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Nog openstaande actiepunten accountant             Bijlage 1 
(C = controle rekening; IC = interim-controle)    grijze arcering = uit controleverslag bij de rekening 2010   
Datum: 25 mei 2011 (B&W - 31 mei 2011)                
Nr. Omschrijving fout/ verbe-

terpunt/ advies accountant 
Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

1 Grondexploitatie- doorbe-
lasting van uren  
 
C 2009 2.2 / 3.1.2 
De economische crisis 
heeft grote invloed op de 
resultaten van grondexploi-
taties. In verband daarmee 
herziene grondexploitaties 
hebben in veel gevallen 
effect op de gemeentebe-
groting, mede omdat een 
lagere bouwproductie ook 
leidt tot minder OZB en 
bouwleges, alsmede gerin-
gere doorbelasting van 
uren van technische amb-
tenaren aan grondexploita-
ties. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deloitte adviseert grond-
exploitaties te actualise-
ren en in het licht van de 
economische omstan-
digheden met verhoogde 
aandacht te monitoren. 
De gevolgen van een 
stagnerende voortgang 
in de grondexploitaties 
dienen doorlopend ver-
taald te worden naar 
verwachte consequen-
ties voor de (meerja-
ren)begroting om tegen-
vallers zo snel mogelijk 
inzichtelijk te krijgen 
zodat er snelle besluit-
vorming op kan plaats 
vinden. Het is aan te 
bevelen reeds nu te 
onderzoeken of een 
mogelijke grotere door-
belasting van uren aan 
andere begrotingsposten 
dan grondexploitaties 
kan worden opgevangen 
door in mindere mate 
technische werkzaam-
heden voor grondexploi-
taties uit te besteden/ zie 
ook punt 2. 
 

 
 
 
Stedelijk Beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
t/m 2010 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de werkgroep Financiën en grondbedrijf voor de kern-
takendiscussie is hiernaar gekeken. Met betrekking tot 
de uren wordt actie ondernomen. 
 
 
Stand van zaken: 
Met betrekking tot de grondexploitaties vindt monitoring 
plaats. Er worden geen problemen voorzien. 
Een onderzoek naar de doorbelasting van uren m.b.t. de 
grondexploitaties is nog niet uitgevoerd. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

2 Grondexploitatie- exploi-
tatieberekeningen 
 
C 2010 3.1 
De accountant heeft vast-
gesteld dat in 2010 niet 
voor alle aanwezige plan-
nen actuele calculaties 
aanwezig zijn (plan Lagen-
dijk en Veren Ambacht).  

 
 
 
De accountant adviseert:  
 de frequentie van het 

actualiseren van de 
grondexploitatiebereke-
ningen in licht van de 
economische omstan-
digheden, waar nodig, te 
verhogen; 

 de resultaatverwachtin-
gen van de grondexploi-
taties met verhoogde 
aandacht te monitoren; 

 de gevolgen van een 
stagnerende voortgang 
in de grondexploitaties 
doorlopend te vertalen 
naar verwachte conse-
quenties voor de (meer-
jaren)begroting. 

(om tegenvallers zo snel 
mogelijk inzichtelijk te krij-
gen, zodat er snelle be-
sluitvorming over correctie-
ve of compenserende 
maatregelen kan plaatsvin-
den, hierbij noemt de ac-
countant ook de mogelijke 
geringere doorbelasting 
van de uren van uw tech-
nisch ambtenaren aan 
grondexploitaties. Het ge-
volg zou kunnen zijn dat 
een groter aantal van deze 
uren wordt doorbelast aan 
begrotingsposten binnen 
uw reguliere exploitatie)/ 
zie ook punt 1. 

 
 
 
Stedelijk Beleid 
 

 
 
 
2011 

 
 
 
Veren Ambacht is nagenoeg voltooid. De exploitatie is 
voor het laatst in 2008 geactualiseerd en is nog redelijk 
actueel. Er vinden alleen nog afrondende werkzaamhe-
den plaats en er zijn geen risico’s meer in dit complex  
Daarom is er geen aanleiding om deze exploitatie te 
actualiseren. 
 
De exploitatie voor Lagendijk is vastgesteld in 2009. 
Deze is nog behoorlijk actueel. In 2011 zal een geactua-
liseerde grondexploitatie aan de raad ter vaststelling 
worden aangeboden. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

3 IC 2009 2.3 
Grondexploitatie- Cen-
trumplan 
Onzekerheid geraamd op-
brengsten voor het Cen-
trumplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.s.m. geactualiseerde 
exploitatiecalculatie laten 
vaststellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stedelijk Beleid 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken: 
Centrumplan: momenteel vinden afrondende besprekin-
gen plaats over de stedenbouwkundige invulling van de 
laatste fase van het Centrumplan. Op basis van dit over-
leg is de inschatting, dat het financiële risico voor de 
grondexploitatie gering is, dat wil zeggen dat het thans 
in de grondexploitatie geraamde eindresultaat wordt 
bereikt. 
De uitkomsten van het overleg worden afgewacht alvo-
rens de exploitatiecalculatie te actualiseren. Dit zal niet 
meer voorafgaand aan het afronden van de rekening 
2010 plaatsvinden. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

4 Grondexploitatie- Het 
Zand 
 
IC 2009 2.3  
Lagere opbrengsten dan 
geraamd voor Het Zand. 
 
 
C 2009 2.2 / 3.1.3 
De exploitatieopzet van Het 
Zand is verouderd zoals 
ook gemeld in de jaarreke-
ning 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geactualiseerde exploi-
tatiecalculatie laten vast-
stellen. 
 
 
Door de gemeenteraad 
moet een gewijzigd ex-
ploitatieplan worden 
vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stedelijk beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3e kwar-
taal 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het Zand: Derde kwartaal 2010 geactualiseerd plan 
inclusief grondexploitatie ter vaststelling aanbieden. In 
de in 2008 door de raad vastgestelde grondexploitatie is 
een positief resultaat geraamd van € 5,4 mln. Door de 
ontwikkeling van de driehoek Het Zand en het daarin 
thans geplande type woningbouw (veel sociale huurwo-
ningen) wordt het resultaat naar verwachting ca. € 2 
mln. nadelig beïnvloed. Verder loopt de ontwikkeling van 
het restant van de wijk achter op de planning, hetgeen 
ook een nadelige invloed heeft op het exploitatieresul-
taat. Uit een actualisatie van de exploitatieopzet, waarin 
ook rekening zal worden gehouden met de huidige situa-
tie op de woningmarkt en de uitkomsten van het woon-
wensenonderzoek, waarvan de resultaten pas na de 
zomervakantie bekend worden, zal moeten blijken wat 
een en ander betekent voor het exploitatieresultaat. 
Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dit resultaat 
niet negatief zal zijn, maar wel aanmerkelijk lager dan in 
2008 geraamd. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 C 2010 3.1 
De uitkomsten van bet plan 
Het Zand zijn nog onzeker 
doordat de grondexploitatie 
nog niet is goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 
Reeds opgestelde calcula-
ties laten zien dat een ren-
dabele exploitatie mogelijk 
is. Wensen vanuit de raad 
om meer starterswoningen 
te realiseren in dit plan 
zetten de exploitatie uit-
komsten wel onder druk. 
De uitkomsten van dit plan 
zijn sterk afhankelijk 
van de nog te maken keu-
zes ten aanzien van de 
planopzet.  

 
De accountant adviseert 
om: 
 in de berekeningen 

van het woonpro-
gramma de haalbaar-
heid ten aanzien van 
afzettempo en prijs-
stelling te laten toet-
sen (de woningmarkt is 
nog niet hersteld van de 
economische crisis 
waardoor voorzichtigheid 
geboden is). 

 
Stedelijk Beleid 
 

 
2011 

 
In 2010 is er een nieuwe stedenbouwkundige invulling 
voor Het Zand opgesteld. Deze invulling is gebaseerd op 
de woningbouwstrategie zoals die in februari 2011 is 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast is er in 
2010, in samenwerking met Woonvisie, ook een gewij-
zigd plan van aanpak opgesteld voor de Driehoek Het 
Zand. 
 
De gemeenteraad is in februari 2011 echter niet akkoord 
gegaan met de woningbouwstrategie. Tijdens de raads-
behandeling van de woningbouwstrategie zijn meerdere 
moties en amendementen aangenomen. Deze zijn voor-
al gericht op het stimuleren van woningbouw voor star-
ters op de woningmarkt c.q. het bouwen van goedkope 
woningen. 
 
Vanwege het ontbreken van een woningbouwstrategie 
en het daaraan verbonden woningbouwprogramma voor 
Het Zand, kan op dit moment geen actuele grondexploi-
tatie worden opgesteld. 
 
Een positief resultaat in dit complex is nog wel mogelijk, 
maar waarschijnlijk lager dan thans in de prognose is 
opgenomen, gelet op de uitspraken van de raad. Voorts 
is het dringend gewenst om in 2011 een heldere ste-
denbouwkundige visie en woningbouwstrategie voor Het 
Zand vast te stellen, om verdere vertraging en daarmee 
toenemende financieringskosten te voorkomen en om 
een goed onderbouwde exploitatieopzet vast te kunnen 
stellen. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

5 Afrekening vergoeding 
bijzonder basisonderwijs 
(incl. afrekening verzelf-
standiging openbaar on-
derwijs) 
 
C 2005 7.7 Het definitief 
afrekenen van de over-
schrijdingsuitkering aan het 
bijzonder basisonderwijs 
over de jaren 1999 tot en 
met 2004 (blz. 22). 
 
C 2006: Voorziening exploi-
tatiekosten bijzonder basis-
onderwijs: Op korte termijn 
definitieve afrekeningen 
voorschotten bijzonder 
basisonderwijs over de 
tijdvakken 1996-2000 en 
2001-2005 op te stellen. 
 
C 2007 3.1 Het uitstel in de 
afrekening van de over-
schrijdingsregeling leidt tot 
een onzekerheid over de 
omvang van de voorziening 
exploitatiekosten bijzonder 
basisonderwijs. 
 
C 2008 5.2 Voorziening 
exploitatiekosten b.b.o. (blz. 
11) 

 
 
 
 
 
 
In de planning van de 
jaarrekening 2006 op-
nemen dat in de toelich-
ting bij deze voorziening 
op de afrekening over de 
jaren 1999-2004 wordt 
ingegaan. 
 
Opstellen van definitieve 
afrekening vergoeding 
bijzonder basisonderwijs 
over de tijdvakken 1996-
2000 en 2001-2005. 
 
 
 
Zo spoedig mogelijk de 
afrekening gaan opstel-
len en de voorziening 
afwikkelen. 
 
 
 
 
Afrekening opstellen 
 

 
 
 
 
 
 
Beheer 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 

 
 
 
 
 
 
n.v.t.  
 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
 
1e haljaar 
2010 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
 
 
 
Overschrijding van het openbaar onderwijs wordt op dit 
moment berekend. Deloitte heeft hiervoor opdracht ge-
kregen. Jaarrekeningen (benodigd voor de berekening) 
van 3 primair worden opgevraagd.  
Stand van zaken: 
Deloitte heeft een voorlopige afrekening opgesteld. De 
uitkomst hiervan is dat er waarschijnlijk geen nabetaling 
gedaan behoeft te worden. Deze moet nog besproken 
worden.  
 
Voor de genoemde punten geldt: 
De opstelling is gemaakt door Deloitte. Deze is nog niet 
uitgevoerd, want dit hangt samen met afrekening van 3-
Primair (openbaar basis onderwijs). Er loopt nu een 
(extern) geschil tussen gemeente en 3-Primair over de-
ze afrekening. BMC heeft opdracht gekregen een nader 
onderzoek te doen naar de financiële afwikkeling van de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Indien 
hierover geen overeenstemming bereikt kan worden met 
3 Primair zal de volgende stap de gang naar de be-
stuursrechter zijn.  
 
 
 
Stand van zaken: 
BMC heeft gerapporteerd dat de gemeente zelf nog een 
aantal zaken moet uitzoeken voordat er een conclusie 
getrokken kan worden. De afdeling Ondersteuning zet 
momenteel de beschikbare gegevens op een rijtje en 
beoordeelt of dit voldoende is of dat er nog extra hulp 
van de accountant nodig is. De afspraak is dat het uiter-
ste zal worden gedaan om een en ander bij de definitie-
ve behandeling van de jaarrekening 2010 in de raad 
af te ronden.  
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 
6 

 
Contractenregister  
 
C 2010 2.2.4.1 
Ontbreken van een contrac-
tenregister Verhuur gebou-
wen. 

 
 
 
 
Een contractenregister 
aanleggen (incl. sport-
velden en gymlokalen) 
en de archivering van 
contracten verbeteren. 

 
 
 
 
Onderhoud 
 
 
 
 

 
 
 
 
juli 2011 

 
 
 
 
Stand van zaken: 
Het contractenregister voor verhuurde gebouwen is vol-
tooid.  
Er is nog geen contractenregister opgesteld voor de 
sportvelden en gymlokalen.  
Er zijn 3 contracten afgesloten betreffende het beheer 
en onderhoud van de sportterreinen met Sport en Wel-
zijn. Voor de sporthallen zijn er ook huurovereenkom-
sten. Voor de gymzalen moeten die nog opgesteld wor-
den, dat proces loopt. 
Overige zaken zijn in gebruikersovereenkomsten vast-
gelegd. Deze overeenkomsten moeten nog worden ver-
zameld.  
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

7 Sisa-regelingen/ subsi-
dies 
 
C 2009 4.7.2 
Bij diverse SiSa-regelingen 
(BOS, OAB, CJG, WSW) 
kan de rechtmatigheid van 
de verantwoorde uitgaven 
2009 niet worden vastge-
steld omdat de verantwoor-
dingen van de uitvoerende 
instellingen nog niet zijn 
ontvangen )1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deloitte adviseert de 
verantwoordingsdata in 
de beschikkingen eerder 
vast te stellen. De moge-
lijkheden hiervoor moe-
ten worden onderzocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Partnerschap-
pen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mei 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 

 
 
 
 
 
Het is niet mogelijk de verantwoordingsdata dusdanig op te schuiven 
dat de subsidies al definitief verantwoord zijn in het voorjaar.  
Organisaties dienen na het sluiten van de boeken zelf een jaarreke-
ning op te stellen en met een accountantsverklaring zowel de inhoude-
lijke en financiële verantwoording in te dienen bij de gemeente. Het is 
niet mogelijk om de organisaties de verplichting op te leggen dit al in 
het eerste kwartaal aan te leveren. De gemeentelijke subsidieverorde-
ning geeft aan dat de organisatie hun verantwoordingsdocumenten 
voor 1 juni in moeten dienen. Bezien zal worden of de verordening 
hierop moet worden aangepast. 
)1 Om de rechtmatigheid vast te kunnen stellen is het ontvangen van 
de verantwoording niet voldoende. De gemeente moet dan ook de 
jaarrekening en het (inhoudelijk) jaarverslag hebben kunnen beoorde-
len, voordat er sprake is van een vaststelling. 
 
Stand van zaken: 
De rijksregeling gaat er aan voorbij dat andere partijen deels uitvoering 
geven aan de taken die vanuit de verschillende rijksregelingen aan de 
gemeente worden opgelegd. Om die reden hebben wij vanuit Ridder-
kerk bij het bespreken van een nieuwe bestuurlijke akkoord tussen 
gemeenten en rijk aan de VNG deze problematiek meegegeven. 
In theorie kunnen de termijnen in de verordening door een raadsbesluit 
worden aangepast. Dit verplaatst het verantwoordingsprobleem alleen 
van gemeente naar onze maatschappelijke partners. Organisaties 
hebben ook te maken met het sluiten van het boekjaar, accountants-
controle e.d. en kunnen pas met een accountantsverklaring de verant-
woording indienen, die daarna wel eerst goed door de gemeente 
gecontroleerd moet worden, voordat deze vastgesteld kan worden. 
(zie ook actiepunt 13 waar dit ook gevraagd wordt). Om dit kwalitatief 
op een goede wijze te doen vraagt dit tijd. Daarnaast hebben we veelal 
te maken met regionale organisaties die in hun verslaglegging te 
maken hebben met verschillende gemeenten (en dus eisen). Indien 
het niet anders kan hebben wij in overleg met de subsidieontvangers 
de subsidiebeschikking afwijkende verantwoordingstermijnen opge-
nomen, zoals bij OAB, om zo alsnog de beschikking ambtshalve tijdig 
te kunnen vaststellen. Het is ons inziens niet wenselijk dit met alle 
gevolgen op structurele basis aan de organisaties op te leggen, omdat 
dit de (inhoudelijke) verantwoording niet ten goede komt. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 IC 2010 2.2.3.1. 
Subsidies 
Verbeterpunt is verscher-
ping van de interne beheer-
sing incl. interne controle 
rechtmatigheid  

 
 Gaan letten op het 

behalen van de 
prestatieafspraken 
(om te kunnen vast-
stellen of het subsi-
diegeld rechtmatig 
is besteed); 

 Beoordelen in hoe-
verre jaarverant-
woordingen tijdig 
zijn ingedient; 

 Een zichtbare af-
stemming maken 
met de financiële 
administratie.  

 
Partnerschap-
pen 
(Sturing) 
 

 
2011 

 
Stand van zaken: 
- Het bespreken/vaststellen of de prestatieafspraken 

behaald zijn is onderdeel van het subsidieproces. 
Dit vindt zowel tussentijds plaats als bij de verant-
woording en vaststelling van de subsidie. 

- De beoordeling of de stukken tijdig zijn ingediend is 
eveneens onderdeel van het subsidieproces. Overi-
gens kan latere indiening ook tijdig zijn indien hier-
voor conform de bepalingen in de verordening uitstel 
is aangevraagd en verleend.  

 

 C 2010 1.1./4.2. 
Dossiervorming Sisa-
regelingen 
De sisa-bijlage was bij de 
start van de controle nog 
niet gereed. Ook de dos-
siervorming met betrekking 
tot de sisa-bijlage was niet 
compleet.  

 
 
 
De accountant adviseert: 
Dossiervorming van de 
sisa-regelingen op orde 
brengen en houden. 

 
 
 
Ondersteuning/ 
diverse 

 
 
 
2011 

 
 
 
Stand van zaken: 
Voor de dossiervorming worden voortaan de richtlijnen 
daartoe van de accountant gebruikt. In het derde kwar-
taal van 2011 zullen daarvoor de nodige voorbereidin-
gen gedaan worden en interne controle op de juiste 
dossiervorming plaatsvinden. De accountant kan dan in 
de interim-controle de kwaliteit van de dossiervorming 
beoordelen. Vervolgens zal in het 1e kwartaal van 2012 
voorafgaand aan de accountantscontrole per sisa-
regeling interne controle plaats vinden op de juiste dos-
siervorming in relatie tot de totaalcijfers in de jaarreke-
ning 2011. Deze procedure wordt in de planning van de 
rekening 2011 opgenomen. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

8 Ratio’s 
 
C 2009 2.3 / 2.4 
De gemeente heeft gunsti-
ge ratio’s voor netto schuld 
en solvabiliteit. Gezien de 
omvang van het investe-
ringsprogramma (€ 32,6 
miljoen) is het aan te beve-
len de effecten van het 
investeringsprogramma te 
beoordelen aan de hand 
van deze ratio’s. 

De 
 
Deloitte adviseert het 
inzicht in de meerjaren-
begroting te vergroten 
door een meerjarenba-
lans op te stellen, als-
mede beleid te ontwikke-
len ten aanzien van de 
ratio’s. De uitkomsten 
van de eigen ratio’s kun-
nen dan worden afgezet 
tegen vastgestelde 
normratio’s. Aan de 
hand hiervan kunnen 
investeringsbeslissingen 
integraal worden afge-
wogen. 
 

 
 
Sturing 

 
 
aug. 
2011 

 
 
Bij de begroting 2012 zal een visie hierop worden ge-
presenteerd. 
 
Stand van zaken: 
Bij de begroting 2012 zal een visie hierop worden ge-
presenteerd (zie ook Bestuursplanning). 
 
 

9 Inkoop en aanbesteding 
 
IC 2010 2.2.3.3. 
Ontbreken van een interne 
procedure m.b.t. opdracht-
verstrekking van meerwerk. 
 
  

 
 

 
Een procedure ontwikke-
len tot het verstrekken 
van meerwerkopdrach-
ten. 
 

 
 
 
Advisering 
(Services) 

 
 
 
1 helft 
2011 

 
 
 
Stand van zaken: 
De werkwijze voor meerwerkopdrachten wordt in de 1e 
helft van 2011 beschreven. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies accountant 

Omschrijving van te 
nemen actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

10 Deregulering 
C 2010 7.1.  
Een belangrijke overweging 
om rechtmatigheid in te 
voeren was de deregule-
ring. Verwacht werd 
dat door de rechtmatig-
heidstoetsing een beter 
zicht ontstond op het nor-
menkader (zowel voor de 
burger als voor de gemeen-
te) en dat onnodige regel-
geving zou worden inge-
trokken. Het betere 
inzicht in het normenkader 
is zonder twijfel ontstaan, 
alleen nemen - voor zover 
wij dat kunnen 
nagaan - de normenkaders 
bij gemeenten eerder toe 
dan af.  

 
 
De accountant adviseert: 
 In het kader van be-

zuinigingsacties een 
onderzoek hiernaar te 
doen. 

 
 
Directie 

 
 
Continu 

 
 
Deregulering is een constant aandachtspunt en is niet 
(meer) opgehangen aan een specifiek project. Onder 
andere bij het opstellen van verordeningen wordt kritisch 
gekeken of we regels kunnen laten vervallen. De recht-
matigheidstoetsing heeft, conform het beeld van de ac-
countant bij gemeenten in zijn algemeenheid, nog niet 
geleid tot minder regels.  
 

11 Begrotingsrechtmatigheid  
C 2010 7.2.1. 
Uit de analyse per pro-
gramma zijn afwijkingen 
gemeld waar de vraag bij 
gesteld mag worden waar-
om melden we dit nu pas? 
Had dit niet in een eerder 
stadium zichtbaar moeten 
worden? Ons advies is dan 
ook tussentijds kritisch de 
voortgang te analyseren ten 
opzichte van de raming 
en tijdig bij te sturen. Zeker 
in een periode van bezuini-
gen is dit noodzakelijk om 
grip te houden. 

 
 
De accountant adviseert: 
 tussentijds kritisch de 

voortgang van de be-
grotingsrechtmatig-
heid te analyseren ten 
opzichte van de ra-
mingen en tijdig bij te 
sturen (zeker in een pe-
riode van bezuinigen is 
dit noodzakelijk om grip 
te houden). 

 
 
Ondersteuning 

 
 
Maande-
lijks/ 
continue 
 

 
 
Stand van zaken: 
Door middel van maandelijkse budgetgesprekken wordt: 

 voorkomen dat er afwijkingen zullen gaan ont-
staan;  

 extra aandacht geschonken aan de tijdige rap-
portage aan de gemeenteraad van voorzienbare 
afwijkingen van budgetten ten opzichte van de 
ramingen. 

 


