeboekte taakstelling OD
Ten laste van de salaris- en exploitatiebudgetten van de moedergemeenten
Onderstaand wordt per programma aangegeven welke budget gewijzigd wordt. Daarnaast wordt per
onderwerp aangegeven hoe het budget gedekt wordt, zowel binnen de MER-begroting, als de begroting
van de moedergemeenten.
Programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Overheveling structurele budgetten naar programma 3
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten strategisch advies en communicatie en
accountantskosten. Deze worden overgeheveld naar programma 3.
Budget ten behoeve van verhuizing
Ten behoeve van de verhuizing van de drie omgevingsdiensten naar het pand in Heel is een budget nodig
van € 80.000. Deze kosten zijn voorgefinancierd uit de budgetten ten behoeve van business-cases. Deze
budgetten zijn evenwel dit en volgend jaar nog steeds nodig. De kosten van de verhuizing worden
versleuteld over de drie gemeenten.
Ramen van het transitiebudget
In de oorspronkelijke begroting werd vanuit het transitiebudget van € 990.000 alleen het budget geraamd
voor de ICT-investering (€ 645.000). Inmiddels is er meer zicht op de andere kosten en kan ook de
resterende € 345.000 geraamd worden. Het betreft te maken kosten voor kwartiermaken, transitie P&O,
opleidingen, communicatie en cultuur en administratie en informatie. Zie voor de toelichting hierop het
Bedrijfsplan. Deze budgetten zullen dit jaar niet helemaal uitgegeven worden. Het overblijvende deel zal
via de jaarrekening 2013 van de MER gereserveerd worden en overgeheveld naar 2014.
Transitiebudget ICT
Inmiddels ligt er een offerte om ICT te leasen. Het advies aan de directie wordt om hardware te leasen
voor 4 jaar en software voor 6 jaar. Dit is het meest gebruikelijke scenario. De jaarlijkse kosten worden
dan € 79.884 + € 57.312 = € 137.196.
Bijlage 1 bij RIB begrotingswijziging MER dec 2013
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Over het wel of niet leasen dient nog een besluit genomen te worden. Dekking van automatisering in één
keer uit een reserve is volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) niet toegestaan. Wanneer er
besloten wordt om niet te leasen dienen de kosten geactiveerd te worden en afgeschreven. De kosten
hiervan kunnen dan, net als bij de lease, een aantal jaren uit het transitiebudget van € 645.000 gedekt
worden. In de begrotingswijziging zijn jaarlijkse lasten opgenomen ter hoogte van € 150.000 ter dekking
van de lease danwel de afschrijving. De dekking vindt plaats uit het transitiebudget. Voor 2013 is € 45.000
geraamd. Omdat hiermee het karakter van het budget wijzigt van incidenteel in structureel, worden de
budgetten overgebracht naar programma 3.
Dekking programma 1
De kosten worden gedekt door het resterende deel van het transitiebudget (€ 345.000) in te zetten.
De kosten van de verhuizing worden gedeeld door de drie gemeenten.
Programma 2. Omgevingsdienst
Bijdrage RUD
De bijdrage aan de RUD wordt geraamd binnen de begroting van de moedergemeenten en heeft dus geen
effect op de MER begroting. Het budget voor de bijdrage aan de RUD bedraagt € 65.500 in 2013 en 2014 en
€ 48.300 in de volgende jaren.
Nieuwe taken
In het bedrijfsplan van de OD is melding gemaakt van de nieuwe taken die door de OD uitgevoerd worden.
In totaal is hiervoor een budget geraamd van € 94.500 per jaar. Omdat de MER-begroting is opgebouwd
vanuit de begrotingen van de moedergemeenten is het structurele budget niet in de MER-begroting
terecht gekomen. Dit dient alsnog te gebeuren. Dekking van deze kosten door middel van een bijdrage van
de moedergemeenten.
Nieuwe auto
In het investeringsprogramma van de gemeente Roerdalen zijn de aanschafkosten van een nieuwe auto ten
behoeve van de handhavers opgenomen. Deze kosten (afschrijvingslasten en rente) dienen alsnog over te
gaan van de gemeente naar de OD. Het betreft structurele kosten ter hoogte van € 7.300.
Exploitatiebudget Milieubeleid
De terugboeking van het exploitatiebudget van € 21.445 Milieubeleid van de MER naar de gemeente
Maasgouw
Exploitatiebudget monumentencommissie
De overboeking naar de MER van het exploitatiebudget monumentencommissie ad € 14.820 Maasgouw.
Meer besparing Omgevingsdienst dan taakstelling
Er is onderzocht hoe groot de besparing van de omgevingsdienst in 2013, 2014 en 2015 gaat worden. In
totaal wordt er in 2013 bijna € 63.400 meer bezuinigd dan er al als taakstelling is ingeboekt. In 2014 is dit
€ 82.500 en in 2015 € 51.800. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kan dit nog niet ingeboekt worden, maar
de verwachting is dat de omgevingsdienst meer gaat samenwerken en mogelijk ook dan weer (net als in
2013 tot en met 2015 van Leudal en Nederweert) inkomsten van derden gaat krijgen.

Bijlage 1 bij RIB begrotingswijziging MER dec 2013
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Extra inkomsten
Er worden in 2013 extra inkomsten verwacht vanwege werkzaamheden ten behoeve van de gemeente
Leudal. Er wordt een opbrengst ter hoogte van € 7.000 geraamd.
Loonkosten OD
Preventiemedewerkers
De gemeenten Roerdalen en Maasgouw betaalden € 3,67 per inwoner aan de Veiligheidregio voor
preventietaken. Gemeente Echt-Susteren betaalde minder, € 2,87 per inwoner omdat deze gemeente zelf
een preventiemedewerker in dienst had. Deze preventiemedewerker is evenwel niet in dienst gegaan van
de MER maar is per 1 januari in dienst van de Veiligheidsregio. De salarisruimte van de
preventiemedewerker is in de primaire begroting niet mee overgeheveld. Dat dient alsnog te gebeuren.
Niet geraamde structurele kosten: Loonkosten administratief medewerker (E-S)
Van een van de medewerkers van Echt-Susteren is ten onrechte 0,5 fte in de formatie opgenomen. Dit is
niet juist. De medewerker werkt 0,8 fte. Hier dient in 2013 € 6.200 bijgeraamd te worden en in 2014 en
volgende jaren € 18.600.
Autonome stijgingen salariskosten 2014
Zoals hierboven vermeld is de begroting van de MER opgebouwd vanuit de begrotingen van de
moedergemeenten. In deze begrotingen wordt niet rekening gehouden met structurele stijgingen van
personeelsbudgetten danwel is deze stijging weggezet via een taakstelling. Vanuit die gedachte is het dan
ook niet reëel om deze ruimte, die dus niet in de begroting van de moedergemeenten is geraamd, over te
dragen aan de MER. Daarmee zouden de gemeenten zichzelf tekort doen door budget over te hevelen
waar ze zelf niet over beschikken. Voorgesteld wordt het salarisbudget jaarlijks bij te stellen, zoals de
gemeenten zelf ook doen. Voor 2014 betekent dit een stijging van ca. € 47.400, structureel doorwerkend
naar de volgende jaren.
Loonkosten manager (Maasgouw)
Het afdelingshoofd VVH vervulde binnen de gemeente Maasgouw managementtaken welke niet
overgedragen zijn naar de OD (ca. 0,33 fte). Het gehele salarisbudget is overgeheveld naar de MER.
Hiervan dient 1/3 teruggeraamd te worden.
Overgehevelde Personeelskosten
De overige personeelskosten zijn in de oorspronkelijke begroting berekend als een percentage van de
salariskosten (3,5%). De opbouw van de overige personeelskosten is zeer divers in de begrotingen van de
drie gemeenten en haast onvergelijkbaar. Een uniforme berekening is niet te maken. Nader overleg heeft
er toe geleid dat er een andere verdeelsleutel van de overige personeelskosten wordt voorgesteld. In
plaats van de genoemde 3,5% is een verdeling op basis van het aantal fte dat overgegaan is naar de MER
een eerlijkere verdeling. De verdeelsleutel voor de drie gemeenten wordt nu als volgt:
Maasgouw:
12,1%
Echt-Susteren: 11,9%
Roerdalen:
10,3%
Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

2014 was
44.373
46.532
31.831
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2014 nieuw
131.516
152.549
104.533

2014 mut.
87.143
106.017
72.706
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Verder dient de basis voor de berekening van de salariskosten nog eens onder de loep genomen te worden.
Vanwege de sterk verschillende opzet van de begrotingssystematiek van de drie gemeenten is dit een
omvangrijke klus. Dit zal in 2014 leiden tot een bijstelling welke grotendeels budgettair neutraal verloopt
voor de gemeenten, met uitzondering van ontwikkelingen met rechtspositionele gevolgen. Tegenover de
overheveling van het salarisbudget staat immers een bijdrage aan de GR.
Omdat in de drie moedergemeenten de finale bijstelling van de budgetten heeft plaatsgevonden (middels
najaarsnota, prorap danwel bestuursrapportage) kan er geen bijstelling meer gemaakt worden voor 2013.
Bijstelling zou voor de moedergemeente immers kunnen leiden tot overschrijdingen welke nu niet meer
bijgesteld kunnen worden.
Dekking programma 2
De correcties op de salarissen- en exploitatiebudgetten wordt verrekend met de betreffende
moedergemeenten. Dit verloopt binnen de gemeente budgettair aangezien dit verrekend dient te worden
met het salarisbudget van de gemeente. Het salarisbudget wordt afgeraamd c.q. bijgeraamd en voor de
bijdrage aan de MER geldt het omgekeerde.
De kosten van de nieuwe taken worden verdeeld over de drie gemeenten en komen ten laste van de reeds
ingeboekte taakstelling, te realiseren door de OD. De opbrengsten van de gemeenten Leudal en
Nederweert komen ten gunste van de taakstelling.
Programma 3. Bedrijfsvoering MER
Accountantskosten
In de MER-begroting is € 5.000 geraamd voor accountantskosten. Omdat de administratie in Roerdalen
wordt gevoerd is Deloitte gevraagd een offerte in te dienen. Ze offreren € 7.950 exclusief btw
(compensabel). Geadviseerd wordt om het budget met € 5.000 bij te ramen tot € 10.000, er van uitgaande
dat er in het begin ongetwijfeld sprake zal zijn van onvoorziene kosten en meerwerk.
Voor 2013 was nog helemaal geen budget geraamd omdat er uitgegaan werd van een verlengd boekjaar
2013/2014. Op advies van de accountant wordt dit niet gedaan.
Overheveling structurele budgetten van programma 1
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten strategische advies en communicatie en
accountantskosten. Deze worden overgeheveld van programma 1.
Bedrijfsvoeringskosten MER: ICT
In het transitiebudget is een budget van € 645.000 geraamd ten behoeve van ICT. Dit is een eenmalig
budget. Zie verder de toelichting onder programma 1.
Daarnaast zijn er structurele kosten verbonden aan de investering (licenties e.d.). In bijgevoegde conceptbegrotingswijziging is rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 203.000. Er wordt in de
begrotingswijziging van uit gegaan dat deze kosten worden terugverdiend binnen de begrotingen van de
drie gemeenten. Wellicht zal dit niet meteen het geval zijn en dient er voor een aantal jaren aanvullend
budget gezocht te worden danwel dient hier een taakstelling tegenover te worden gezet. De nieuwe ICTomgeving is volledig ingericht met het oog op de toekomst. Niet alleen kan deze voldoen aan de behoefte
van de drie gezamenlijke gemeenten maar voldoet deze ook aan de standaard die in de regio MiddenLimburg geldt.

Bijlage 1 bij RIB begrotingswijziging MER dec 2013
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Bedrijfsvoeringskosten: strategisch advies en communicatie
Deze post wordt afgeraamd van € 25.000 naar € 5.000 structureel.
Dekking programma 3
Deze kosten worden versleuteld naar de gemeenten. De MER gaat deze kosten dragen. Binnen de
begroting van de gemeenten zullen hierdoor budgetten vrijvallen.
Overig

Brandpreventie: de MER-begroting blijft inclusief de € 0,99 per inwoner voor brandpreventietaken.
De budgetten van de Omgevingsdienst (inclusief salarissen) zijn nu budgettair neutraal overgebracht.
Wanneer na de bouwfase door de moedergemeenten betaald gaat worden voor de afgenomen
producten en diensten, kan dit leiden tot budgettaire consequenties voor de gemeenten. Dit kan nu
nog niet inzichtelijk gemaakt worden.
Wat betreft de huisvesting en facilitaire ondersteuning vindt er momenteel geen verrekening plaats
(gesloten beurzen). Afgesproken is dat dit niet gebeurt tijdens de opstartfase van de MER. In de
begroting 2013/2014 is verwoord dat vanaf 2015 in kaart zal worden gebracht welke ondersteuning de
MER daadwerkelijk gebruikt van de moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van
werkelijkheid worden doorberekend. Ook dit kan leiden tot budgettaire gevolgen voor de
moedergemeentes.
Wat betreft de BTW-aspecten van de GR wordt advies gevraagd aan een belastingadviseur, zowel met
betrekking tot de afname van diensten van de MER alsook de gesloten beurzenafspraak over de
huisvestings- en facilitaire kosten.
Over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de fiscale aspecten van de huisvesting zal uw bestuur
tijdens de vergadering van 25 november 2013 mondeling worden bijgepraat.
De nieuwe inschaling van de medewerkers OD moet passen binnen de door de drie moedergemeenten
beschikbaar gestelde salarisruimte (welke gebaseerd is op de oude inschaling).
Door het bijramen van de ICT-budgetten wordt overigens niet voldaan aan de ingebrachte zienswijze
van de gemeente Maasgouw. Deze stelt dat hogere ICT-kosten opgevangen dienen te worden binnen
bestaande budgetten.

Bijlage 1 bij RIB begrotingswijziging MER dec 2013
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Bijlage 2: Meerjarige gevolgen voor de begroting (per saldo)
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de voorgestelde wijzigingen in de MER-begroting per saldo meerjarig als
gevolg hebben.
- De rij “Taakstelling” geeft aan welk bedrag de gemeenten samen besparen op het programma 2
Omgevingsdienst. Vervolgens wordt de besparing per gemeente gegeven.
- Onder “Bijdrage gemeenten” staat het bedrag dat gemeenten moeten betalen, voor de programma’s 1 en 3.
Hier is vanaf 2017 de taakstelling doorontwikkeling Servicecentrum van € 150.000,- op in mindering gebracht.
Vervolgens wordt de bijdrage per gemeente gegeven.
Het totaal geeft aan welke kosten (-) of besparingen (+) de gemeenten hebben.
Taakstelling en bijdragen totaal
2013
Was

2014
Nieuw

Was

2015
Nieuw

Was

2016
Nieuw

Was

2017
Nieuw

Was

Nieuw

TOTAAL
Taakstelling

23.200

-62.200

-137.800

126.300

208.000

165.800

275.500

181.500

344.400

250.400

Bijdrage
gemeenten

- 101.600

- 184.400

- 169.700

- 356.700

- 144.700

- 331.700

- 144.700

- 331.700

- 144.700

- 181.700

- 78.400

- 122.200

- 31.900

- 230.400

63.300

- 165.900

-130.800

- 150.200

199.700

68.700

Totaal

Taakstelling en bijdragen gemeente per gemeente
2013
Was

2014
Nieuw

Was

2015
Nieuw

Was

2016
Nieuw

Was

2017
Nieuw

Was

Nieuw

Maasgouw
Taakstelling

7.200

19.300

42.800

39.200

64.600

51.500

85.500

56.300

106.900

77.700

Bijdrage

- 31.500

- 57.300

- 52.700

- 110.700

- 44.900

- 103.000

- 44.900

- 103.000

-44.900

- 56.400

Totaal

- 24.300

- 38.000

- 9.900

- 71.500

19.700

- 51.500

40.600

- 46.700

62.000

21.300

9.700

25.900

57.400

52.600

86.600

69.100

114.800

75.600

143.500

104.300

Bijdrage

- 42.300

- 76.800

- 70.700

- 148.600

- 60.300

-138.200

- 60.300

- 138.200

- 60.300

- 75.700

Totaal

- 32.600

- 50.900

- 13.300

- 96.000

26.300

- 69.100

54.500

- 62.600

83.200

28.600

Echt-Susteren
Taakstelling

Roerdalen
Taakstelling

6.300

17.000

37.600

34.500

56.800

45.200

75.200

49.500

94.000

68.300

Bijdrage

- 27.700

- 50.300

- 46.300

- 97.400

- 39.500

- 90.500

- 39.500

- 90.500

- 39.500

- 49.600

Totaal

- 21.400

- 33.300

- 8.700

- 62.900

17.300

- 45.300

35.700

- 41.000

54.500

18.700
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
10 december 2013
Agendapunt 3

Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol 2013/2014 en de
benoeming van de accountant
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Uw AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast. U wordt hierin
ondersteund door een accountant, die wordt gevraagd een
controleverklaring over de jaarrekening af te geven. Voordat de
accountant de jaarrekening kan controleren, moet u hem hiertoe de
opdracht geven en aangeven binnen welke kaders deze controle plaats
moet vinden. Dat gebeurt via het vaststellen van het controleprotocol.
Aan u wordt voorgesteld het controleprotocol 2013/2014 vast te stellen
en Deloitte te benoemen als accountant voor de boekjaren 2013 en
2014.
1. Het controleprotocol 2013/2014 vaststellen.
2. Deloitte benoemen als accountant voor de boekjaren 2013 en 2014.

Voorstel:

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Concept Controleprotocol 2013/2014
Ter inzage:
Kadernota rechtmatigheid 2013

1

Inleiding:
Op 2 juli 2013 heeft uw AB de begroting 2013/2014 vastgesteld. Na afloop van de dienstjaren
wordt een jaarrekening opgesteld.
Centrale vraag:
De jaarrekening dient gecontroleerd te worden door een externe accountant. De accountant
wordt door uw AB aangestuurd door middel van een controleprotocol.
Oplossingsrichting(en):
De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in
art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en
het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Ingevolge artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling MER is deze bepaling van toepassing
verklaard op de MER. In artikel 17, lid2 van de Gemeenschappelijke Regeling MER is immers
vastgelegd, dat voor de uitvoering van de administratie en de controle daarop de artikelen 212
tot en met 215 van de Gemeentewet overeenkomstig van toepassing zijn.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient uw Algemeen Bestuur
duidelijk aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer,
onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) wordt onderscheid gemaakt
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de
accountantscontrole.
Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met
het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft
de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere
overheden (externe regelgeving, bijlage 1) en van de gemeenschappelijke regeling zelf
(verordeningen, bijlage 2).
Vanaf 2008 is het Normenkader accountantscontrole vervangen door het Controleprotocol voor
de accountantscontrole op de jaarrekening. Uw Algemeen Bestuur dient voorafgaand aan de
werkzaamheden van de accountant ten behoeve van de controle op de jaarrekeningen 2013 en
2014 hier een besluit over te nemen. De controle van de jaarrekeningen 2013 en 2014 zal
respectievelijk plaatsvinden in de maanden maart en/of april 2014 en 2015. De interim controle
2014 vindt plaats in oktober 2014.
Goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie
Uw AB kan verschillende toleranties hanteren gericht op de goedkeuring van de jaarrekening en
het jaarverslag. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de
jaarrekening of de onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal
mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming
door de gebruikers kan worden beïnvloed.
Voor de jaren 2013 en 2014 worden geen afwijkende controletoleranties voorgesteld. De
controletoleranties zoals genoemd in het BADO zijn van toepassing.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te
geven controleverklaring. Het financiële volume van de begrotingen 2013 en 2014 van
Gemeenschappelijke Regeling MER bedraagt respectievelijk € 2,66 en € 4,88 miljoen. Dit
betekent dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2013 van circa € 27.000 en een
totaal van onzekerheden van circa € 81.000 de goedkeurende strekking van de controleverklaring
niet zal aantasten.
Voor de jaarrekening 2014 zal een totaalbedrag aan fouten van circa € 49.000 en een totaal van
onzekerheden van circa € 147.000 goedkeurende strekking van de controleverklaring niet
2

aantasten.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekeningen 2013 en 2014 wordt voorgesteld om de
rapporteringtolerantie te stellen op € 20.000. Dit wil derhalve zeggen dat afwijkingen ten
opzichte van de begroting die meer bedragen dan € 20.000, zowel inkomsten als uitgaven en
zowel over- als onderschrijdingen, toegelicht dienen te worden.
Accountant
Conform de controleverordening op basis van artikel 213 van de Gemeentewet wordt de
accountantscontrole opgedragen aan een door uw Algemeen Bestuur te benoemen accountant.
De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 4 jaar.
In deze opstart- en bouwfase van de MER wordt voorgesteld om van de termijn van 4 jaar af te
wijken en de werkzaamheden voorlopig voor een kortere periode te gunnen. Als de MER
gebouwd is kan mogelijk aangesloten worden bij een gezamenlijke aanbesteding van de drie
moedergemeenten danwel bij een aanbesteding van een van de drie moedergemeenten.
Omdat de financiële administratie momenteel binnen de gemeente Roerdalen wordt gevoerd is
het vanuit praktisch oogpunt het meest efficiënt om de controle voor 2013 en 2014 uit te laten
voeren door Deloitte, welke accountant in ieder geval voor het jaar 2013 de controle van de
gemeente Roerdalen uitvoert.
De gemeente Roerdalen moet voor het jaar 2014, net als gemeente Echt-Susteren een nieuwe
accountant benoemen. De gemeente Maasgouw heeft nog een contract tot en met het boekjaar
2014. Momenteel vindt er overleg plaats om deze termijnen gelijk te trekken zodat gedurende
de bouwperiode van de MER onderzocht kan worden of er voor de jaren daarna gezamenlijk
opgetrokken kan worden in de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden.
Communicatie:
N.v.t.
Voorstel:
1. Het controleprotocol 2013/2014 vaststellen.
2. Deloitte benoemen als accountant voor de boekjaren 2013 en 2014.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 10 december 2013
BESLUIT

Controleprotocol 2013/2014 en benoeming accountant

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
1. Het controleprotocol 2013/2014 vast te stellen.
2. Deloitte te benoemen als accountant voor de boekjaren 2013 en 2014.

De voorzitter,

De directie,
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1. Inleiding
De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de
in art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Ingevolge artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling MER is deze bepaling van toepassing
verklaard op de MER. In artikel 17, lid2 van de Gemeenschappelijke Regeling MER is immers
vastgelegd, dat voor de uitvoering van de administratie en de controle daarop de artikelen 212 tot
en met 215 van de Gemeentewet overeenkomstig van toepassing zijn.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient het Algemeen Bestuur duidelijk
aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer, onderwerp van
rechtmatigheidcontrole zal zijn.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden wordt onderscheid gemaakt tussen het
juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole.
Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met
het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het normenkader voor een rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden (externe
regelgeving, bijlage 1) en van de gemeente zelf (verordeningen, bijlage 2).
Vanaf 2008 is het Normenkader accountantscontrole vervangen door het Controleprotocol voor
de accountantscontrole op de jaarrekening.
Het Algemeen Bestuur dient voorafgaand aan de werkzaamheden van de accountant ten behoeve van de controle op de jaarrekeningen 2013 en 2014 hier een besluit over te nemen. De controle van de jaarrekeningen 2013 en 2014 zal respectievelijk plaatsvinden in de maanden maart
en/of april 2014 en 2015. De interim controle 2014 vindt plaats in oktober 2014.

2. Samenvatting
Van elke overheid mag worden verwacht dat zij rechtmatig met haar middelen omgaat. Met ingang van de jaarrekening 2004 is de controleverklaring bij de jaarrekening van gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen vernieuwd en bevat de controleverklaring een oordeel over de
financiële getrouwheid én de rechtmatigheid.
Het Algemeen Bestuur heeft naast de kader stellende rol ook uitdrukkelijk een controlerende rol.
Het Bestuur wordt hierbij ondersteund door een externe accountant. Met het controleprotocol
2013/2014 bepaalt het Algemeen Bestuur binnen welke kaders de accountant haar accountantscontrole dient uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling
(GR) om een jaarrekening op te stellen, vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de externe
accountant om deze jaarrekening te controleren en hierbij een controleverklaring af te geven.
Op basis van de controletolerantie en de rapportagetolerantie wordt de diepgang van de accountantscontrole en de uitgebreidheid van de rapportage bepaald. Het Algemeen Bestuur mag de
controletolerantie scherper vaststellen dan de in het BADO 1) opgenomen minimumeisen. Voorgesteld wordt om de standaard toleranties voor de controle van en de rapportage over de jaarrekeningen 2013 en 2014 van toepassing te verklaren.

1
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3. Besluitvormingsproces
Het Algemeen Bestuur (AB) is opdrachtgever aan de externe accountant. Het Bestuur zal een
besluit nemen over de benoeming van de accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor 2013(deels) en voor 2014. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen
te geven aan de accountant aangaande de bij de controle van de jaarrekeningen 2013 en 2014
te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties.

4. Formeel kader voor de controle
Onderstaand wordt het formele kader voor de accountantscontrole weergegeven. De verordeningen ex artikelen 212 en 213 uit de Gemeentewet (GW) staan hierbij centraal. In de verordening
aangaande de inrichting van de financiële organisatie (ex artikel 212 GW) regelt een GR het
financiële beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie zodanig dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening aangaande de controle op het financieel beheer en de financiële organisatie (ex artikel 213 GW) worden de regels
voor de accountantscontrole zodanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd.
De accountantscontrole richt zich op het afgeven van een oordeel over:
de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;
het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de
door het AB vastgestelde verordeningen;
de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur (DB) opgestelde jaarrekening
met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel
186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.
Aan de hand van het Controleprotocol 2013/2014 wordt de controle-opdracht aan de externe
accountant nader geconcretiseerd.
Het Controleprotocol 2013/2014 is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 zoals deze
in oktober 2013 door het BBV is gepubliceerd. Het BBV heeft de activiteiten van het PRPG 2)
over genomen. Die bestaan in hoofdzaak uit het beantwoorden van vragen en het onderhoud van
de Kadernota Rechtmatigheid. De Kadernota Rechtmatigheid is bedoeld voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en accountants. Het PRPG bestaat niet meer. Het PRPG had de
opdracht om zwaarwegende adviezen uit te brengen (aan de wetgever, de provincies, gemeenten, de waterschappen en het NIVRA) over de toepassing van het BADO. De PRPG was een
tijdelijk platform ter ondersteuning van de introductie van de rechtmatigheidcontrole. De commissie BBV is verantwoordelijk voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Inhoudelijk is de Kadernota Rechtmatigheid
2013 relevant om het controleprotocol goed te positioneren.
De Kadernota Rechtmatigheid 2013 is ter inzage gelegd.
Het bij de controle 2013 en 2014 te hanteren normenkader (zijnde een overzicht van geldende
regelgeving) is vastgelegd in bijlage 1 en 2 bij dit controleprotocol.

2
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5. Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties
Het Bestuur kan verschillende toleranties hanteren gericht op de goedkeuring van de jaarrekening en de rapportage hierover. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de externe accountant aan het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur altijd datgene zal rapporteren wat door
hem vanuit zijn professionele opvatting relevant wordt geacht.
5.1 Goedkeuringstoleranties
De goedkeuringstolerantie kan als volgt worden gedefinieerd: De goedkeuringstolerantie is het
bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in
een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening
voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.

De minimumeisen zoals opgenomen in het BADO zijn:
Goedkeuringstolerantie

Fouten
in
de
jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de controle (% lasten)

Strekking accountantsverklaring:
Goedkeurend
Beperking Oordeelonthouding

Afkeurend

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Het Algemeen Bestuur mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Op basis van de huidige stand van zaken is er geen aanleiding de genoemde percentages
aan te passen.
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement) op basis van de professionele opvattingen van de accountant.
Voor de jaren 2013 en 2014 worden geen afwijkende controletoleranties toegepast. De controletoleranties zoals genoemd in het BADO zijn van toepassing.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te
geven controleverklaring. Het financiële volume van de begrotingen 2013 en 2014 van Gemeenschappelijke Regeling MER bedraagt respectievelijk € 2,66 en € 4,88 miljoen. Dit betekent dat
een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2013 van circa € 27.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 81.000 de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zal aantasten. Voor de jaarrekening 2014 zal een totaalbedrag aan fouten van circa € 49.000 en een
totaal van onzekerheden van circa € 147.000 goedkeurende strekking van de controleverklaring
niet aantasten.
5.2 Rapporteringtoleranties
Naast de goedkeuringstoleranties wordt een rapporteringtolerantie onderkend. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd: De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan
de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt
rapportering plaats in het verslag van bevindingen.
Een lagere rapporteringtolerantie leidt daarom in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. Op deze manier kunnen ook constateringen welke voor het goedkeuringsoordeel van de accountant niet van belang
zijn wel onder de aandacht van de raad worden gebracht. De rapporteringtoleranties kunnen zich
verder toespitsen op die elementen die het AB specifiek nader terug wil zien.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekeningen 2013 en 2014 wordt voorgesteld om de rapporteringtolerantie te stellen op € 20.000. Tevens zal de directie afwijkingen die meer bedragen
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dan € 20.000 ten opzichte van de begroting toelichten. Dit geldt voor zowel inkomsten en uitgaven als voor over- en onderschrijdingen.

6. Rechtmatigheid en aanvullend te controleren rechtmatigheidcriteria
In het kader van de rechtmatigheidcontrole kunnen 9 rechtmatigheidcriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium,
het calculatiecriterium, het valuteringcriterium het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer is aanvullend
op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 het volgende nog van belang.
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. Op basis van voorstellen van het bestuur is
het mogelijk om de begroting aan te passen, het beleidsinhoudelijke aspect staat hierbij voorop.
De Gemeenschappelijke Regeling MER kent de systematiek dat, indien van toepassing, bij besluitvorming gelijktijdig de begrotingswijziging geacht wordt, vastgesteld te zijn. Hiermee wordt
autorisatie gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
Aanvullend op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 wordt de volgende begrotingsafwijking onderkend:
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kan de volgende “soort” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend.

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Onrechtmatig,
en telt mee voor
het oordeel

X

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid, kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open einde
regelingen worden door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende
controleverklaring kan worden gegeven betrokken. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant
in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het Dagelijks Bestuur in de
jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen.

7. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaren 2013 en 2014 is limitatief gericht op:
7.1 De naleving van wettelijke kaders
De wetgeving van toepassing voor de Gemeenschappelijke Regeling MER zoals opgenomen in
Externe wet- en regelgeving (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze financiële
beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.
7.2 De naleving van de volgende kaders
Deze kaders zijn een nadere verplichte invulling van wettelijke bepalingen.
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De begroting 2013 en 2014 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2014. Begrotingsoverschrijdingen worden behandeld conform hetgeen onder 5 is vermeld;
De financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 212 Gemeentewet
(besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
De controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 213 Gemeentewet
(besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
De verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeenschappelijke Regeling ex art 213a Gemeentewet (besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober
2003).
7.3 De naleving van de overige interne regelgeving
De overige kaders zijn opgenomen in Interne regelgeving in het kader van de rechtmatigheid
controle bij de Gemeenschappelijke Regeling MER (bijlage 2 van dit protocol).
7.4 Bepalingen zonder financiële gevolgen
Op basis van een inventarisatie is onderzocht aan welke specifieke bepalingen per regelgeving
de raad geen financiële gevolgen wil verbinden. Deze bepalingen beïnvloeden derhalve het oordeel van de accountant niet.
Vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen uitsluiten van rechtmatigheid.
Op bovenstaande uitzondering kan de volgende toelichting worden gegeven.
Vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen heeft de GR uitgezonderd omdat facturen
vooraf of achteraf ontvangen worden. Hierop hebben wij zelf geen zeggenschap of controle,
maar deze posten kunnen de geraamde budgetten verstoren. Wij GR opteert er derhalve
voor om deze in het juiste dienstjaar te verantwoorden.
Tenslotte wordt in dit controleprotocol aandacht besteed aan de Wet Normering Topinkomens
(WNT). De WNT schrijft voor dat topinkomens van de Gemeenschappelijke Regeling MER, voor
zover dit hoger is dan het inkomen van de Minister, opgenomen moeten worden in de jaarrekening. De Gemeenschappelijke Regeling MER kent geen dergelijke inkomens.
7.5 Verordeningen 2013 en 2014
Het controleprotocol 2013/2014 omvat alle door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen welke betrekking hebben op de jaren 2013 en 2014. Tevens vallen ook onder de reikwijdte alle wijzigingen van interne en externe wetgeving die zich voordoen in 2013 en 2014 en betrekking hebben op 2013 en 2014. Deze zullen alsnog meegenomen worden ten behoeve van
de rechtmatigheidscontrole.

8. Inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op 1 september 2013 en is van toepassing op de jaarrekeningen
2013 en 2014.
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BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN
EN REGELGEVING
Programma’s

Specifieke activiteit

Algemeen Bestuur en onder- Algemeen financieel middelensteunende processen
beheer

Wetgeving extern
-

Omgevingsdienst

Burgerlijke wetboek
Gemeentewet
Grondwet
Besluit Begroting en Verantwoording
Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet normering Topinkomens
(WNT)

Treasurybeheer

- Wet financiering decentrale
overheden (FIDO)

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

-

Inkopen en contractbeheer

- Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten
- Europese wetgeving aanbestedingsrecht
- Mededingingsrecht
- Aanbestedingsrecht
- Wet Markt en Overheid

Marktgelden

- Gemeentewet
- Algemene Wet Bestuursrecht

Handhaving

- Gemeentewet
- Algemene Wet Bestuursrecht
- Winkeltijdenwet

Milieubeheer

-

Brandweer en rampenbestrijding

- Brandweerwet 1995
- Wet op de veiligheidsregio

Ambtenarenwet
Fiscale wetgeving
Sociale verzekeringswetten
CAR/UWO
Wet Arbeid en Zorg

Wet milieubeheer
Wet geluidshinder
Wet bodembescherming
Besluitluchtkwaliteit 2005
Besluit externe veiligheid
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BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN
EN REGELGEVING
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BIJLAGE 2: INTERNE REGELGEVING
Code

Omschrijving regeling

Bevoegd
orgaan i

Datum
vaststelling/
wijziging

1. Bestuurlijke en juridische zaken
1.1

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam- AB
heden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen MER
Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
AB
Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum AB
MER

1.2
1.3

04-12-2012

02-07-2013
22-10-2013

2. Financiële organisatie
2.1
2.2

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Gemeenschappelijke Regeling MER
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER

2.3

AB
AB

22-10-2013
22-10-2013

AB

22-10-2013

Daarnaast is ook de interne regelgeving van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
van toepassing, voor zover dat deze betrekking heeft op de taakvelden die door de Gemeenschappelijke Regeling worden uitgevoerd.
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1 Commissie BBV en kadernota
1.1

Inleiding

Voor u ligt de geactualiseerde Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV. Deze
kadernota geeft de visie van de Commissie BBV (eerder het platform rechtmatigheid
provincies en gemeenten (PRPG)) over de rechtmatigheid in de controleverklaring van
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en provincies. Aangezien
rechtmatigheid in de accountantscontrole een onderwerp in ontwikkeling is, is het niet
mogelijk een „tijdloze‟ visie op rechtmatigheid te geven. Zodra de ontwikkelingen daar
aanleiding toe geven zal de Commissie BBV deze kadernota aanpassen.
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het doel en reikwijdte van de kadernota en de
werkwijze van de Commissie BBV. De hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze kadernota zijn
opgebouwd aan de hand van het proces rond de accountantscontrole. In hoofdstuk 2 wordt
ingegaan op de reikwijdte van de accountantscontrole en op het normenkader. In hoofdstuk 3
worden enkele specifieke onderwerpen behandeld. In hoofdstuk 4 wordt ten slotte ingegaan
op de controleverklaring zelf.

1.2

Hoe en waarom van deze kadernota

In de kadernota worden de belangrijkste vraagstukken uit de praktijk behandeld en wordt
richting aangegeven. De vragen die het voormalig PRPG en de Commissie BBV hebben
gekregen en signalen uit de praktijk zijn gebruikt om de belangrijkste discussiepunten te
bepalen.
De kadernota is bedoeld voor accountants en decentrale overheden. Voor accountants is het
belangrijk, omdat de Commissie BBV ziet dat er door verschillende accountants (tussen,
maar ook binnen kantoren) soms verschillend met belangrijke onderwerpen wordt omgegaan.
1
Dit document is nadrukkelijk ook voor decentrale overheden , omdat in de praktijk op
verschillende wijze invulling wordt gegeven aan rechtmatigheid.
In dit document geeft de Commissie BBV een invulling aan de belangrijkste punten. Voor een
nadere uitwerking of gedetailleerdere onderwerpen kunt u terecht op de website van de
Commissie BBV (adres: www.commissiebbv.nl).

1.3

Werkwijze Commissie BBV en de financiële rechtmatigheid

De Commissie BBV formuleert stellige uitspraken (voorheen adviezen)en aanbevelingen
(voorheen suggesties). Gemeenten en accountants zouden niet moeten afwijken van de
stellige uitspraken, tenzij er doorslaggevende argumenten zijn om dat wel te doen.
Argumenten om van stellige uitspraken af te wijken dienen door gemeenten en accountants
goed gedocumenteerd te worden. Indien gemeenten afwijken van stellige uitspraken wordt
van de accountant verwacht dat hij aangeeft of deze afwijkingen vanuit zijn optiek
gerechtvaardigd zijn. De Commissie BBV kan ook stellige uitspraken aan bijvoorbeeld de

1

In dit document wordt verder uitsluitend gesproken over gemeenten. Waar „gemeenten‟/ „gemeenteraden‟ wordt
geschreven, wordt tevens „provincies‟ / „provinciale staten, en “gemeenschappelijke regelingen”/”besturen”bedoeld.
Ook ten aanzien van de regelgeving wordt steeds alleen verwezen naar die voor de gemeenten.
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wetgever of de NBA geven. Deze zullen de stellige uitspraken als zwaarwegend beschouwen
en er alleen gemotiveerd van afwijken.
Van aanbevelingen van de commissie kan wel zonder nadere motivatie worden afgeweken.
De stellige uitspraken van de Commissie BBV hebben betrekking op de begroting of
jaarrekening en/of op het financieel beheer. Om de rechtmatigheidscontrole van de baten,
lasten en balansmutaties in de gemeenterekening op een verantwoorde wijze te laten
verlopen dienen gemeenten en accountants tijdig te worden geïnformeerd door de
Commissie BBV. Het is essentieel dat informatie beschikbaar is op een moment dat deze nog
goed kan worden verwerkt. Stellige uitspraken die in een boekjaar zijn uitgebracht, gelden
met ingang van het volgende begrotingsjaar.
Het voormalig PRPG en de Commissie BBV hebben een aantal notities uitgebracht De
belangrijkste passages met stellige uitspraken uit deze notities zijn in deze kadernota
opgenomen.

2 Reikwijdte en normenkader
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt onderscheid gemaakt
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de
accountantscontrole. Het juridische begrip rechtmatigheid heeft betrekking op alle geldende
wetten en regels. Rechtmatigheid is dan het handelen in overeenstemming met alle wetten en
regels. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole is een minder
omvattend begrip. Dit hoofdstuk gaat in op de begrenzing van het begrip rechtmatigheid.

2.1

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie
met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: het gaat om de financiële
beheershandelingen. Voorbeelden hiervan zijn:
Overdrachten aan of van natuurlijke personen en rechtspersonen (bijvoorbeeld subsidies,
uitkeringen, belastingen en heffingen).
Transacties waarbij een tegenprestatie wordt verkregen of geleverd.
Financieringen, waaronder opgenomen en uitgezette leningen en daarbij behorende rente
en aflossingen.
Vermogensmutaties zoals mutaties van reserves en voorzieningen en de
afschrijvingssystematiek.
Bovenstaande sluit in beginsel regels uit met betrekking tot handelingen en beslissingen van
niet-financiële aard (bijvoorbeeld in relatie tot arbeidsomstandighedenwet of de
privacywetgeving).
Hierop dienen twee belangrijke nuances te worden aangebracht:
1. Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard dienen wel in algemene zin te
worden betrokken bij de inschatting van het algemene risicobeleid en –beheer van de
gemeente. De ratio hiervan is dat niet-financiële handelingen wel kunnen leiden tot
financiële risico‟s waarvoor bijvoorbeeld een voorziening zou moeten worden gevormd.
3

2. De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzicht van
de jaarrekening. Zo worden de paragrafen in het jaarverslag niet op
rechtmatigheidsaspecten getoetst. Wel wordt dus gekeken of het beeld dat in de
paragrafen wordt gegeven niet botst met de jaarrekening.

2.2

Het normenkader

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf.
De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij de
verordeningen, raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden. Het
normenkader moet actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe
wet- en regelgeving.
2.2.1 Externe wetgeving en verordeningen en andere besluiten
Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat over
financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over
financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten
van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die
bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van
het normenkader.
Een veel gestelde vraag is of gemeenteraden eigen verordeningen buiten beschouwing
mogen laten bij de rechtmatigheidscontrole. Dit is niet mogelijk. Wel kan de raad besluiten dat
aan bepaalde onderdelen van verordeningen geen financiële consequenties worden
verbonden. Dat kan uiteraard alleen als deze onderdelen niet verplicht voortvloeien uit hogere
regelgeving. In dit geval geeft de Commissie BBV de aanbeveling om de desbetreffende
onderdelen van de verordeningen in te trekken, te wijzigen of door een hardheidsclausule op
te nemen.

2.2.2 Collegebesluiten
De accountant ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende functie. De door de
accountant uit te voeren rechtmatigheidscontrole heeft daarbij als doel om vast te stellen dat
de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de
bepalingen in de wet- en regelgeving, bestaande uit externe wetgeving en gemeentelijke
regelgeving. Met andere woorden, er wordt gecontroleerd of het college van Burgemeester en
Wethouders bij het aangaan van transacties met financiële gevolgen de relevante bepalingen
heeft nageleefd. Het gaat daarbij dus om de spelregels van de raad en hogere wet- en
regelgevende organen die als norm gelden voor het college bij het aangaan van transacties.
Bij de gemeentelijke regelgeving gaat het, om verordeningen en andere raadsbesluiten.
Collegebesluiten vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole, tenzij de controle hiervan
verplicht is op basis van hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen.
Collegebesluiten zijn in te delen in kaderstellend en uitvoerend. Kaderstellende besluiten
hebben een algemene werking voor alle nog te nemen uitvoerende besluiten. Uitvoerende
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besluiten kunnen door het college worden genomen, bijvoorbeeld in het kader van het
dagelijks bestuur en beheer van de gemeente.
Kaderstellende collegebesluiten, betrekking hebbend op financiële beheershandelingen,
kunnen verplicht zijn gesteld door hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen.
Indien het opstellen en nemen van een collegebesluit verplicht wordt gesteld, toetst de
accountant alleen of het voorgeschreven besluit daadwerkelijk door het college is genomen.
Indien wet- en regelgeving ook inhoudelijke eisen aan het collegebesluit stelt, wordt ook
gecontroleerd of aan deze eisen is voldaan.
Bij de eventuele controle op collegebesluiten zijn daarom drie varianten te onderscheiden:
De accountant toetst alleen of het besluit is genomen;
De accountant toetst of in het besluit ook de in wet- en regelgeving voorgeschreven
bepalingen zijn opgenomen;
De accountant toetst inhoudelijk of de bepalingen in het besluit adequaat zijn opgevolgd;
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij wettelijk verplichte kaderstellende collegebesluiten,
waarbij is voorgeschreven dat een rechtmatigheidstoets moet worden uitgevoerd, zoals bij de
controle van verantwoordingen over de besteding van specifieke uitkeringen (bijv. eigen
uitvoeringsregels betreffende de toepassing van de hardheidsclausule).
Alle overige kaderstellende en uitvoerende collegebesluiten vallen niet standaard onder de
door de accountant uit te voeren rechtmatigheidscontrole.
De gemeenteraad kan de behoefte hebben om (kaderstellende) collegebesluiten en door het
college uitgevaardigde voorschriften door de accountant te laten toetsen in het kader van de
rechtmatigheidscontrole. Dit is een bijzondere situatie. De raad vraagt dan namelijk controle
op de naleving van regelgeving, waarvan de raad de bevoegdheid voor de totstandkoming en
toepassing heeft overgedragen aan het college. Dergelijke regelgeving wordt normaal
gesproken niet in het normenkader opgenomen en is normaliter geen onderwerp van
rechtmatigheidscontrole.
Als de raad toch de naleving van deze regelgeving wil laten toetsen zijn er twee opties.
1. De raad neemt een afzonderlijk besluit om één of meerdere collegebesluiten/regelgeving
waartoe het college bevoegd is op te nemen in het normenkader voor de
accountantscontrole van de jaarrekening. De accountant moet de naleving van deze
regelgeving dan in de rechtmatigheidscontrole meenemen en geconstateerde fouten
en/of onzekerheden in het oordeel meewegen;
2. De raad neemt een besluit om aan de accountant een aanvullende onderzoeksopdracht
te verstrekken. De accountant rapporteert over de bevindingen naar aanleiding van deze
onderzoeksopdracht in een afzonderlijk uit te brengen rapport van bevindingen..
De Commissie BBV doet de gemeenteraden de aanbeveling om te kiezen voor optie 2. In
situatie 1 zou de raad zich moeten afvragen of het toetsen van de regelgeving waar het
college toe bevoegd is, zinvol is. Uiteindelijk heeft het college veelal de mogelijkheid om te
besluiten over aanpassing en/of afwijking van de eigen regelgeving. Indien de raad
afwijkingen van de regelgeving van het college wil laten meewegen in het
rechtmatigheidsoordeel van de accountant ligt het meer voor de hand dat de raad de
bevoegdheid betreffende deze regelgeving naar zich toe trekt, bijvoorbeeld via een bepaling
5

in de financiële verordening. De accountant gaat daarom na of de raad doelbewust kiest voor
optie 1 dan wel, gezien deze overwegingen, niet alsnog de voorkeur geeft aan optie 2.
Situatie 1
Als de raad toch besluit om (bepalingen uit de) collegebesluiten op te nemen in het
normenkader voor de rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening, kan de volgende vraag
zich voordoen. Hoe nu te handelen als het college (conform zijn bevoegdheden)
kaderstellende collegebesluiten of collegebesluiten die op basis van een raadsbesluit zijn
toegevoegd aan het normenkader heeft aangepast of een besluit heeft genomen om toe te
staan dat van deze bepalingen wordt afgeweken?
Als het college een besluit heeft genomen om bepalingen in de eigen besluiten aan te passen
dan zal de rechtmatigheidscontrole in de periode vóór aanpassing gericht zijn op de “oude”
bepalingen en in de periode na aanpassing op de aangepaste bepalingen. Afwijkingen van de
“oude” bepalingen met financiële gevolgen in de periode vóór dit besluit leiden tot
onzekerheden of fouten in het kader van het rechtmatigheidsoordeel. Afwijkingen van de
“oude” bepalingen na dit besluit zijn niet onrechtmatig aangezien het college afwijking
toestaat en daartoe handelt binnen haar bevoegdheid. Vanzelfsprekend leiden afwijkingen
van de aangepaste bepalingen in de periode na het besluit weer tot onzekerheden of fouten
in het kader van het rechtmatigheidsoordeel.
Indien in de besluiten van het college een hardheidclausule is opgenomen en de afwijking is
in overeenstemming met de hardheidclausule, dan is het afwijken van de besluiten onder
bepaalde voorwaarden, zoals in de hardheidclausule geregeld, toegestaan. In dat geval is
eveneens rechtmatig gehandeld.
Dit betekent dat het college van de eerdere besluiten mag afwijken als de bepalingen tijdig
worden aangepast of als tijdig een besluit is genomen om afwijkingen toe te staan, dan wel
een hardheidclausule is toegepast in overeenstemming met de regelgeving. Wanneer het
college afwijkingen met financiële gevolgen achteraf sanctioneert of verschoont, zonder dat
de regelgeving dat toestaat (bijvoorbeeld via een hardheidsclausule) dan wegen deze toch
mee in het rechtmatigheidsoordeel.
Aangezien collegebesluiten normaliter niet tot het object van rechtmatigheidscontrole behoren
en daarvoor eerst een afzonderlijk raadsbesluit wordt genomen, kan de raad ook bij besluit de
collegebesluiten (of bepalingen daaruit), ook achteraf, weer uit het normenkader voor de
rechtmatigheidscontrole halen. Bijvoorbeeld omdat de raad bij nader inzien alsnog tot de
conclusie komt dat de afwijking niet hoeft te leiden tot een oordeel over de rechtmatigheid dat
tot uitdrukking komt bij het oordeel over de jaarrekening. In dat geval blijven afwijkingen van
de betreffende bepalingen uit het collegebesluit buiten de reikwijdte van de
rechtmatigheidscontrole.
Situatie 2
In situatie 2 wordt ingevolge een aparte onderzoeksopdracht de naleving van de regelgeving
van het college door de accountant onderzocht. Dit onderzoek valt buiten de reikwijdte van de
rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening door de accountant. De accountant zal de
bevindingen uit dit onderzoek afzonderlijk rapporteren. Daarnaast kan de accountant hierover
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tevens rapporteren in het verslag van bevindingen naar aanleiding van de
accountantscontrole van de jaarrekening, indien dit van belang is in het kader van het
onderzoek van de jaarrekening, dan wel door de gemeenteraad wordt gevraagd.
In onderstaand overzicht is de wijze waarop met afwijkingen van door het college genomen
besluiten en/of door het college uitgevaardigde voorschriften moet worden omgegaan in de
rechtmatigheidscontrole kort samengevat.
Afwijkingen wegen mee in het
Afwijkingen worden door de
rechtmatigheidsoordeel van de accountant gerapporteerd in
accountant
het verslag van bevindingen
naar aanleiding van de
accountantscontrole van de
jaarrekening
1 Standaard
Nee, tenzij:
Nee, tenzij:
rechtmatigheidscontrole,
afgeweken is van een collegeafgeweken is van een collegewaarbij collegebesluiten niet in besluit m.b.t. financiële beheersbesluit m.b.t. financiële beheershet normenkader zijn
handelingen dat op basis van
handelingen dat op basis van
opgenomen
hogere regelgeving of raadshogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen
besluiten c.q. verordeningen
onderwerp van
onderwerp van
rechtmatigheidscontrole is.
rechtmatigheidscontrole is.
2 Collegebesluiten/ regelgeving
Ja, tenzij:
Ja, voor zover daartoe aanleiding
het college tijdig de regelworden doelbewust in het
bestaat
geving heeft aangepast;
normenkader opgenomen of
het college tijdig een besluit
zijn op basis van wettelijke
heeft genomen om te
verplichtingen/ verordeningen
mogen afwijken van de
onderwerp van
eigen regelgeving;
rechtmatigheidscontrole
het college een hardheidclausule adequaat toepast
die is opgenomen in de
regelgeving.
3 Collegebesluiten/regelgeving,
Nee
Nee
welke niet op basis van
wettelijke verplichtingen/
verordeningen onderwerp van
rechtmatigheidscontrole zijn,
welke door de raad bij nader
inzien uit het normenkader zijn
verwijderd (desgewenst met
terugwerkende kracht).

2.2.3 Opstellen en vaststellen van het normenkader
Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht van de
relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. Het kan zijn dat het overzicht naar de mening
van de accountant niet volledig is. De accountant zal dan om aanvulling van dit overzicht
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vragen. Hij kan in dit kader bijvoorbeeld verwijzen naar ervaringen met overzichten van
regelgeving bij andere gemeenten. De gemeente zal vervolgens de ontbrekende informatie
alsnog moeten opnemen of moeten aangeven waarom bepaalde regelgeving niet in het
overzicht is opgenomen.
Het is dus aan de gemeente om het normenkader op te stellen. Indien de accountant van
mening is dat het normenkader niet voldoet, er bijvoorbeeld aantoonbaar verordeningen zijn
2
weggelaten, dan wordt dit opgevat als een subjectieve verhindering en zal de accountant de
3
opdracht teruggeven .
Het college stuurt het normenkader naar de raad. De accountant stuurt zijn advies bij dit
overzicht van de relevante regelgeving, meestal tegelijkertijd met de opdrachtbevestiging,
eveneens naar de raad. De raad hoeft dit normenkader niet expliciet vast te stellen, maar kan
het kader ook bevestigen door het voor kennisgeving aan te nemen. Doel van het versturen is
dat de raad zich bewust is van welke verordeningen wel en niet zijn meegenomen in de
accountantscontrole, met andere woorden de raad heeft de mogelijkheid gehad het overzicht
aan te vullen. Indien de accountant een probleem heeft dat naar zijn mening niet op een
bevredigende wijze door het college wordt opgelost, dient hij zijn specifieke vragen aan de
raad voor te leggen.

2.3

Operationaliseren normenkader

2.3.1 Interne beheersing
Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de
accountantscontrole moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de
regelgeving wordt nader uitgewerkt in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. Op basis
van de relevante bepalingen kan aan de hand van een risicoanalyse worden bepaald, welke
beheersmaatregelen moeten worden genomen. Bij het in kaart brengen van de financiële
bepalingen uit de externe en interne regelgeving kan de accountant in aanvulling op de
controlewerkzaamheden ondersteunende werkzaamheden verrichten en aanbevelingen
doen.
De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (=
het normenkader) met voor de gemeente financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar
wordt vastgelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat een gemeente zichtbaar in
“control” is.

2

In accountantstermen is subjectieve verhindering en belemmering een onvolkomenheid, die door de cliënt wel kan
worden opgeheven, maar waarbij door de cliënt geen maatregelen getroffen worden om de belemmering op te heffen.
Een objectieve verhindering ontstaat in die situaties, dat de cliënt niet in staat is de belemmering weg te nemen.
3
Vanaf de controle van de jaarrekening 2005 is de zogenaamde „geen oordeelsverklaring‟ niet meer mogelijk (zie
verder paragraaf 4.4).
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2.3.2 Onduidelijkheden over financiële consequenties
Bij onduidelijkheid in de verordeningen over financiële consequenties dan moet dit worden
opgelost. De onduidelijkheden zullen dan moeten worden voorgelegd aan de raad.
In de hiervoor beschreven werkwijze is er vanuit gegaan dat er vóóraf beslissingen worden
genomen over hoe met bepaalde bepalingen om te gaan. Het achteraf sanctioneren (alsnog
goedkeuren door de raad) van het niet naleven van gemeentelijke regelgeving is niet
verboden, ten minste als de relevante bepalingen niet voortvloeien uit andere (hogere) weten regelgeving. Achteraf sanctioneren is niet transparant. De Commissie BBV geeft
gemeenten daarom de aanbeveling zoveel mogelijk te voorkomen om achteraf aan te geven
aan welke bepalingen geen financiële consequenties worden verbonden. Immers zodra
onduidelijkheden in de interpretatie zijn geconstateerd dient de raad aan te geven welke
interpretatie hij geeft. De Commissie BBV doet de aanbeveling daarom om het achteraf
sanctioneren (achteraf door de raad laten aangeven aan welke bepalingen geen financiële
consequenties worden verbonden) niet meer toe te passen. De Commissie BBV doet de
stellige uitspraak om deze interpretatie van de raad vervolgens vast te leggen in een
raadsbesluit, waarna dit besluit wordt verwerkt in de desbetreffende verordeningen.

2.4

Praktische begrenzing rechtmatigheidscontrole

In de provinciale- en gemeentelijke organisaties kunnen er bij wijze van spreken veel (onjuiste
of onrechtmatige) handelingen en besluiten plaatsvinden waaruit financiële consequenties
kunnen voortvloeien, die van ondergeschikt belang zijn. Als die allemaal moeten worden
ontdekt via de rechtmatigheidcontrole (intern of extern), is een begrenzing nauwelijks meer
mogelijk en zijn de activiteiten bijna oneindig. In verband hiermee is gezocht naar een
praktische gedragslijn, die aansluit op hetgeen ook al in het kader van de
getrouwheidcontrole gebruikelijk is. De financiële rechtmatigheidscontrole is immers een
aanvullende juistheidcontrole op de baten, lasten en balansmutaties, die in het kader van de
getrouwheidcontrole al op getrouwheidsaspecten zijn gecontroleerd.
Zo kan er een afbakening worden gezocht door gebruik te maken van het onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken en de omvang van de daaraan verbonden financiële risico´s. Als
voorbeeld hiervoor nemen we de zeer vele wettelijke regelingen rond de ambtelijke
rechtspositie en de fiscale- en sociale verzekeringswetgeving. Veel van de bepalingen die op
zichzelf relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid hebben betrekking op situaties die
relatief uitzonderlijk zijn, i.c. weinig voorkomen. De vraag is nu of we al deze bepalingen
moeten gaan uitwerken. In beginsel wordt daartoe aangesloten op hetgeen in het
uitvoeringsproces is geregeld. Een invalshoek kan zijn de selectie van de in het hoofdproces
te waarborgen wettelijke bepalingen te beperken tot vaste aspecten/onderwerpen die in een
normale arbeidsverhouding, respectievelijk bij het overgrote deel van de ambtenaren aan de
orde zijn. Dat betekent dat specifieke bepalingen die af en toe van toepassing zijn op
betalingen aan of ten behoeve van enkele ambtenaren uit doelmatigheidsoverwegingen
buiten het proces van operationalisering van het normenkader blijven. De organisatie en ook
de accountant, zal natuurlijk wel moeten vaststellen dat voor het subproces betreffende
incidentele zaken voldoende waarborgen zijn getroffen en dat zich daarin geen bijzondere
(financieel grote) transacties voordoen.
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Waar de grens ligt, is tevoren niet aan te geven. Dit vormt een punt van overleg tussen
accountant en organisatie, waarbij de tolerantiegrenzen zeker een rol spelen.

2.5

Samenhang in begrippen

Voor het nader invullen en concretiseren van de rechtmatigheidscontrole worden in de
praktijk verschillende instrumenten gebruikt. In deze paragraaf wordt nader op het gebruik
van deze instrumenten ingegaan. Ook wordt aangegeven welke instrumenten een verplicht
karakter hebben en of een instrument het domein van de gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders betreft.
2.5.1 Gemeentewet
De rechtmatigheidscontrole is gebaseerd op de Gemeentewet . In het “Besluit
accountantscontrole decentrale overheden” (Bado) zijn nadere regels gesteld met betrekking
tot de reikwijdte van en de verslaggeving over de rechtmatigheid als onderdeel van de
accountantscontrole van jaarrekeningen van gemeenten en provincies.
2.5.2 Verordeningen ex. Artikel 212 en 213 Gemeentewet
In de verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet (GW) regelt een gemeente het gemeentelijke
financiële beleid, beheer en de financiële organisatie zodanig dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening ex. Artikel 213
GW worden de regels voor de accountantscontrole zodanig vastgelegd dat de toetsing van de
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd.
Verder regelt verordening ex. Artikel 213 een aantal zaken met betrekking tot de
opdrachtverlening aan de externe accountant. Deze verordeningen zijn een wettelijke
verplichting en het domein van de gemeenteraad.
2.5.3 Opdracht accountant
De gemeenteraad zal ter afkadering van de rechtmatigheidscontrole allerlei zaken nader
moeten regelen en vastleggen. Bijvoorbeeld over de te hanteren goedkeuringstolerantie, de
rapporteringtolerantie, het voor de rechtmatigheidscontrole toe te passen (lokale)
normenkader, de wijze en het tijdstip van aanleveren van de te controleren jaarrekening, het
te voeren overleg en eventuele tussentijdse rapportages, enzovoorts. De gemeenteraad kan
de lokale afspraken bijvoorbeeld ook voor een deel in de verordening ex. Artikel 213 GW en
in het raadbesluit inzake de opdrachtverlening c.q. de (jaarlijkse) verplichte
opdrachtbevestiging aan de accountant opnemen. Ook kan de raad de afspraken vastleggen
in een zogenoemd controleprotocol.
2.5.4 Normenkader
Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is belangrijk dat de geldende
regelgeving duidelijk vastligt. Het college is primair verantwoordelijk voor de naleving van de
wet- en regelgeving en moet dus permanent inzicht hebben in de van toepassing zijnde
relevante wet- en regelgeving. Dit betreft het normenkader. Het normenkader moet worden
opgesteld en in ieder geval aan de gemeenteraad ter kennisneming worden gezonden. Het
normenkader kan ook door de gemeenteraad worden vastgesteld door het normenkader
bijvoorbeeld aan het raadsbesluit betreffende de controleopdracht aan de accountant toe te
voegen. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het normenkader ligt bij de
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gemeente. Het normenkader kan in het geval er geen wijzigingen in de wet- en regelgeving
hebben voorgedaan voor meerdere jaren worden vastgesteld.
2.5.5 Operationaliseren normenkader
Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de
accountantscontrole moet het worden geoperationaliseerd. Ten behoeve van de uitwerking is
het van belang dat bekend is welke bepalingen van de regelgeving relevant zijn voor het
rechtmatigheidsbeheer. In het kader van de accountantscontrole gaat het daarbij om de
bepalingen waar voor de gemeente financiële consequenties uit kunnen voortkomen. Op
basis van de relevante bepalingen kan aan de hand van een risico-analyse worden bepaald
welke beheersmaatregelen moeten worden genomen.
Het operationaliseren van het normenkader is een taak van het college.
2.5.6 Samenvattend overzicht
Hieronder zijn de begrippen in een overzicht samengevat:
Onderwerp

Instrument

Inrichten
rechtmatigheidbeheer
Inrichten
accountantscontrole
Opdrachtverstrekking
accountant

Verordening ex
Artikel 212
Verordening ex
Artikel 213
Raadsbesluit
(Bijvoorbeeld via een
controleprotocol)
Normenkader

Inventarisatie wet- en
regelgeving

Operationaliseren
rechtmatigheidbeheer

Beheersmaatregelen
(o.a. controleplan en
werkprogramma‟s)

Verplicht/
optioneel
Verplicht

Domein

Verplicht

Gemeenteraad

Verplicht

Gemeenteraad

Verplicht

1. College
2. Gemeenteraad
(minimaal ter
kennisneming)
College

Verplicht

Gemeenteraad

3 Specifieke onderwerpen
De controle van de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties
leidt algemeen gesproken tot drie extra toetsingscriteria ten opzicht van de controle voor het
getrouwe beeld, namelijk het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik &
oneigenlijk gebruik criterium. Deze drie criteria hebben in de praktijk tot vragen geleid. Dit
hoofdstuk gaat daarom op deze drie criteria in. Daarnaast heeft ook het toetsen aan de
verordening ex artikel 212 Gemeentewet tot enkele vragen geleid. Ook hier wordt op
ingegaan. Eerst wordt ingegaan op een algemeen aandachtspunt, financiële
beheershandelingen waarvan de accountant de rechtmatigheidsaspecten niet goed kan
overzien. Daarna is er aandacht voor fouten en onzekerheden bij rechtmatigheidscontrole.
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3.1 Financiële beheershandelingen waarvan de accountant de
rechtmatigheidaspecten niet goed kan overzien
Een accountant kan bij de uitvoering van zijn controle worden geconfronteerd met financiële
beheershandelingen waarvan hij de rechtmatigheidsaspecten niet goed kan overzien.
Voorbeelden hiervan zijn staatssteun, Europese aanbestedingen, nieuwe aanbestedingswet,
de wet markt en overheid of planschade.
Het is onwenselijk dat in de hierboven beschreven situatie de accountant de onzekerheid
over de specifieke cases één op één door vertaalt naar een onzekerheid in zijn controle.
Immers gezien de grote bedragen waar deze onzekerheden betrekking op kunnen hebben,
ontstaan er dan onzekerheden die kunnen leiden tot een niet-goedkeurende
controleverklaring, terwijl de onzekerheid voort vloeit uit de complexiteit van de regelgeving
en jurisprudentie (en de interpretatie daarvan in concrete situaties) en niet uit het al dan niet
zichtbaar toetsen op naleving door de gemeente. De Commissie BBV doet daarom de
stellige uitspraak dat deze onderwerpen dan worden getoetst, zoals ook wordt getoetst op
niet-financiële rechtmatigheid.

3.2

Voorwaardencriterium

Wat betreft het voorwaardencriterium zijn er twee hoofdonderwerpen waar in de praktijk veel
over is gediscussieerd. Dat zijn investeringen en contracten die meerjarig gevolgen hebben,
subsidieafrekeningen en specifieke uitkeringen.
3.2.1 Meerjarige gevolgen
De meeste investeringen leiden tot lasten, balansmutaties en soms ook baten in de
jaarrekeningen van meerdere jaren. Contracten die voor meerdere jaren worden afgesloten
hebben ook gevolgen voor meerdere jaarrekeningen. Indien een investering of een contract
fouten en/of onzekerheden bevat, wanneer en hoe vaak tellen die dan mee in de
controleverklaring? Deze vraag wordt hieronder uitgewerkt.
3.2.1.1 Investeringen
In het Bado wordt uitgegaan van de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties van het desbetreffende kalenderjaar. Investeringen leiden bij het aangaan van
de besteding tot een balansmutatie ter grootte van de investering. Bij de desbetreffende
jaarrekening wordt het volle bedrag van de investering/aanbesteding meegenomen in de
rechtmatigheidcontrole. In de volgende jaren wordt niet gekeken naar de rechtmatigheid van
de oorspronkelijke investering. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar de rechtmatigheid (en
getrouw beeld) van de afschrijvingen (afschrijvingsperiode, methode e.d.), maar de
rechtmatigheid van de afschrijvingen staat los van de rechtmatigheid van de investering.
3.2.1.2 Meerjarige contracten
Bij meerjarige inkoopcontracten voor leveringen en diensten zijn de jaarlijkse lasten in de
jaarrekening opgenomen. Dergelijke contracten leiden veelal niet tot onrechtmatige
balansmutaties (voorraden, vooruitbetaald, schuld, enz.). Een onrechtmatigheid bij de
contractverlening, bijvoorbeeld bij het niet voldoen aan de Europese regels, zou daarom
jaarlijks in de afweging naar de controleverklaring kunnen blijven doorwerken omdat de
gemeenteraad geen afwijkingen van hogere regelgeving kan sanctioneren. De Commissie
BBV doet de stellige uitspraak aan gemeenten om meerjarige contracten, die bijvoorbeeld
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zouden moeten voldoen aan Europese regels, in de toelichting op de jaarrekening bij de „niet
uit de balans blijkende verplichtingen‟ op te nemen voor het volle bedrag waarover het
contract is afgesloten. Het BBV schrijft overigens voor dat van belangrijke contracten de
resterende contractwaarde in de toelichting bij de „niet uit de balans blijkende verplichtingen‟
worden vermeld.
Als de contractwaarde is vermeld onder de „niet uit de balans blijkende verplichtingen‟ is in
feite de hele contractwaarde betrokken in de oordeelsvorming. De uitgaven die in het tweede
jaar tot uitdrukking komen in de jaarrekening zijn weliswaar onrechtmatig tot stand gekomen,
maar aangezien zij al een keer als fout zijn aangemerkt via de totale contractwaarde, worden
deze lasten niet opnieuw als fout in de oordeelsvorming van de accountant betrokken. Indien
in het eerste jaar het contract niet onder de „niet uit de balans blijkende verplichtingen‟ is
vermeld, heeft een dergelijke afweging nog niet plaatsgevonden en worden in het tweede jaar
de geconstateerde fouten wel in het oordeel van de accountant betrokken.

3.2.2 Legitieme afwezigheid afrekeningen
Tijdens de afronding van de jaarrekening(controle) zal blijken dat van bijvoorbeeld verstrekte
subsidies de afrekeningen nog niet ontvangen zijn. Hoe hiermee om te gaan?
Uitgangspunt is dat de legitieme afwezigheid ervan op zich niet tot een rechtmatigheidfout
leidt. Een voorbeeld hiervan is wanneer een subsidieverslag van de gesubsidieerde instelling
nog niet is ontvangen en hier geen financiële gevolgen aan zijn verbonden. Wel zal nu naar
andere wegen moeten worden gezocht om voldoende zekerheid over de rechtmatigheid en
de getrouwheid te verkrijgen.
Het subsidieproces kent in elk geval een aanvraag, een beschikking inzake subsidieverlening
en de subsidievaststelling. Voorts worden vaak voorschotten verleend en soms wordt ook
tussentijdse informatie gevraagd van de gesubsidieerde. Net als bij de getrouwheid moet de
accountant in de situatie dat de gewenste informatie – in redelijkheid – nog ontbreekt een
verwachting opbouwen betreffende de rechtmatigheid van de verantwoorde
subsidiebedragen. Zijn daartoe door de subsidieverstrekker juiste onderbouwingen gegeven
en zijn deze goed gedocumenteerd. Als deze onderbouwing deugdelijk is en bijvoorbeeld
wordt gestaafd met ervaringen uit het verleden (vorig jaar een prima verantwoording), dan
bestaat er geen reden om te twijfelen aan de getrouwheid en de rechtmatigheid. Dat op zo‟n
moment – in redelijkheid – nog geen absolute zekerheid kan worden verkregen mag naar de
mening van de Commissie BBV niet worden vertaald in een onzekerheid in de
(accountants)controle m.b.t. rechtmatigheid.
Als daarentegen door informatie uit het aanvraagproces, de voorlopige subsidiebeschikking,
de verstrekking van voorschotten, negatieve ervaringen uit het verleden, dan wel uit (andere)
tussentijdse informatie onzekerheid ontstaat over de rechtmatigheid van de verantwoorde
subsidiebedragen dan kan dit wel meetellen in het rechtmatigheidsoordeel.
3.2.3 Gemeenschappelijke Regelingen
Indien een gemeenschappelijke regeling (GR) geen goedkeurende controleverklaring
betreffende het aspect rechtmatigheid bij zijn jaarrekening heeft, heeft dit normaal gesproken

13

geen invloed op de controleverklaring van de gemeente aangezien de GR inzake het BBV
een zelfstandige verantwoordingsplicht heeft. Een niet goedkeurende controleverklaring
(betreffende de getrouwheid) bij de jaarrekening van een gesubsidieerde instelling kan echter
strijdigheid met interne en/of externe voorschriften opleveren en kan derhalve wel van invloed
zijn op het rechtmatigheidsoordeel bij de subsidieverstrekkende gemeente.
Een en ander is sterk afhankelijk van het soort GR. Voor een verdere uitwerking van dit
thema verwijzen wij u naar een afzonderlijke notitie over Gemeenschappelijke Regelingen en
Rechtmatigheid en de paragrafen 3.7 en 3.10.
3.2.4 De wet Fido, Schatkistbankieren, Ufdo en Ruddo
De wet Financiering decentrale overheden (Fido), Besluit schatkistbankieren, Uitvoering
financiering decentrale overheden (Ufdo) en Regeling uitvoering derivaten decentrale
overheden (Ruddo) bevatten regels die de risico‟s voor gemeenten moeten beperken bij
lenen en beleggen. De overtredingen van deze wet- en regelgeving leiden tot
onrechtmatigheden. Onrechtmatigheden inzake de kasgeldlimiet en de renterisiconorm zullen
alleen worden gerapporteerd en wegen niet mee naar het accountantsoordeel inzake de
rechtmatigheid. Aan deze overtredingen van de wet Fido zelf zijn namelijk geen (directe)
financiële gevolgen verbonden (zie paragraaf 3.6.2). Bij het beleggen van gelden kan wel
financiële schade worden geleden bij strijdige transacties voor wat betreft de aard van de
waardepapieren (hoofdsomgarantie) en de eisen van betrouwbaarheid voor de tegenpartij..
Er kan bijvoorbeeld schade ontstaan omdat een tegenpartij, die een onvoldoende rating had,
de uitgeleende gelden niet kan terugbetalen, of omdat een valuta(koers)verlies is geleden. De
maximale schade zal bij een ontbrekende hoofdsomgarantie afhankelijk zijn van de
contractvoorwaarden (restrisico veelal 10 – 20 % hoofdsom) en bij ontbreken van de
minimaal vereiste rating. Deze mogelijke maximale financiële schade telt wel mee naar het
accountantsoordeel betreffende de rechtmatigheid.
Zoals hiervoor vermeld zijn er naast de Fido-regels ook nog andere - voornamelijk interne voorschriften van toepassing op de financiële transacties betreffende het lenen en beleggen
van gelden. Bij het niet naleven van deze regels, en vooral wanneer daarbij bevoegdheden
worden overschreden, kan er wel sprake zijn van transacties die ook jegens derden
onrechtmatig tot stand zijn gekomen en op die titel ontbindbaar zijn. De betrokken derden
moeten dan wel op de hoogte (kunnen) zijn geweest van het feit dat (wellicht) onbevoegd en
dus onrechtmatig werd gehandeld. Zij moeten dus (bewijsbaar) niet te goeder trouw (kunnen)
zijn geweest. Dergelijke overtredingen van andere financieringsregels dan de wet Fido zullen
ook wél meewegen naar het accountantsoordeel betreffende de rechtmatigheid, mits het
interne regels betreft die door de raad zijn gesteld en het een financiële onrechtmatigheid
(een onrechtmatigheid met mogelijke financiële gevolgen) betreft.
3.2.5 Aanbestedingswet
Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De aanbestedingswet
vervangt het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), het Besluit
aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass) en de Wet implementatie
rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira). De Aanbestedingswet regelt naast de
Europese aanbestedingen de nationale aanbestedingen. Voor het doen van aanbestedingen
zijn twee richtsnoeren opgesteld. Het eerste richtsnoer regelt dat eisen, voorwaarden en
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criteria die aan inschrijvers en inschrijvingen worden gesteld in redelijke verhouding moeten
staan tot de opdracht. In de Gids Proportionaliteit zijn de voorschriften hiervoor uitgewerkt.
Een aanbestedende dienst dient deze voorschriften toe te passen of een afwijking in de
aanbestedingsstukken te motiveren. Bij overheidsopdrachten voor werken die een geraamde
waarde hebben onder de Europese drempel moet een aanbestedende dienst de voorschriften
uit het Aanbestedingsreglement werken 2012 toepassen of in de aanbestedingsstukken
motiveren waarom deze niet worden toegepast. Deze bepalingen brengen voor de gemeente
administratieve verplichtingen met zich en deze administratieve verplichtingen vallen niet
onder de bepalingen van recht, hoogte en duur en vallen dus onder de formele
rechtmatigheid. Bij het niet naleven van deze bepalingen rapporteert de accountant hierover
in zijn rapport van bevindingen en materiele toetsing door de accountant is niet vereist. Het
ten onrechte niet toepassen van de (Europees) drempelbedragen bij een aanbesteding van
opdrachten leidt wel tot een financiële rechtmatigheidsfout.

3.2.6 Wet Markt en Overheid
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid (Wet M en O) van toepassing voor
overheidsorganisaties. Het doel van deze wet is om oneerlijke concurrentie door
overheidsorganisaties met marktpartijen te voorkomen en om zo een gelijkwaardig speelveld
te creëren. De Wet Markt en overheid schrijft voor dat bij economische activiteiten de
integrale kosten van deze producten en diensten (inclusief winstopslag) doorberekend
moeten worden aan de afnemers. Daarbij gelden enige andere verplichtingen zoals een
bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven. Het in rekening brengen van de integrale
kostprijs geldt ook voor door het Rijk aan gemeenten opgedragen taken die worden gezien
als economische activiteit. Er is sprake van een economische activiteit indien door de
gemeente in concurrentie wordt getreden met marktpartijen Alleen als de gemeente zelf een
besluit neemt dat een economische taak publiek is, is bovenstaande verplichting niet van
toepassing.
Het niet naleven van de bepalingen van de Wet Markt en Overheid vallen onder de categorie
niet financiële rechtmatigheid. Bij niet naleven is dus sprake van een formele
rechtmatigheidsfout. Relevante bevindingen neemt de accountant op in zijn
accountantsverslag.

3.2.7 Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sectoren (WNT) in werking getreden. Bij de inwerkingtreding van de WNT is de
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) ingetrokken.
De WNT kent drie regimes:
1. Een algemeen bezoldigingsmaximum
2. Een sectoraal bezoldigingsmaximum
3. Het openbaarmakingsregime
De WNT voorziet in een instrument waarmee daadwerkelijk kan worden ingegrepen in de
bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector Bij het
overschrijden van de WNT-bepalingen is sprake van een onverschuldigde betaling (met
inachtneming van het overgangsrecht). De topfunctionaris is verplicht tot terugbetaling en de
afspraken met de topfunctionaris dienen te worden aangepast. Bij het niet opnemen van de
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terugbetaling in de jaarrekening van de gemeente is sprake van een financiële
rechtmatigheidsfout.

3.3

Begrotingscriterium

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
In de toelichting op het Bado wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede
de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde
4
begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting
zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de
financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste
programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van
belang zijn.”
3.3.1 Waar zijn de normen voor het begrotingscriterium vastgelegd?
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het
budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het
begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van
de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd.
Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex
artikel 212 van de Gemeentewet.

3.3.2 Begrotings- en investeringskredietoverschrijdingen
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven
autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het
college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd
voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien
de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een
begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de
besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens
de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het
begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle
vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de
gemeenteraad vallen. De toelichting van het Bado zegt hierover:
Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid
genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de
5
Gemeentewet. Volgens artikel 28, eerste lid van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften
4

In het Bado wordt gesproken over functies. Inmiddels is de gemeentelijke begroting echter ingedeeld a.h.v.
programma‟s. De hier aangehaalde tekst is op dit punt geactualiseerd.
5
Inmiddels artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
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dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te
worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven
wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het
door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat
de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een
goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het
verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft
aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant
dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het
6
Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 volledig is of niet.
Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de accountant dus niet in de
overweging, om al of niet tot een goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Het wel of
niet vaststellen van de rekening door de gemeenteraad heeft overigens geen invloed op de
strekking van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant. De verklaring wordt immers
afgegeven bij de door het College van B&W opgemaakte jaarrekening.
3.3.3. Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen
De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de
raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. Toch is het toetsen van
begrotingsrechtmatigheid ingewikkelder dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen
zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand
overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van de Commissie BBV de consequentie
van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel.
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in
geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld
de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer
geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening)
was gedefinieerd.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al
wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken
met de raad.

6

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel
X

X

Zie vorige voetnoot
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld
via subsidies of kostendekkende omzet.
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak
blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij
nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal
hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg
van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen
dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen)
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere
afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de
volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

**)

X

**)

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel

X

X
X

X
X

**) Voor dit type begrotingsoverschrijdingen doet de Commissie BBV aan gemeenteraden de
aanbeveling om regels vast te leggen over de vraag of de accountant deze moet meewegen
in zijn oordeel. Deze kostenoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn echter
verschillende situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad
uitgezette beleid zijn gebleven. In overeenstemming met het Bado is het dan niet de
bedoeling dat de accountant deze overschrijding betrekt bij de beslissing of al dan niet een
goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven. Voorwaarde is wel dat deze
kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast
moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het
college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan
de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere
regels als norm voor "passend in het beleid".
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Tenslotte zijn er nog de budgetafwijkingen welke weliswaar in financiële zin binnen de
begroting blijven, maar waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd
c.q. activiteiten zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was
aangegeven en welke niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie
“begrotingsoverschrijdingen”. Indien de accountant dit waarneemt heeft dit geen gevolgen
voor de strekking van de controleverklaring. Wel zal de accountant deze waarnemingen
opnemen in zijn verslag van bevindingen. Voor een nadere/ meer uitgebreide uitwerking van
het begrotingscriterium wordt verwezen naar de Commissie BBV website
(www.commissiebbv.nl).
3.3.4 Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves
Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen ook de mutaties in
de bestemmingsreserves. Hierover is in de in de hoofdlijnennotitie resultaatbestemmen van
maart 2007 van de Commissie BBV onder andere opgenomen:
“In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de
bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de
begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende
bestemmingsreserve. Verder kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek
benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot op de uitvoering van de WMO, ook nog in
het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke
bestemmingsreserve mogen worden gebracht (…).
Het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening wordt in
de eindbalans afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. In het
volgende jaar kan de raad vervolgens besluiten over de bestemming van het resultaat
vorig boekjaar”.
Mutaties in de reserves die niet door een voor 31 december van het verslagjaar
genomen raadsbesluit zijn gedekt, zijn dus in strijd met de Gemeentewet en het BBV. Dit zijn
derhalve onrechtmatigheden met betrekking tot externe regelgeving en wegen derhalve mee
bij de oordeelsvorming inzake zowel getrouwheid als rechtmatigheid in de controleverklaring.
3.3.5 Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid
Het College van burgemeester en wethouders voert de door de gemeenteraad vastgestelde
begroting uit en de in aanvulling daarop gedurende het jaar vastgestelde beleids- en
begrotingsaanpassingen. In de praktijk zal de werkelijke besteding afwijken van de begroting.
Het komt nogal eens voor dat de begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt doordat
activiteiten, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld nog niet (geheel) zijn
uitgevoerd. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De
activiteiten worden in het volgende begrotingsjaar (verder) uitgevoerd.
Om bovengeschetste problematiek (het budget is in het oude jaar niet besteed, maar is nog
wel nodig voor uitvoering van activiteiten in het nieuwe jaar) rechtmatig op te lossen geven wij
hierna een viertal opties in overweging.
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1

Indien de budgethouder/het College van burgemeester en wethouders op basis van
interne managementrapportages een goede inschatting kan maken van het bedrag dat
moet worden overgeheveld, kan hij/zij de gemeenteraad verzoeken het overgebleven
bedrag via een begrotingswijziging toe te voegen aan een bestemmingsreserve
(bijvoorbeeld "nog uit te voeren werkzaamheden"). Over de vorming van de
bestemmingsreserve moet in overeenstemming met de Gemeentewet door de
gemeenteraad zijn besloten uiterlijk 31 december van het betreffende begrotingsjaar.
Voor een rechtmatige aanwending in het nieuwe jaar van de overgehevelde middelen
zal de begroting van het nieuwe jaar op de „overheveling‟ moeten worden aangepast.

2

De gemeenteraad neemt het besluit dat bij het niet volledig besteden van specifieke
budgetten een bestemmingsreserve mag worden gevormd waaruit in een volgend jaar
deze specifieke lasten kunnen worden gedekt. Het is een min of meer generiek besluit
waarbij de specifieke budgetten worden benoemd. Het is aan de gemeenteraad om een
dergelijk besluit voor één of meerdere jaren te nemen. Uit oogpunt van een goede en
integrale allocatiefunctie doet de Commissie BBV de stellige uitspraak om terughoudend
te zijn met dergelijke besluiten en de kaders daarvoor in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet) op te nemen. Volgens de Commissie-BBV moet worden
voorkomen dat het gepresenteerde gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit
de programmarekening via een automatisme van potjes vullen richting nul tendeert. Ook
bij deze optie geldt dat voor een rechtmatige aanwending in het nieuwe jaar van de
overgehevelde middelen, de begroting van het nieuwe jaar op de „over heveling‟ moet
zijn aangepast.

3

Indien de gemeenteraad niet vóór 31 december heeft besloten de bedragen over te
hevelen, leiden de niet bestede middelen als gevolg van achterstand in de uitvoering tot
een voordelig effect op het jaarresultaat van de jaarrekening. De gemeenteraad kan in
het begin van het nieuwe begrotingsjaar het besluit nemen de niet uitgevoerde
werkzaamheden van het vorige begrotingsjaar alsnog uit te voeren in het huidige
begrotingsjaar en de lasten (al dan niet in eerste instantie) te dekken uit de algemene
reserve of te dekken uit het budget van het nieuwe begrotingsjaar. Bij deze optie
informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad dus vóóraf en
dus zo snel mogelijk over de noodzakelijk geachte „overheveling‟ van activiteiten, en zal
voor een formeel rechtmatige uitvoering van die activiteiten in het nieuwe jaar de
gemeenteraad vragen dat via besluitvorming in de vorm van een begrotingswijziging te
bekrachtigen.

4

Een laatste mogelijkheid is om de uitvoering van de „overgehevelde‟ activiteiten en
bijhorende lasten gewoon ten laste van de exploitatie in het nieuwe jaar te
verantwoorden. Bij de vaststelling van de jaarrekening van het oude jaar en de daarin
opgenomen resultaatbestemming stemt de gemeenteraad op grond van een
geactualiseerde uitvoeringsplanning vervolgens in met het overhevelen van de niet
aangewende middelen als gevolg van nog niet uitgevoerde activiteiten naar het nieuwe
begrotingsjaar. In formele zin worden er dan in het begin van het nieuwe begrotingsjaar
activiteiten uitgevoerd en budgetten van het afgesloten jaar naar het nieuwe
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begrotingsjaar overgeheveld zonder dat daar vooraf voor dat jaar toestemming is
gegeven door de gemeenteraad. Anderzijds zijn het wel activiteiten die passen binnen
het beleid van de gemeenteraad. Het is raadzaam deze afspraken vast te leggen in
bijvoorbeeld de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

3.4

M&O-beleid

In het Bado wordt onder het rechtmatigheidsbegrip ook het Misbruik en Oneigenlijk gebruik
(M&O) criterium genoemd. Hieronder wordt eerst ingegaan op wat M&O is. Vervolgens wordt
aangegeven wat een gemeente minimaal zou moeten doen betreffende M&O. Tot slot wordt
stilgestaan bij de belangrijkste aspecten van de accountantscontrole ten aanzien van M&O.
3.4.1 Definities
De rechtmatigheidseis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens,
die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen.
Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving
(M&O-criterium).
Onder misbruik wordt verstaan:
Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten
onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag
aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden kan gelijk worden
gesteld met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Bij
fraude passen beheersmaatregelen zoals fraudepreventie, handhaving, fraudeopsporing en
sancties.
Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke
handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag
betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de
regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.
De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse
toepassing en actualisering wet- en regelgeving.
Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet.

3.4.2 Controle van de gemeente op M&O
Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn
beheersmaatregelen nodig die functioneren. De interne en externe controle zullen erop
gericht moeten zijn om dat vast te stellen. In tegenstelling tot andere getrouwheids- en
rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-criterium in het bijzonder om vast te stellen dat
in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen, dan wel op
te sporen en dat de vigerende wet- en regelgeving duidelijk is, aangepast is aan actuele
omstandigheden en te handhaven is. Om dit te bewerkstellingen is een mix van maatregelen
nodig. Deze vallen buiten de scope van deze kadernota, maar in de nota „Rechtmatigheid:
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Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)‟ van de Commissie BBV wordt daar
uitgebreid op ingegaan (www.commissiebbv.nl).
3.4.3 De accountant en M&O
Het is dus aan de gemeente om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk
gebruik te voorkomen. De accountant zal bij de rechtmatigheidscontrole inzake het
voorkómen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de eerste plaats bezien welke eisen de weten regelgeving stelt ten aanzien van M&O, wat daarin is geregeld omtrent de handhaving en
hoe zich dat heeft vertaald naar de opzet van de interne organisatie. Daarbij zal aandacht
worden besteed aan de aandacht in de organisatie voor misbruikpreventie en -opsporing,
maatregelen om de wet- en regelgeving regelmatig te toetsen op actualiteit en
handhavingmogelijkheden en het sanctiebeleid. Voor de eigen wet- en regelgeving bepaalt de
gemeenteraad zelf hoever hij gaat in de eisen die aan het M&O beleid te stellen zijn.
Vervolgens zal de accountant toetsen of de opzet die voor het M&O beleid is gemaakt ook
feitelijk wordt nageleefd. In de praktijk kan er immers een (iets) andere situatie zijn ontstaan
dan oorspronkelijk formeel was vastgelegd. Tot slot zal de werking van de getroffen
maatregelen moeten worden vastgesteld. De basis daarvoor ligt in belangrijke mate bij de
uitkomsten van de intern al uitgevoerde controles en evaluaties. De accountant zal deze
controles en evaluaties toetsen en beoordelen of naar aanleiding van de uitkomsten in de
organisatie de juiste (sanctie)maatregelen zijn getroffen.
In de toelichting op het Bado wordt expliciet ingegaan op de actualiteit van het M&O-beleid:
“De accountant zal in zijn onderzoek er vooral op moeten toezien dat het M en O-beleid, gelet
op de mogelijkheden die er zijn, voldoende actueel is.”
De actualiteit van het (specifieke) M&O-beleid is daarom ook een aandachtspunt van de
accountant. De actualiteit wordt in elk geval vastgesteld door het M&O-beleid te bezien op
wijzigingen benodigd voor de afstemming op nieuwe wet- en regelgeving en op specifieke
ontwikkelingen, zoals daadwerkelijk gesignaleerd misbruik en/of oneigenlijk gebruik.
Het is overigens niet verplicht om voor het voeren van het M&O-beleid een overkoepelende
nota vast te stellen. De Commissie BBV geeft wel de aanbeveling aan gemeenten om een
overkoepelend beleidsstuk te maken. De gemeente kan er echter ook voor kiezen het M&Obeleid in de verschillende regelingen vorm te geven. Op de Commissie BBV-website
(www.commissiebbv.nl) wordt in de eerder genoemde nota „Rechtmatigheid: Voorkoming
Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)‟ uitgebreid ingegaan op het M&O-beleid en de wijze
waarop de gemeente deze vorm kan geven.

3.5

Financiële verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet

De wijze waarop de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet in de rechtmatigheidscontrole
dient te worden betrokken, hangt net zoals bij alle andere verordeningenaf van de betreffende
bepalingen. De (meeste) bepalingen in de financiële verordening hebben direct invloed op het
tot stand komen van de baten, lasten of balansmutaties in de jaarrekening en maken daarom
altijd onderdeel uit van het toetsingskader bij de rechtmatigheidscontrole. Neem bijvoorbeeld
de wettelijke voorgeschreven afschrijvingsbepalingen of de bepalingen aangaande de
financieringsfunctie.
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In de financiële verordening van veel gemeenten worden ook nota‟s voorgeschreven. Het
gaat dan bijvoorbeeld om een nota „M&O-beleid‟ of een nota „Onderhoud kapitaalgoederen‟.
Dergelijke nota‟s zijn niet wettelijk verplicht maar als ze in een gemeente zijn vastgesteld,
neemt de accountant ze mee in de controle als er financiële consequenties uit voortvloeien.
Wanneer deze niet wettelijk voorgeschreven nota‟s nog niet zijn vastgesteld, heeft dit naar de
mening van de Commissie BBV geen invloed op het rechtmatigheidsoordeel. Wel zal de
accountant in zijn rapport van bevindingen vermelden dat deze nota‟s op basis van de
financiële verordening dienen te worden vastgesteld.

3.6

Fouten en onzekerheden bij de rechtmatigheidcontrole

Met de interpretatie van fouten en onzekerheden naar het getrouwheidsoordeel is door
accountants reeds jarenlang ervaring opgedaan. Mede gebaseerd op vragen uit de praktijk
heeft het voormalig PRPG stellige uitspraken opgesteld over de wijze waarop fouten en
7
onzekerheden beoordeeld moeten worden in het kader van de financiële
rechtmatigheidscontrole. Op de website van de Commissie BBV (www.commissiebbv.nl) zijn
de stellige uitspraken in de nota “Fouten en onzekerheden bij de rechtmatigheidscontrole”
nader uitgewerkt. Vertrekpunt van de stellige uitspraken is, dat iedere getrouwheidsfout ook
een rechtmatigheidsfout is. De rechtmatigheidstoets bevat immers de getrouwheidscriteria
aangevuld met drie criteria.
De door de accountant geconstateerde “aanvullende” fouten in het kader van de
rechtmatigheidscontrole (dus voortkomend uit de toets aan de aanvullende criteria) kunnen
als volgt worden ingedeeld:
1. Fouten m.b.t. de verslaggeving.
2. Fouten m.b.t. financiële beheershandelingen
3.6.1 Fouten met betrekking tot de verslaggeving
De accountant kan constateren dat de verslaggeving niet in overeenstemming is met het
BBV. Dit kan worden veroorzaakt door het niet juist en niet consistent toepassen van de
grondslagen van waardering en resultaatbepaling óf dat niet adequaat wordt voldaan aan de
inrichtingsvereisten, zoals opgenomen in de BBV.
In geval van het niet juist en niet consistent toepassen van de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling is het getrouwe beeld van de jaarrekening in het geding en daarmee ook de
rechtmatigheid. Dit zijn dus geen aanvullende fouten, maar getrouwheidfouten die meewegen
in het rechtmatigheidsoordeel als rechtmatigheidsfout.
In het geval dat niet adequaat wordt voldaan aan de inrichtingsvereisten, terwijl de
balansposten en de baten en lasten getrouw in de jaarrekening zijn weergegeven, worden
deze onvolkomenheden niet als te kwantificeren fouten aangemerkt. Het niet voldoen aan de
BBV, wordt alleen indien de afwijking als materieel en/of wezenlijk is aan te merken tot
uitdrukking gebracht in de controleverklaring met de tekst dat “de jaarrekening niet in
overeenstemming is met…” Indien de afwijking niet als materieel en/of wezenlijk is aan te
merken, zal dit niet tot uitdrukking worden gebracht in de controleverklaring. In beide gevallen
maakt de accountant wel melding van de afwijking in het Verslag van bevindingen.

7

Hierna wordt gesproken over fouten, met inbegrip van onzekerheden.
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3.6.2 Fouten met betrekking tot financiële beheershandelingen
Naast afwijkingen m.b.t. de verslaggevingsvoorschriften betreft de andere categorie van door
de accountant in het kader van de rechtmatigheidscontrole te constateren “aanvullende
fouten” de financiële beheershandelingen waarbij wet- en regelgeving niet wordt nageleefd.
Uiteraard geldt dit alleen voor wet- en regelgeving die behoort tot het vastgestelde
normenkader. De aandacht blijft beperkt tot die handelingen waaruit financiële gevolgen
voortkomen die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden
verantwoord. Met andere woorden: het gaat om de financiële beheershandelingen. Dit sluit in
beginsel regels uit met betrekking tot handelingen en beslissingen van niet-financiële aard
(bijvoorbeeld in relatie tot arbeidsomstandighedenwet of de privacywetgeving).
Het niet naleven van bepalingen in wet- en regelgeving die geen financiële consequenties
voor de gemeente kunnen hebben, zal geen invloed hebben op het accountantsoordeel.
Financiële beheershandelingen waarbij wet- en regelgeving opgenomen in het normenkader
niet is nageleefd en waaruit financiële gevolgenkunnen voortkomen die de baten, lasten en/
of balansmutaties in de jaarrekening beïnvloeden, leiden tot fouten die meewegen voor het
accountantsoordeel. Deze fouten worden gekwantificeerd door de uit regelgeving in het
normenkader blijkende mogelijke consequentie voor de betreffende jaarrekeningpost in geld
uit te drukken. In het kader van het voorwaardencriterium zal dat beperkt blijven tot de
bepalingen recht, hoogte en duur. Alleen daar waar aan de overige bepalingen direct
financiële consequenties zijn verbonden en die dus indirect recht, hoogte of duur
beïnvloeden, zal kwantificering aan de orde zijn.
3.6.3

Voorbeelden toerekening rechtmatigheidsfouten

In de subsidieverordening en/of subsidiebeschikking is geregeld dat een instelling uiterlijk op
1 april van jaar t+1 de jaarverantwoording over het jaar t moet inleveren ten behoeve van de
subsidievaststelling door de gemeente. Indien de instelling deze termijn overschrijdt zal dat
consequenties hebben voor de bevoorschotting van de subsidie in jaar t+1. Vooralsnog heeft
dit geen consequenties voor de subsidieverstrekking over jaar t.
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole, bijvoorbeeld in april, blijkt dat de instelling de
jaarverantwoording nog niet heeft ingeleverd. De accountant constateert daarmee dat de
subsidieverordening/beschikking niet is nageleefd. Daarmee is de rechtmatigheid dus in het
geding. Echter de accountant stelt ook vast dat het niet naleven van de regelgeving geen
consequenties voor de jaarrekening over jaar t zal hebben. Het financiële gevolg zal namelijk
zijn dat niet de subsidieverstrekking over jaar t wordt aangepast maar de bevoorschotting
over jaar t+1. De accountant zal het niet naleven van de regelgeving wel melden in het
verslag van bevindingen (indien belangrijk genoeg) maar de afwijking kwalificeert niet als een
rechtmatigheidsfout voor het oordeel.
Een ander voorbeeld betreft de afrekening van een subsidie m.b.t. prestatiegegevens. In de
subsidieverordening staat omschreven dat te weinig geleverde prestaties moeten worden
verrekend en het subsidiebedrag dan overeenkomstig moet worden teruggevorderd.
Wanneer de levering van de prestaties niet adequaat kan worden aangetoond, vervalt zelfs
het gehele recht op het subsidiebedrag. Indien deze terugvordering niet plaatsvindt dan is het

24

formeel terug te vorderen bedrag als onrechtmatig aan te merken. Een wellicht wat minder
strenge afrekenvariant kan gebaseerd zijn op een verplicht boetesysteem m.b.t. de reeds
verstrekte subsidie. Een ten onrechte niet opgelegde boete is dan voor het niet-verantwoorde
te vorderen boetebedrag als onrechtmatig aan te merken. Dit ter onderscheid van een
boetebedrag dat wellicht als korting op een toekomstig subsidie moet worden opgelegd, zoals
verwoord in het eerste voorbeeld.
Een laatste voorbeeld betreft de afrekening van een subsidie waarbij niet aan de gestelde
voorwaarden is voldaan, maar waarbij aan dergelijke afwijkingen geen verplichte sancties zijn
verbonden. Het achterwege laten van zo‟n mogelijke sanctie is dan geen rechtmatigheidfout.
Veelal zal het achterwege laten van zo‟n mogelijke sanctie wel adequaat moeten worden
gemotiveerd.
In de onderstaande tabel wordt het voorgaande nader toegelicht met een aantal voorbeelden:
Fout in financiële
beheershandeling
jaar t

Subsidie A
Subsidie B

Subsidie C
Subsidie D
Europese
Aanbesteding A

Europese
Aanbesteding B

Financiële
gevolgen
volgens
regelgeving op
deze fout
boete
aanpassen
bevoorschotting
volgend jaar
terugbetalen
subsidie
Geen
Mogelijke
ontbinding van
de overeenkomst
dan wel een
schadeclaim
Geen

Beïnvloedt
jaarrekening

Omvang
Bevinding
rechtmatigheidsfout (indien bedrag
> rapporteringtolerantie)

Jaar t
Jaar t+1

boetebedrag
korting op
bevoorschotting

ja
ja

Jaar t

subsidiebedrag

ja

Jaar t
Jaar t

Geen
nee
Gehele bedrag van Ja
inkoop dat niet juist
is aanbesteed

Jaar t

Geen

Ja

3.6.4 Rechtmatigheid ten opzichte van getrouwheid
De rechtmatigheid is uitgebreider is dan de getrouwheid. Bovendien kunnen
getrouwheidsfouten veelal alsnog in de verslaggeving worden gecorrigeerd, maar kan een
onrechtmatige totstandkoming van baten, lasten of balansmutaties vaak niet meer alsnog
worden opgeheven.
Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) vindt de afweging
van fouten voor de getrouwheid en voor de rechtmatigheid plaats naar het totaal van de
jaarlijkse uitgaven, met als kritische meetpunten 1% voor de bedenkingen tegen de
verantwoording en 3% voor de afkeuring. Bij het aspect getrouwheid is daarbij sprake van het
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gesaldeerde effect, terwijl bij het rechtmatigheidsoordeel de absolute waarde van de fouten
wordt gecumuleerd. De gesaldeerde invloed van elkaar op transactieniveau compenserende
fouten kan dus tot een getrouw beeld leiden, terwijl betreffende de rechtmatige
totstandkoming de fouten voor hun absolute waarde bij elkaar worden geteld en wel het
rechtmatigheidsoordeel kunnen beïnvloeden.
Het is niet zo dat in het Bado wordt voorgeschreven dat individuele rechtmatigheidsfouten
zowel voor hun invloed op de baten en/of lasten en de daarmee samenhangende invloed op
het vermogen bij elkaar moeten worden opgeteld. Rechtmatigheidsfouten worden, ook als
verslaggevingsfout, op transactieniveau en dus maar éénmaal meegeteld naar het
rechtmatigheidsoordeel van de verantwoording als geheel.
3.6.5 M&O-criterium
Ook het begrotingscriterium behoort tot het toetsingskader en is al in een afzonderlijke notitie
toegelicht. Het M&O-criterium vertaalt zich veelal via voorwaarden in regelgeving en is
eveneens al in een afzonderlijke notitie uitgewerkt. Volledigheidshalve is het M&O-criterium
eveneens in het navolgende schema opgenomen. Daarin zijn ook de consequenties voor de
accountantsrapportering van afwijkingen van wet- en regelgeving samengevat.
3.6.6 Effect van het niet naleven van wet- en regelgeving
Afwijkingen van wet- en regelgeving worden

En betreffen:

Verslaggevingaspecten:
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn niet
adequaat toegepast, waardoor in de jaarrekening geen sprake is
van een getrouwe weergave van balansposten en baten en lasten.
De inrichtingsvereisten voor de jaarrekening zijn niet adequaat
nageleefd en deze afwijkingen zijn zo materieel dat de
jaarrekening daarmee onvoldoende inzicht biedt in balansposten
en baten en lasten en daarmee het getrouwe beeld van de
jaarrekening.
In het geval dat niet adequaat wordt voldaan aan de
inrichtingsvereisten, terwijl de balansposten en de baten en lasten
verder getrouw in de jaarrekening zijn weergegeven, worden deze
onvolkomenheden niet als te kwantificeren fouten aangemerkt.
Het niet voldoen aan de BBV, wordt dan indien de afwijking van de
inrichtingsvereisten als materieel en/of wezenlijk is aan te merken
tot uitdrukking gebracht in de controleverklaring met de tekst dat
“de jaarrekening niet in overeenstemming is met…”

alleen vermeld
in het verslag
van
bevindingen
(VvB)

meegewogen
in het
accountantsoordeel en
vermeld in het
VvB
X

X

X
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De inrichtingsvereisten voor de jaarrekening zijn niet adequaat
nageleefd maar deze afwijkingen zijn niet zo materieel dat de
jaarrekening daarmee onvoldoende inzicht biedt in balansposten
en baten en lasten en daarmee in het getrouwe beeld van de
jaarrekening. Ook is de afwijking niet zodanig materieel en/of
wezenlijk dat dit tot uitdrukking moet worden gebracht in de
controleverklaring met de tekst dat “de jaarrekening niet in
overeenstemming is met…”.
Financiële beheershandelingen:

X

Bepalingen in wet- en regelgeving worden niet nageleefd
(voorwaardencriterium), maar dit zal zeer waarschijnlijk geen
financiële consequenties hebben die in de jaarrekening tot
uitdrukking moeten komen
Bepalingen in wet- en regelgeving worden niet nageleefd
(voorwaardencriterium), en hieruit kunnen financiële
consequenties voortvloeien die in de jaarrekening tot uitdrukking
moeten komen.
Er zijn geen effectieve M&O maatregelen en mede als gevolg
daarvan zijn rechtmatigheidsafwijkingen en/of onzekerheden
geconstateerd die ook consequenties hebben voor
jaarrekeningposten (M&O criterium)
Er zijn geen effectieve M&O-maatregelen, maar ondanks dat zijn
er geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd. (M&O
criterium)

X

X

X

X

Voor meer informatie over de interpretatie van fouten en onzekerheden bij rechtmatigheid
wordt verwezen naar de notitie “Fouten/onzekerheden bij de rechtmatigheidscontrole” op de
website van de Commissie BBV. Met betrekking tot de interpretatie van fouten en
onzekerheden op het gebied van het begrotingscriterium verwijzen we naar paragraaf 3.3.

3.7

Aan derden uitbestede activiteiten8

Verschillende gemeenten en provincies laten de uitvoering van bepaalde regelingen zoals
belastingheffing en inning, Wet werk en bijstand (Wwb), Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Wet sociale werkvoorzieningschap (Wsw) of de verwerking van salarissen,
administratie etc. verzorgen door andere gemeenten, gemeenschappelijke regelingen of
andere derden zoals servicebureaus etc. Belangrijk kenmerk is dat deze regelingen wel door
derden organisaties worden uitgevoerd, maar dat de gehele financiële stroom die met deze
regelingen gemoeid is uiteraard wel in de begroting en jaarrekening van de gemeente of
provincie is opgenomen.
In ieder geval bij de regelingen met financiële stromen van materieel belang zal de gemeente
de rechtmatige uitvoering ervan willen vaststellen. In een aantal gevallen kan de gemeente
8

Er zijn ook regelingen die gemeenten door derdenorganisaties laten uitvoeren, maar waarvan de gehele financiële
stroom die met deze regelingen gemoeid is niet in de begroting en jaarrekening van de gemeente is opgenomen. De
gemeente geeft dan uitsluitend een bijdrage voor de uitvoering van de regeling of draagt bij in het tekort van
betreffende organisatie. Voor de rechtmatigheidcontrole in deze situaties verwijzen wij naar de notitie betreffende
gemeenschappelijke regelingen van het voormalig PRPG van 29 mei 2006.
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zelf, bijvoorbeeld aan de hand van brondocumenten, dossiers en/of de eigen administratie de
rechtmatige uitvoering van een „uitbestede‟ regeling vaststellen. In andere gevallen kan de
rechtmatigheid van de uitvoering van dergelijke regelingen slechts worden vastgesteld door
rechtmatigheidscontrole bij de betreffende organisatie. (hierna: het servicebureau). Met name
indien de interne controles op de naleving van de verschillende rechtmatigheidsaspecten
binnen het interne beheersingssysteem van het servicebureau zijn ingebouwd zal dat het
geval zijn. Voor deze controle zijn er drie mogelijkheden:
1.
2.

3.

De gemeente gaat zelf of laat zelf een controle bij het servicebureau uitvoeren.
Het servicebureau verstrekt een accountantsmededeling over de kwalitatieve aspecten
van de administratieve organisatie en interne controle. In deze situatie wordt een
9
generieke mededeling (Assurance rapport ) van de accountant gevraagd waarin de
accountant van het servicebureau rapporteert over de kwalitatieve aspecten van de
administratieve organisatie en interne controle. De accountant spreekt daarbij een
oordeel met een redelijke mate van zekerheid uit over de toereikendheid daarvan ten
behoeve van de waarborging van de rechtmatigheid voor de uitvoering van de
regelingen als geheel. Deze variant zal vooral worden toegepast bij een relatief beperkt
financieel belang.
Het servicebureau overlegt een verantwoording met een rechtmatigheidsverklaring
(afgeven door bijvoorbeeld de accountant van het bureau) over de uitvoering van de
regeling.

Wanneer het servicebureau een verantwoording met een controleverklaring overlegt
(mogelijkheid 3) zijn er twee varianten.
B1.

Eén specifieke verantwoording en controleverklaring voor alle gemeenten/ provincies
(deelnemers) gezamenlijk waarin de voor de individuele deelnemers relevante
bedragen worden gespecificeerd. Deze variant is prima geschikt om in te richten in
overeenstemming met de gedachte van de SISA-systematiek. Dit betekent dat ruimere
goedkeuringstoleranties kunnen worden toegepast. Hierbij zal per deelnemende
gemeente/provincie de opzet en het bestaan van de administratieve organisatie/interne
controle (AO/IC) worden vastgesteld en voor kleinere gemeenten kan voor de toetsing
van de werking van de AO/IC met minimaal één deelwaarneming worden volstaan.

B2.

Een individuele verantwoording met controleverklaring per gemeente/provincie. Bij een
gemeente of provincie kan de behoefte leven om meer zekerheid te krijgen over een
goede uitvoering van bepaalde regelingen voor de eigen gemeente/provincie door een
servicebureau. Deze controleverklaring kan overigens wel een voor specifieke
10
doeleinden bedoelde controleverklaring („consolidatieverklaring‟ ) zijn. Bij de
werkzaamheden voor deze controleverklaring is dan rekening gehouden met de
goedkeuringstolerantie van de individuele gemeente waar de verantwoording voor
bedoeld is. Uiteraard kan de gemeente meer zekerheid (kleinere

9

Nader uitgewerkt door het NIVRA (de NBA) in COS 402 -12A en 12B. In COS 402-12A gaat het om het beoordelen
van de opzet en het bestaan (de implementatie). In COS 402-12B gaat het om het beoordelen van de opzet, het
bestaan (de implementatie) en de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen.
10
Zie voorbeeldtekst; hoofdstuk 9 in deel 3 van Handleiding Regelgeving Accountancy op de NIVRA-site.
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goedkeuringstolerantie) verlangen. Dan zal de accountant wel meer werkzaamheden
moeten uitvoeren.
Bij alle varianten speelt dat door de accountant van de gemeente gebruik wordt gemaakt van
de werkzaamheden van de accountant van een servicebureau. Het uitgangspunt is dat
normaliter de werkzaamheden en rapportage van de accountant van de
uitvoeringsorganisatie voldoende controle-informatie biedt voor de accountant van de
gemeente zodat aanvullende auditinstructies, reviewgesprekken en / of werkzaamheden niet
nodig zullen zijn.

3.8

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht geworden bij
gemeenten. De WMO brengt een aantal rechtmatigheidsvraagstukken met zich mee.
3.8.1. Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
Een aanvrager van een voorziening,hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De
wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage
wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht
waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.
Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en
omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is
dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de
eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en
volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de
gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden
verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau,
zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten
noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

3.8.2. Juistheid kosten zorgaanbieders
De gemeenten ontvangen facturen van zorgaanbieders voor de uitvoering van huishoudelijke
hulp. De gemeenten kunnen niet altijd vaststellen:
1. of er niet te veel, andere type zorg etc. is gefactureerd dan geleverd.
2. dat de prestaties op de factuur feitelijk ook zijn geleverd.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar.

29

Het is aan de gemeente zelf om te beoordelen welke combinatie aan controles wordt
uitgevoerd om intern vast te stellen of de in rekening gebrachte kosten juist en rechtmatig
zijn. Voor het bepalen van de volledigheid van de op te nemen verplichting per 31 december
inzake nog te ontvangen facturen van zorgaanbieders kan de gemeente de actuele WMOadministratie met daarin de aangegane verplichtingen gebruiken.
Gemeenten verstrekken ook persoonsgebonden budgetten (PGB). De geïndiceerde burger
ontvangt een “zakje” geld dat naar eigen inzichten voor de inkoop van thuiszorg mag worden
gebruikt. Als de eigen verordening (en natuurlijk ook de hogere wetgeving) toestaat dat een
PGB naar eigen inzicht via de verstrekking van een lump-sum bedrag wordt besteed is het
voldoende dat intern zichtbaar en controleerbaar is vastgesteld dat de ontvanger van de PGB
dat rechtmatig heeft ontvangen (dus op grond van indicatie en beschikking). Als de gemeente
wel nadere eisen stelt aan de besteding en verantwoording, dan zal de gemeente zichtbare
interne controle (steekproefsgewijs) moeten uitvoeren op de ingediende verantwoordingen en
bijhorende bewijsstukken.
3.8.3. Aanbesteding
Sommige gemeenten spreken tijdens de contractperiode met zorgaanbieders andere
voorwaarden af voor de te leveren zorg dan overeengekomen na de (Europese)
aanbesteding. Er kunnen situaties zijn die een aanpassing van de overeenkomst zonder
nieuwe aanbesteding rechtvaardigt. De accountant zal moeten vaststellen dat de aanpassing
inderdaad juridisch is getoetst door de gemeente.

3.9

Onroerend zaak transacties en staatssteun

Voor gemeenten is de staatssteunregelgeving van de Europese Unie (EU) aan de orde. Deze
regelgeving is onder andere relevant wanneer het gaat om onroerende zaak transacties.
Kernvraag voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening is of in de dagelijkse praktijk
inzake deze transacties sprake is van staatssteun en wat de mogelijke aandachtspunten van
de gemeente en/of de accountant in deze zijn. Het voormalig PRPG heeft in een notitie
aangegeven hoe gemeenten en de accountant met mogelijke staatssteun bij onroerend zaak
transacties moeten omgaan.
Het gaat in essentie om het bepalen van een marktconforme prijs bij de verkoop van kavels
grond of van gebouwen. Staatssteun treedt op als grond/een gebouw wordt verkocht tegen
een lagere dan marktconforme prijs. De Europese Commissie (EC) heeft haar beleid omtrent
11
staatssteun en grondtransacties uitgelegd in een Mededeling . In de Mededeling gaat de EC
in op de wijze van prijsvorming bij deze transacties. Concreet wordt hiervoor een tweetal
mogelijkheden toegestaan die, naar de mening van de EC, zekerheid geven over het
vaststellen van een marktconforme prijs en daarmee het voorkomen van staatssteun. Deze
twee methoden om de marktconforme prijs vast te stellen zijn: een veiling (1) en een
onafhankelijke taxatie (2). Indien taxaties worden gebruikt is uiteraard het doel waarvoor de
taxatie is uitgevoerd hierbij van belang. In principe moet het doel van de taxatie
waardebepaling ten behoeve van de verkoop van grond/een gebouw zijn. De taxaties in het

11

Mededeling betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties
(Publicatieblad EG 10.7.1997, C209/3).
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kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) zijn bruikbaar als onafhankelijke
taxatie. Uiteraard geldt – net als voor iedere taxatie - ook voor WOZ-taxaties dat deze taxatie
niet altijd bruikbaar is als onafhankelijke taxatie voor het vast stellen van een marktconforme
prijs. In de voetnoot zijn enkele voorbeelden opgenomen, waarbij de WOZ-taxatie niet
12
bruikbaar is als onafhankelijke taxatie
Indien er bij de verkoop van grond/een gebouw een potentieel voordeel is, dat kleiner is dan
het de-minimisplafond van € 200.000 per onderneming in een periode van drie jaar, dan is er
geen sprake van mogelijk ongeoorloofde staatssteun. Indien er een potentieel voordeel is, dat
groter is dan het de-minimisplafond van € 200.000 per onderneming in een periode van drie
jaar, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
1. Een van de twee mogelijkheden van waardebepaling is toegepast.
In dit geval is er geen sprake van staatssteun.
Geen van de twee mogelijkheden van waardebepaling is toegepast
Er is sprake van complexe regelgeving, dit gaat buiten de deskundigheid van de
accountant. Wanneer de accountant vaststelt dat de gemeente voldoende in het werk
heeft gesteld om de situatie te analyseren en te beoordelen is dat voor de accountant
toereikend. De (juridische) onderbouwing moet uiteraard gedocumenteerd zijn. Indien de
onderbouwing niet ondubbelzinnig uitwijst dat geen sprake is van staatssteun moet de
gemeente de transactie melden aan de EC. Het is dan nog onzeker of sprake is van
geoorloofde staatssteun. Dat beslist immers de EC. Deze onzekerheid over de
rechtmatigheid van deze transactie moet, indien belangrijk voor het inzicht, worden
toegelicht in de verantwoording van de gemeente. De accountant kan een toelichtende
paragraaf in de controleverklaring opnemen, indien hij de aangelegenheid van een
zodanig belang acht voor het begrip van de gebruikers van de verantwoording als geheel
dat hij het gepast vindt hun aandacht daarop te vestigen.
Indien de gemeente de onzekerheid niet adequaat toelicht in de verantwoording, moet de
accountant dit opnemen in het rapport van bevindingen en kan dit consequenties hebben
voor de strekking van de verklaring.
Indien de gemeente de transactie niet heeft gemeld aan de EC is sprake van een nietfinanciële rechtmatigheidsfout die de accountant meldt in het rapport van bevindingen.
Voorts is het ook in deze situatie onzeker of er sprake is van geoorloofde staatssteun.
Ook hier is dan sprake van een aangelegenheid die adequaat moet worden toegelicht

3.10 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 BBV die partijen waarin een provincie of een
gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Te denken valt aan
12

WOZ-taxaties zijn onafhankelijke taxaties van de marktwaarde van onroerend goed, met als doel waardebepaling
voor belastingheffing. De WOZ-taxatie kan niet in álle gevallen staatssteun uitsluiten. In de volgende situaties is een
WOZ-taxatie niet de geschikte basis om vast te stellen of de marktwaarde is betaald en dus geen voordeel
(staatssteun) is verleend:
Objecten waarvan de verkoper en koper weten dat deze in de toekomst een andere bestemming krijgen, die de
waarde zal doen stijgen. De WOZ-taxatie houdt geen rekening met de toekomstige bestemming, maar met de
marktwaarde op de peildatum.
Objecten die niet vrij zijn van huur en gebruik. De WOZ-waarde betreft de „vrije verkoopwaarde vrij van huur en
gebruik‟. Als een object in gebruik of verhuur is, kan dat een waardedrukkende of eventueel
waardevermeerderende werking hebben.
Objecten waaraan anderszins voorwaarden zijn verbonden of niet in „vrije en onbezwaarde eigendom‟ en
„onmiddellijk en in volle omvang in gebruik te nemen‟ zijn.

31

gemeenschappelijke regelingen of andere rechtspersonen waar een deel van de activiteiten
van de gemeente is belegd.
De rechtmatigheid van transacties in situaties waarin andere rechtspersonen een rol spelen
is een complex vraagstuk en zeer afhankelijk van de feitelijke situatie, waarin de feitelijke en
formele verantwoordelijkheidsverdeling, juridische structuur en aard van de overeenkomsten
relevant zijn. In februari 2012 heeft de Commissie BBV de notitie Verbonden partijen en
aanbesteding gepubliceerd. Deze notitie is opgenomen op de website van de Commissie
BBV (www.commissiebbv.nl). Het rechtmatigheidsoordeel van een accountant bij een
gemeente kan worden beïnvloed door niet-rechtmatig handelen van een instelling waarmee
een gemeente is verbonden indien:
in de regeling, statuten, oprichtingsakte of overeenkomst is geregeld dat voorwaarden
aan de bijdrage zijn verbonden waaraan de instelling zich moet houden om niet
gehele of gedeeltelijke vermindering van de bijdrage van de gemeente of provincie te
krijgen;
de verbonden partij een mandaat heeft om namens en met geld van de gemeente of
provincies te handelen, waarbij de gemeente of provincie feitelijk opdrachtgever is;
de verbonden partij een eigen rechtspersoonlijkheid heeft en een aanbesteding doet,
terwijl deze verbonden partij binnen de gezagsstructuur van de gemeente of provincie
werkzaamheden verricht voor de gemeente of provincie;
de verbonden partij geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft en de opdracht daarmee
feitelijk is verstrekt door de gemeente of provincie.

4 De controleverklaring, wat, voor wie en waarom?
4.1

Controleverklaring

Sinds 2004 wordt in de controleverklaring voor gemeenten ook een oordeel gegeven over de
rechtmatigheid. Hierbij wordt verwezen naar model 10.44 zoals opgenomen op de internetsite
van de NBA.

4.2

Toleranties

4.2.1 Omvangsbasis voor de bepaling van de
goedkeuringstoleranties
Algemeen
Voor de bepaling van welke posten materieel zijn voor de oordeelsvorming over de
getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoording is in het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado) de basis vastgelegd. De gemeenteraad stelt de te hanteren
goedkeuringstolerantie vast. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangbasis. Zoals
ook in de nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangbasis in zijn
algemeenheid door de accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en
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de activiteiten van de organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De
omvangbasis voor gemeenten is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de
gemeente.
De vraag is of bij het berekenen van de goedkeuringstolerantie de omvangbasis bestaat uit
de lasten inclusief of exclusief de dotaties aan de reserves. Gebleken is dat hier door
gemeenten en accountants verschillend mee wordt omgegaan. Deze paragraaf heeft tot doel
eenduidigheid te geven over de definitie van de omvangbasis.
Overwegingen
Een belangrijke gebruiker van de jaarrekening is de gemeenteraad. De programmarekening
waarin financieel verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten van de gemeente is een
overzicht van baten en lasten per programma, de dekkingsmiddelen en de toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves. De programmarekening geeft „bottom line‟ het resultaat na
bestemming weer, dat ter beschikking staat aan de gemeenteraad om te bestemmen of toe te
voegen dan wel te onttrekken aan de algemene reserve. In de praktijk heeft het resultaat na
bestemming een prominentere plaats bij de oordeelsvorming van de gemeenteraad dan het
resultaat voor de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
In de Notitie uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten wordt gesteld dat de
mutaties in de reserves geen baten of lasten zijn. Echter in dezelfde notitie wordt ook
aangegeven dat „…op het moment dat de raad bij de begroting bepaalt dat er een
toevoeging, onttrekking, respectievelijk het instellen van een reserve moet plaatsvinden, dit
op analoge wijze in de jaarrekening dient te worden verantwoord. Het overzicht van baten en
lasten is daardoor inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves‟. Dit pleit
ervoor om ook de toevoegingen aan de reserves in de omvangbasis voor het bepalen van de
goedkeuringstolerantie mee te nemen.
Voor de oordeelsvorming over de rechtmatige totstandkoming van transacties worden de
baten en lasten en balansmutaties beoordeeld. Van de balansmutaties vormen juist mutaties
in de reserves een specifiek onderdeel van de accountantscontrole. Er is vanzelfsprekend
een relatie tussen de baten en lasten en balansmutaties. Bij investeringen worden
bijvoorbeeld de afschrijvingslasten in de omvangbasis betrokken, bij vorming van
voorzieningen worden de feitelijke dotaties via de lasten bij de omvangbasis betrokken.
Analoog daaraan lijkt het logisch bij toevoegingen aan reserves deze toevoegingen bij de
omvangbasis te betrekken.
Het is niet consistent dat de mutaties in de reserves wel binnen de reikwijdte van het
rechtmatigheidsoordeel (teller) vallen, terwijl de toevoegingen geen onderdeel uitmaken van
de omvangbasis (noemer) op basis waarvan de tolerantie wordt bepaald.
Tot slot hoeft het begrip totale lasten in het Bado, niet dezelfde definitie te hebben als het
begrip lasten in de Notitie uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten. De
definitie van de omvangbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit Accountantscontrole
Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV‟95) van toepassing
waren. Toen was het gebruikelijk om de lasten inclusief de toevoegingen mee te nemen bij
het bepalen van de goedkeuringstolerantie. Het Bado heeft de nauwkeurigheid van de
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accountantscontrole en de uit te voeren rechtmatigheidscontroles beschreven en
geüniformeerd, maar heeft niet tot doel gehad de omvangbasis te wijzigen.
Conclusie omvangbasis
Gelet op voorgaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat als omvangbasis voor het
berekenen van de goedkeuringstolerantie moet worden gehanteerd de lasten inclusief de
toevoegingen aan de reserves.

4.2.2 Toleranties
Het Bado bepaalt dat de goedkeuringstolerantie ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1%
van de omvangbasis bedraagt. Ten aanzien van onzekerheden in de controle bedraagt de
goedkeuringstolerantie 3% van de omvangbasis. De consequenties van overschrijding van
toleranties laat zich in het volgende schema vertalen:
Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening
(% omvangbasis)
Onzekerheden in de
controle (% omvangbasis)

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding Afkeurend

<= 1%

> 1% < 3%

-

>= 3%

<= 3%

> 3% < 10%

>= 10%

-

Fouten (of het totaal van de fouten) die groter zijn dan 1% en/of onzekerheden die groter zijn
dan 3% zijn worden in vaktermen „van materieel belang‟ genoemd. Fouten (of het totaal van
de fouten) die groter zijn dan 3% en/of onzekerheden die groter zijn dan 10% worden „van
wezenlijk belang‟ genoemd.
De rapporteringtolerantie is de tolerantie die uitgangspunt is voor het verslag van
bevindingen. Volgens het Bado zijn de bedragen die de accountant hanteert ten behoeve van
de rapportering in het verslag van bevindingen, de bedragen die voortvloeien uit de
goedkeuringstoleranties. Wanneer de rapporteringtolerantie gelijk is aan de
goedkeuringstolerantie komen er alleen bevindingen in het verslag wanneer er geen sprake
meer is van een goedkeurende verklaring. Het is daarom mogelijk dat gemeenteraden de
rapporteringtolerantie strenger maken (lager dan 1% van de omvangbasis).
De gemeenteraad kan ook de goedkeuringstolerantie lager vaststellen. Dat betreft dan de
totale jaarrekening, of een deelverantwoording van een dienst of onderdeel, waarover een
aparte accountantscontrole wordt uitgevoerd. Het verlagen van de goedkeuringstolerantie zal
als consequentie hebben, dat de accountant sneller een niet goedkeurende verklaring zal
afgeven en dat de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden door de accountant zullen
toenemen.

4.3

Eén oordeel met twee aspecten

De toleranties gelden voor het getrouwe beeld en de rechtmatigheid samen. Er is daarom
sprake van één oordeel over twee aspecten. Een groot deel van de fouten en/of
onrechtmatigheden hebben zowel invloed op de rechtmatigheid als op het getrouwe beeld:
Alle getrouwheidsfouten of onzekerheden zijn ook rechtmatigheidsfouten of -onzekerheden.
Echter niet alle rechtmatigheidsfouten of onzekerheden zijn ook van invloed op het getrouwe
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beeld. Zo kan een opdracht verstrekt zijn die niet-Europees is aanbesteed terwijl dit wel had
gemoeten. Dit is een fout in de rechtmatigheid. Indien in de jaarrekening wordt vermeld dat de
procedure niet is gevolgd en de consequenties, als die er zijn, zijn vermeld beïnvloedt deze
fout het getrouwe beeld niet.

4.4

Soorten verklaringen

Uit de hierboven gegeven tabel blijkt dat er vier basisverklaringen zijn (goedkeurend, met
beperking, oordeelonthouding en afkeurend). Door de combinatie van de uitkomsten van het
onderzoek naar de getrouwheid èn de rechtmatigheid zijn er verschillende verklaringen
mogelijk (bijvoorbeeld goedkeurend voor getrouw beeld, maar met beperking voor de
rechtmatigheid). Het voert te ver hier op iedere afzonderlijk verklaring in te gaan; zie hiervoor
de verschillende modeltekst verklaringen (10.4) zoals opgenomen op de internetsite van de
NBA.

4.5

Wat te doen naar aanleiding van de controleverklaring?

Betekent een goedkeurende verklaring dat de gemeente(raad) niet meer naar de verklaring of
het verslag van bevindingen hoeft te kijken, terwijl een afkeurende verklaring betekent dat de
gemeente een groot probleem heeft? Een controleverklaring en het verslag van bevindingen
zijn instrumenten ter ondersteuning van de controlerende taak van de gemeenteraad. De
verklaring is dus niet te zien als een papiertje dat gehaald moet worden, waarna het „goed‟ is.
Het is zeer aan te bevelen dat de gemeenteraad de verklaring en het verslag leest en beziet
wat er wordt geconstateerd én wat het college van plan is met de constateringen te doen.

4.6

Indemniteitsprocedure

De accountant rapporteert over onrechtmatigheden. De gemeente gaat aan de slag deze
onrechtmatigheid op te lossen. Er kunnen echter gevallen zijn waarbij de raad oordeelt dat
bepaalde onrechtmatigheden „politiek‟ zijn en de vaststelling van de jaarrekening in de weg
staan. Bijvoorbeeld dat er een begrotingsoverschrijding was waarbij de oorzaak van de
overschrijding is dat het college geld heeft uitgegeven aan een project waarvan de raad had
aangegeven tegen het project te zijn. Het gaat dus om uitzonderlijke gevallen op basis van
een politieke weging door de raad. In die gevallen kan de indemniteitsprocedure worden
gestart. Het is dus een misverstand dat de raad standaard en dus altijd een
indemniteitsprocedure zou moeten starten over alle door de accountant gevonden
onrechtmatigheden. De indemniteitsprocedure is nadrukkelijk alleen bedoeld voor die
onrechtmatigheden die de raad van politiek belang acht en de vaststelling van de
jaarrekening in de weg staan.
De indemniteitsprocedure is een procedure waar de raad het college vraagt bepaalde zaken
rond onrechtmatigheden nader uit te leggen en/of verbetervoorstellen te doen. Deze
procedure vindt vaak zijn aanleiding in de controleverklaring en verslag van bevindingen. De
procedure kan echter bij iedere soort controleverklaring worden gestart; dus ook bij een
goedkeurende verklaring. De procedure heeft geen gevolgen voor de uitgebrachte
controleverklaring of het verslag van bevindingen. Het is alleen bij financiële
onrechtmatigheden mogelijk een indemniteitsprocedure te starten (zie art. 198, tweede lid
GW).

35

Indien de indemniteitsprocedure wordt gestart wordt de vaststelling van de jaarrekening
opgeschort. De raad kan vervolgens genoegen nemen met dit besluit en het besluit (en de
jaarrekening) vaststellen. Het is ook mogelijk dat de raad vindt dat het college/wethouder
dusdanig heeft geblunderd dat de wethouder naar huis wordt gestuurd. Ook dan kan de raad
het indemniteitsbesluit (en de jaarrekening) vaststellen. De raad kan ook beslissen het besluit
(en daarmee de jaarrekening) niet vast te stellen; de toezichthouder doet dat dan. Ondanks
dat deze mogelijkheid er is, is deze niet aanbevelenswaardig. Essentie van de procedure is
de uitleg van het college en de politieke weging ervan door de raad.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
22 oktober 2013
Agendapunt 4

Voorstel tot vaststelling van financiële verordening, controleverordening,
verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Op basis van artikel 17 van Gemeenschappelijke Regeling en de
artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet moet de
Gemeenschappelijke Regeling MER een drietal financiële verordeningen
vaststellen.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt financiële
verordening, de controleverordening en de verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid vast.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Financiële verordening
Controleverordening
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Ter inzage: --

1

Inleiding:
Artikel 17, lid 2 Gemeenschappelijke regeling: Met betrekking tot de organisatie van de financiële
administratie, het kasbeheer en de controle zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.

Centrale vraag:
Op basis van artikel 17 van Gemeenschappelijke Regeling en de artikelen 212, 213 en 213a van de
Gemeentewet moet de Gemeenschappelijke Regeling MER een drietal financiële verordeningen
vaststellen.

Oplossingsrichting(en):
Bijgaand treft u voorstellen voor de financiële verordeningen aan. Deze voorstellen zijn voorbereid in de
werkgroep financiën en geaccordeerd door het DT van 22 augustus 2013. De werkgroep is begonnen met
een vergelijking van de verordeningen van de 3 moedergemeenten en de modelverordening van de VNG.
Daarnaast zijn de afspraken die in de Gemeenschappelijke Regeling zelf als zijn vastgelegd erbij
betrokken. Op basis daarvan worden de voorliggende voostellen gedaan.
De ingangsdatum is voor alle verordeningen gesteld op 1 januari 2014. Dit omdat in 2013 nog veel opgezet
moet worden en dat het niet reëel is te verwachten dat aan alle voorwaarden al voldaan kan worden. Dit
is (ambtelijk) met de provincie kortgesloten en zij zien geen problemen in deze pragmatische oplossing.
De verordeningen zijn tevens afgestemd met diverse deskundigen/betrokkenen in de 3 gemeenten.
Hieronder zijn een aantal bijzonderheden en overwegingen vermeld die bij het opstellen van de
concepten hebben meegespeeld.
Overwegingen
In het algemeen zijn de verordeningen zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvullende afspraken en regels
zijn altijd nog mogelijk via aparte besluitvorming. In de verordeningen wordt alleen het noodzakelijke
vastgelegd.
Toelichting bij de financiële verordening (ex art. 212)
Indicatoren
Artikel 2 zou een derde lid kunnen bevatten:
Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur per programma relevante indicatoren
vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de productie van goederen en diensten
door de Gemeenschappelijke Regeling MER.
Voorgesteld wordt om dit niet hier vast te leggen. Dat wil niet zeggen dat er in de begroting niet met
indicatoren gewerkt gaat worden, maar op deze manier wordt ‘de manier waarop’ nog open gehouden.
Rapportages
Hetzelfde geldt voor tussentijdse rapportages. In de GR is hier niets over vastgelegd en in de verordening
wordt voorgesteld dat (voorlopig) ook niet te doen. Er is natuurlijk wel behoefte aan tussentijdse
rapportage, maar die kan met de MER meegroeien als de organisatie groeit.
Financieel beleid
Overwogen is om ook het financieel beleid vast te leggen zodat er geen aparte nota’s gemaakt hoeven te
worden. Er is voor gekozen om dit niet te doen omdat het dan in de toekomst lastiger is om het te
wijzigen.
Treasury
Ten aanzien van treasury is opgenomen dat de MER niet zelf leningen mag aangaan en tijdelijk overtollige
middelen alleen op een direct opneembare spaarrekening mag stallen. Een apart treasurystatuut is dan
ook niet nodig.
2

Controleverordening (ex art. 213)
Auditcommissie
Enige punt hierbij is de instelling van een auditcommissie. Op dit moment lijkt het nog niet mogelijk om
een eigen auditcommissie op te richten. Daarom is dit als volgt geformuleerd:
Art. 4 lid 3
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)
overleg plaats tussen de accountant, (een vertegenwoordiger uit) het Algemeen Bestuur, (een
vertegenwoordiger van) de directie.
Art. 7 lid 4
De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur van de jaarstukken het
verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het Algemeen Bestuur ingestelde vertegenwoordiging
van) het Algemeen Bestuur.
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex art.213a)
Ook deze is eenvoudig gehouden en sluit aan bij de Planning & Control Cyclus. In de verordeningen van de
moedergemeenten en in de modelverordeningen staat dat er hiervoor aparte plannen moeten worden
opgesteld. Voorgesteld wordt om dit te beperken tot het opnemen hiervan in de paragraaf
bedrijfsvoering.

Communicatie:
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt publicatie plaats via internet.

Voorstel:
Voorgesteld wordt dat het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt financiele verordening, de
controleverordening en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vast.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

Financiële verordening, controleverordening, verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
De financiële verordening, de controleverordening en de verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid vast te stellen.

De voorzitter,

De directie,
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PROJECTOPDRACHT
Bedrijfsvoering MER
Naam opdrachtgever

<<naam>>, namens MERStuurgroep

Versie: 2.0 NL
Datum: 22 november 2013
Voor akkoord:
Datum:

Namen opstellers
Naam Programmamanager

Eric Kempkens/Michiel Wijngaard/Richard Hijlkema

Voorgeschiedenis
De gemeenten Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen (MER) hebben uitgesproken
intensief samen te werken. In de voorbereidingen van de samenwerking is de keuze
gemaakt om een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam op te richten. De
raden van de drie gemeenten hebben hiervoor toestemming gegeven in de vergaderingen
in het najaar 2012.
De gemeenschappelijke regeling MER is op 15 oktober 2012 opgericht, om bedrijfsvoering
en BackOffice dienstverleningstaken uit te voeren. Het Servicecentrum MER , dat hierbij is
ontstaan, ondersteunt de deelnemende gemeenten bij deze taken. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de colleges van B&W bevoegd zijn om uitvoeringstaken en
bevoegdheden over te dragen aan het Servicecentrum MER.
De eerste concrete resultaten zijn geboekt bij de vorming van een nieuwe omgeving sdienst die voldoet aan de toekomstige te stellen eisen (Atsma normen). Thans ligt de
vraag voor welke taken er nog meer overgebracht worden naar het Servicecentrum, via
welke weg dit moet gebeuren en binnen welk tijdpad.
Het Algemeen Bestuur heeft (via het Dagelijks Bestuur) de MER-stuurgroep gevraagd een
bestuursopdracht te formuleren om te komen tot een uitgewerkt plan voor de samenwe rking op het gebied van bedrijfsvoering. De MER-stuurgroep heeft op haar beurt de hoofden bedrijfsvoering van de drie gemeenten verzocht hun voorstellen te verwerken in
voorliggend projectopdracht.

Achtergrond
Het is inmiddels een goed gebruik om een samenwerkingstraject in te leiden via een
businesscase. De businesscase geeft een beoordeling t.a.v. mogelijkheden voor same nwerking. Een businesscase is een strategisch document waarin de zakelijke afweging om
een samenwerking aan te gaan wordt geanalyseerd. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen. De businesscase kan in ons geval gebruikt worden om de
“neuzen” van de drie gemeenten te richten vóór de start van het feitelijk samenvoegingsproject.
Op dit moment ligt er een eerste aanzet tot een I&A-businesscase en is in werkgroep
verband een aanzet gegeven voor de businesscase op het gebied van financiën. Ook in
het kader van HRM zijn activiteiten gestart gericht op samenwerking.
Er kan via twee lijnen gewerkt worden. We gaan door met de ontwikkeling van een bus inesscase per werkveld dan wel we streven ernaar een businesscase te maken voor de
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hele bedrijfsvoering.
Het opleveren van één businesscase voor alle bedrijfsvoeringstaken heeft een aantal
voor- en nadelen.
De voordelen zijn:
integrale benadering; er vindt geen suboptimalisatie plaats van iedere bedrijfsvoeringstaak afzonderlijk. Integrale bestuurlijke afweging (en commitment);
één beslismoment; er wordt niet per deelresultaat een besluit voorgelegd, maar één
beslisdocument over het al dan niet in de MER onderbrengen van bedrijfsvoeringst aken. Focus op hoofdzaak;
uniformiteit, duidelijkheid en efficiency; door te werken met één bedrijfsplan is de
aanpak van de onderdelen uniform en duidelijk. Daarnaast is deze werkwijze efficiënt.
Werken met één businesscase heeft ook nadelen:
kans op vertraging voor werkvelden – met name financiën en I&A – die al op weg
waren;
noodzaak om formatie en middelen beschikbaar te stellen om dit plan op te stellen.
Uiteindelijk in de afweging geniet het de voorkeur om te werken met één businesscase
boven deel cases. In de definitieve afweging kan men dan over de volle breedte van het
werkterrein de balans opmaken.
Uiteindelijk wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten aan
een MER-samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. In de businesscase dienen
drie varianten worden uitgewerkt:
1. nulmeting (wat betekent niet samenwerken / continueren huidige situatie);
2. MER-variant (wat zijn de consequenties van een samenwerking);
3. een derde variant. Dit kan bijvoorbeeld een andere bovenregionale samenwerking zijn.
De businesscase gaat uit van een analyse van de huidige situatie versus de gewenste
situatie waarbij ook de risico’s in beeld worden gebracht. De businesscase geeft op hoof dlijnen een beeld op het gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit, klantgerichtheid, kosten,
continuïteit en realisme per gemeente en per werkveld.
Het op te leveren rapport dient te voldoen aan een aantal voorwaarden :
consistentie- de businesscase wordt per werkveld steeds op eenzelfde manier opgebouwd;
zakelijk - het rapport kijkt naar de bedrijfsmatige aspecten;
volledig - alle relevante factoren om een complete evaluatie te maken zijn inbegrepen ;
begrijpelijk - de inhoud is duidelijk, relevant en logisch;
meetbaar - alle belangrijke aspecten kunnen gekwantificeerd worden om de voortgang
te traceren en te meten;
transparant - het is helder wie voor elk onderdeel verantwoordelijk is;
verantwoord - eventuele randvoorwaarden worden genoemd;
realistisch – het rapport moet niet dromen over een verre toekomst maar een horizon
hebben voor de komende 7 tot 10 jaar.
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Na het vaststellen van de businesscase is er ruimte voor het maken van een bedrijfsplan
(ook wel eens businessplan of ondernemingsplan genoemd). Deze geeft weer op welke
organisatorische wijze, met welke financiële en facilitaire middelen de samenwerking
wordt ingericht. Waar de businesscase vooral ingaat op de “wat”-vragen is in het bedrijfsplan vooral de “hoe”-vraag relevant.

uitgangssituatie
Op dit moment beschikken alleen de werkvelden I&A en gedeeltelijk Financiën over een
(nog niet vastgesteld) businesscase.

Doelstelling/bestuurlijke opdracht
Het realiseren voor 1 juli 2014 van één gedragen en bestuurlijk vastgestelde businessc ase voor de bedrijfsvoeringstaken. Onder bedrijfsvoering wordt in ieder geval de volgende
onderdelen verstaan:
1. werkveld Financiën;
2. werkveld Personeel en Organisatie (P&O);
3. werkveld Informatisering en Automatisering (I&A);
4. inkoop.
In de businesscase wordt tevens meegenomen of – en zo ja, welke – overige bedrijfsvoeringsonderdelen samen te voegen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan post en archief,
facilitaire zaken.
Voor 1 juli 2014 is een bestuurlijk vastgestelde opdracht voor het maken van een bedrijfsplan.

Resultaat
Voor 1 juli 2014;
- businessplan op het niveau van bedrijfsvoering, inclusief te maken keuzes/adviezen;
- opdrachtformulering voor bedrijfsplan.
-

Afbakening
'De opdracht richt zich in eerste instantie op het onderzoeken van voor- en nadelen van het al
dan niet in MER-verband uitvoeren van de bedrijfsvoeringsonderdelen uitgaande van de huidige bedrijfsvoeringsopgave.
In tweede instantie wordt ingeschat welke variant het meest toekomstproof is oftewel inschatten welke variant het beste past bij het flexibel inspelen op de verwachte nieuwe ontwikkelingen zoals de decentralisaties.'
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Beheersing
Formatie
Er dient voldoende formatie en capaciteit beschikbaar te worden gesteld voor het schrijven
van de businesscase. Tot 1 juli 2014 zal dit gedaan worden door een externe programmamanager. Na 1 juli 2014 wordt een kwartiermaker / beoogd afdelingshoofd bedrijfsvoering geworven. Programmamanager voor maximaal 18 uur per week. Dit is een gemidde lde over de gehele periode. Het kan zijn dat in het begin de tijdsinvestering groter is dan in
de laatste periode. Tariefsindicatie 80 tot 100 euro.

Tijdpad
tot 1 januari 2014
1 januari 2014 tot 1 april 2014
1 april 2014 tot 1 mei 2014
1 mei t/m 1 juli
1 juni – 1 juli

werving programmamanager
invulling geven aan businesscase
besluitvorming over businesscase inclusief opdracht
bedrijfsplan
Afstemming met ondernemingsraad en bestuur
afronding en opstart werving hoofd bedrijfsvoering

Financiën
Voor de inhuur van een programmamanager wordt een bedrag gevraagd van 40.000 euro
voor de eerste fase tot aan de zomervakantie 2014. Er is geen zicht op de tijdsinvestering
van de afdelingshoofden bedrijfsvoering binnen de drie gemeenten en of hiervoor nog
aanvullende financiële middelen gewenst zijn.

Organisatie
De programma manager is voorzitter van de programmagroep die bestaat uit de drie
afdelingshoofden bedrijfsvoering van de MER gemeenten. De afdelingshoofden bedrijfsvoering hebben ieder een zorggebied voor het begeleiden van een specifiek onderdeel
van het traject. De MER-stuurgroep wijst uit haar midden één opdrachtgever voor de
programmamanager aan

OR
De medezeggenschap wordt betrokken in dit proces.

Communicatie
De programmamanager krijgt interne communicatie als bijzonder aandachtspunt. De
communicatie dient eenduidig te zijn (ook qua vertaling naar de moedergemeenten). Een
centrale nieuwsbrief lijkt voor de hand te liggen. De communicatie verloopt via de MERstuurgroep.

Voortgangsbewaking
De programmamanager rapporteert minimaal maandelijks aan MER-stuurgroep.

Randvoorwaarde
Duidelijke focus van ambtelijke en bestuurlijke organisatie in de drie gemeenten is g ewenst. Deze focus dient een dusdanige vertaling te krijgen dat het project ook een plek
krijgt in de jaarplannen van de drie gemeenten.
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Risico’s en afhankelijkheden
-

besluitvorming over de businesscase vindt plaats door mogelijk gewijzigde colleges;
mogelijk kan een gewijzigde politieke samenstelling in 2014 resulteren in een gewijzigde strategie;
capaciteit van de organisatie om input te leveren voor de businesscase kan onde rsneeuwen in andere lokale prioriteiten;
bestaande deelprojecten die reeds in een verdergaand stadium verkeren worden
getemperd in de tijd waardoor de betrokkenheid op de werkvloer kan afnemen.

Voor akkoord
Naam opdrachtgever:

Plaats/Datum

Naam Programmamanager:

Plaats/Datum
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Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) MER
Naam opdrachtgever: AB/DB

Namens: MER-Stuurgroep

Versie: concept
Datum: 3 december 2013
Voor akkoord:
Datum:

Namen opstellers

Michiel Wijngaard/Richard Hijlkema/Leon Jeurninck

Voorgeschiedenis
De gemeenten Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen hebben uitgesproken intensief
samen te werken. In de voorbereidingen van de samenwerking is de keuze gemaakt om
een gemeenschappelijke regeling (GR) met openbaar lichaam op te richten. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben hiervoor toestemming gegeven in de vergaderi ngen in het najaar 2012.
De gemeenschappelijke regeling MER is op 15 oktober 2012 opgericht, om bedrijfsvoering
en BackOffice dienstverleningstaken uit te voeren. Het Servicecentrum MER, dat hierbij is
ontstaan, ondersteunt de deelnemende gemeenten bij deze taken. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de colleges van B&W bevoegd zijn om uitvoeringstaken en
bevoegdheden over te dragen aan het Servicecentrum MER.
De vraag is welke taken er nog meer overgebracht worden naar het Servicecentrum, via
welke weg dit moet gebeuren en binnen welk tijdpad.
Het Algemeen Bestuur heeft d.d. 22 oktober jl. (via het Dagelijks Bestuur) de MERstuurgroep gevraagd een projectopdracht te formuleren om te komen tot een afgerond
haalbaarheidsonderzoek voor samenwerking op de werkvelden werk, inkomen en zorg
(WIZ). De MER-stuurgroep heeft vervolgens de afdelingshoofden Dienstverlening van de
drie gemeenten verzocht een projectopdracht op te stellen. Deze ligt nu voor.

Achtergrond
De transities (en transformaties) in het sociale domein (‘de 3D’s’: werk, zorg en jeugd)
stellen de gemeenten voor grote uitdagingen op het vlak van beleid( suitvoering) en bedrijsvoering. De impact van de 3D’s op de bedrijfsvoering (o.a. financiën, I&A, inkoop,
risico,s, juridische aspecten) is fors
De uitvoering van de 3D’s vergt een robuuste, duurzame, professionele en efficiënte
organisatie (lean en mean).
De nieuwe taken als gevolg van de 3D’s vergen ook een cultuuromslag binnen de organ isaties vanwege de kanteling van aanbod naar vraag. Daarnaast vragen de veranderende
rollen van overheid en samenleving (participatiesamenleving) tegelijkertijd een vernie uwende kijk op de uitvoering en (proces)inrichting van deze taken.
De rijksoverheid gaat bij de 3D’s niet de kaasschaaf hanteren, maar het ‘kaasmes’. De
budgetten die ‘Den Haag’ overhevelt naar de gemeenten, worden fors gekort. Dit betekent
dat er hoge eisen gesteld moeten worden aan de effectiviteit en efficiency van de uitvo ePagina: 1 van 5
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ring binnen de werkvelden werk, inkomen en zorg (WIZ).
Het is inmiddels een goed gebruik om een samenwerkingstraject in te leiden via een
projectopdracht. Op basis van deze projectopdracht gaat gewerkt worden aan een haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek geeft een beoordeling t.a.v. mogelij kheden voor samenwerking. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is
een strategisch document waarin de afweging om een samenwerking aan te gaan wordt
op een zakelijke manier wordt geanalyseerd en eindigt met een advies. Dit advies kan het
startschot zijn voor het opstellen van een bedrijfsplan.

uitgangssituatie
Op het terrein van WIZ werken de gemeenten beleidsmatig al samen op MiddenLimburgse schaal. Het thema ‘uitvoering’, zoals in deze projectopdracht bedoeld, is op dit
moment binnen die samenwerking geen issue. Er is dus geen sprake van een gezamenli jke uitvoering, terwijl visievorming en beleidsontwikkeling wel congruent op MiddenLimburgse schaal zijn of worden opgepakt.
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben zich tegen achtergrond
de vraag gesteld of samenwerking op tactisch en operationeel niveau op de volle breedte
van het sociale domein tot meerwaarde leidt voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van
de dienstverlening en de daaraan gerelateerde bedrijfsvoering en –kosten. Vooropgesteld
daarbij is het uitgangspunt dat de front-offices in de verschillende gemeenten blijven
bestaan.

Doelstelling/bestuurlijke opdracht
In het haalbaarheidsonderzoek in opdracht van het AB-MER dienen twee varianten onderzocht/verkend te worden:
1. De nul-variant/lokale variant: de uitvoering op de terreinen werk, inkomen en
zorg (WIZ) blijft binnen de drie afzonderlijke gemeenten gesitueerd.
2. De uitvoering op de werkvelden werk, inkomen en zorg (WIZ) van de drie g emeenten wordt geïntegreerd/gebundeld en organiek ondergebracht bij het Serv icecentrum MER.
Toelichting:
De WIZ-taken bevatten meer concreet de volgende disciplines: uitvoering WMO, uitvoering
WWB (per 1 januari a.s. de Participatiewet), de uitkeringsadministratie en terugvordering
& verhaal. In het haalbaarheidsonderzoek dient bijzondere aandacht te zijn voor de b eleidsdimensie (beleid op uitvoering) die gelieerd is aan deze werkvelden. Dit meer tactisch beleid is veelal organiek ondergebracht in dezelfde organisatorisch entiteit als
voornoemde uitvoering en dus niet binnen bijv. een afdeling Ontwikkeling of Leefbaa rheid.
Het haalbaarheidsonderzoek geeft op hoofdlijnen een beeld op het gebied van kwet sbaarheid, kwaliteit, klantgerichtheid, kosten, continuïteit en realisme, per gemeente en per
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werkveld.
Het op te leveren rapport als resultaat van het haalbaarheidsonderzoek dien t te voldoen
aan een aantal voorwaarden:
 consistentie: het onderzoek wordt per werkveld steeds op eenzelfde manier opgebouwd;
 zakelijk : het rapport kijkt naar de bedrijfsmatige aspecten;
 volledig : alle relevante factoren om een complete evaluatie te maken zijn inbegrepen;
 begrijpelijk: de inhoud is duidelijk, relevant en logisch;
 meetbaar: alle belangrijke aspecten kunnen gekwantificeerd worden om de voortgang
te traceren en te meten;
 transparant : het is helder wie voor elk onderdeel verantwoordelijk is;
 verantwoord: eventuele randvoorwaarden worden genoemd;
 realistisch: het rapport moet niet dromen over een verre toekomst maar een horizon
hebben voor de komende 7 tot 10 jaar.
Na het vaststellen van het haalbaarheidsonderzoek is er ruimte voor het maken van een
bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan geeft weer op welke organisatorische wijze, met welke financiële en facilitaire middelen de samenwerking wordt ingericht. Waar het haalbaarheidso nderzoek vooral ingaat op de “wat”-vragen is in het bedrijfsplan vooral de “hoe”-vraag
relevant.

Resultaat
Het realiseren voor 1 juli 2014 van een gedragen en bestuurlijk vastgesteld haalbaarheidsonderzoek voor de samenwerking in de uitvoeringstaken op het terrein van werk,
inkomen en zorg (WIZ).
Voor 1 juli 2014 eventueel een bestuurlijk vastgestelde opdracht voor het maken van een
bedrijfsplan.

Afbakening
Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op een mogelijke samenwerking in de uitvoering
van de werkvelden werk, inkomen en zorg (WIZ). De beleidsmatige component bij deze
uitvoering (beleid op uitvoering) wordt in het onderzoek meegenomen.

Beheersing
Formatie
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Beheersing
Er dient voldoende formatie en capaciteit beschikbaar te worden gesteld voor het schrijven
van het haalbaarheidsonderzoek. Tot 1 juli 2014 zal dit gedaan worden door een door de
Stuurgroep MER aan te wijzen programmamanager. (raming tijdsbeslag: gemiddeld één
dag in de week).
Tijdpad

1.
2.
3.
4.

Vaststellen projectopdracht tot haalbaarheidsonderzoek
Verrichten haalbaarheidsonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek gereed
Eventueel opdrachtformulering bedrijfsplan

10 december 2013
Januari – juni 2014
1 juli 2014
1 juli 2014

Financiën
P.M. voor eventuele externe ondersteuning. Het streven is om zoveel mogelijk met ‘eigen’
medewerkers het haalbaaheidsonderzoek uit te voeren.

Organisatie
Er wordt geopteerd voor de volgende projectstructuur conform het projectmatig werken:
 opdrachtgever: de MER-stuurgroep (één lid als aanspreekpunt);
 Programmagroep: bestaat uit programmamanager en programmagroepleden (teamcoordinatoren) uit de drie organisaties.
 Onder de programmagroep kunnen facultatief werkgroepen geformeerd worden onder
leiding van één van de programmagroepleden.
Voorgesteld wordt daarnaast een klankbordgroep te formeren met daarin de afdelingshoofden Dienstverlening (Michiel Wijngaard, Richard Hijlkema en Leon Jeurninck). De
programmamanager maakt ook onderdeel uit van deze klankbordgroep en fungeert als
als linking-pin naar de klankbordgroep.
Verwachte inzet van de programmamanager en de drie programmagroepleden (teamcoordinatoren) is gemiddeld één dag in de week per individu.
Voor de leden van de (facultatieve) werkgroepen is dit nog niet aan te geven.

OR
De werkgroep medezeggenschap van de MER wordt betrokken in dit proces.

Communicatie
De programmamanager krijgt interne communicatie als bijzonder aandachtspunt. De
communicatie dient eenduidig te zijn (ook qua vertaling naar de moedergemeenten). Een
centrale nieuwsbrief lijkt voor de hand te liggen. De communicatie verloopt via de MER stuurgroep. Voor de communicatie kan wellicht aangesloten worden bij de ‘Businesscase
Bedrijfsvoering’.
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Beheersing
Voortgangsbewaking
De programmamanager rapporteert minimaal maandelijks aan MER-stuurgroep.

Randvoorwaarde
Duidelijke focus van ambtelijke en bestuurlijke organisatie in de drie gemeenten is g ewenst. Deze focus dient een dusdanige vertaling te krijgen dat het project ook een plek
krijgt in de jaarplannen van de drie gemeenten.

Risico’s en afhankelijkheden





besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vindt plaats door mogelijk gewijzigde
colleges;
mogelijk kan een gewijzigde politieke samenstelling in 2014 resulteren in een gewijzi gde strategie;
capaciteit van de organisatie om input te leveren voor het haalbaarheidsonderzoek kan
ondersneeuwen in andere lokale prioriteiten;
er kunnen afhankelijkheden ontstaan tussen de businesscase bedrijfsvoering en het
onderzoek van het bureau Scale naar de risico’s in de bedrijfsvoering. Dit laatste o nderzoek vindt ook in het 1 e halfjaar van 2014 plaats. De projectleider bewaakt de raakvlakken en stemt tijdig af met voornoemde onderzoeken.

Voor akkoord
Naam opdrachtgever:

Plaats/Datum

Naam programmamanager:

Plaats/Datum
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