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1. Centrale vraag, onderzoeksmethode en onderzoekscriteria 

1.1 Inleiding  

Jaarrekening en jaarverslag vormen de belangrijkste verantwoordingsdocumenten in de 

gemeente. Hierin legt het college jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad over het 

gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. De rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee heeft 

besloten een beknopt onderzoek (quick scan) uit te voeren naar de leesbaarheid en de 

informatiewaarde van de jaarrekening en het jaarverslag 2006. 

 

 

1.2 Centrale vraag en onderzoeksmethode  

De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  

 

In hoeverre zijn de jaarrekening 2006 en het jaarverslag 2006 leesbaar en hoe groot is 

de informatiewaarde van deze stukken?  

 

Raadsleden lezen jaarstukken niet in de hoedanigheid van financieel specialist, maar vanuit 

hun specifieke bestuurlijke taak. Deze taak betreft het stellen van kaders voor het te voeren 

beleid en het uitoefenen van een toezichthoudende en controlerende rol op het door het 

college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. De commissie heeft de stukken 

vanuit deze invalshoek beoordeeld. 

 

Ons onderzoek bestond uit een analyse van de volgende documenten:  

• Jaarrekening & jaarverslag 2006 (versie 11 april 2007);  

• Programmabegroting en financiële begroting 2006-2009. 

 

De rekenkamercommissie wijst er op dat bij een beknopt onderzoek zoals dit, de doel-

treffendheid en doelmatigheid van het volledige gemeentelijk beleid onvoldoende belicht kan 

worden. Dit is dan ook als zodanig buiten beschouwing gebleven. De rekenkamercommissie 

beschouwt dit onderzoek als een algemeen omvattend onderzoek naar inzicht (transparantie) 

in de prestaties van de gemeente als geheel. Met dit onderzoek hoopt de commissie een 

bijdrage te kunnen leveren aan de inspanningen van het bestuur om de kwaliteit van de 

jaarstukken ten behoeve van de raad en de burgers op hoog niveau te brengen.  

 

Volledigheidshalve vermeldt de rekenkamercommissie dat wij geen accountantscontrole 

hebben toegepast op de jaarrekening en het jaarverslag. Deze taak ligt bij de controlerend 

accountant. Verder merkt de rekenkamercommissie op dat wanneer in dit rapport gesproken 

wordt over informatiewaarde van de jaarstukken, wij getracht hebben ons een mening te 

vormen over wat van belang is voor raadsleden. Het kan echter zijn dat de informatiebehoefte 

van raadsleden afwijkt van deze inschatting. Voor dit deel van de onderzoeksvraag geven wij 

de opstellers van de jaarrekening in overweging te onderzoeken welke informatie de raads-

leden wensen in de jaarstukken (‘stakeholders dialoog’). De commissie heeft vernomen dat bij 

de presentatie van de jaarstukken in de raad hier de afgelopen jaren op informele wijze al 

aandacht aan is besteed.  
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1.3 Onderzoekscriteria  

Voor de aspecten ‘leesbaarheid’ en ‘informatiewaarde’ heeft de rekenkamercommissie een 

aantal criteria geformuleerd waaraan het jaarverslag en de jaarrekening zijn getoetst. Deze 

criteria hebben wij geverifieerd en waar nodig aangevuld met normen die wij aantroffen in 

onderzoek1 naar en literatuur2 over de kwaliteit van jaarrekeningen. 

  

De volgende criteria zijn gehanteerd voor het aspect leesbaarheid:  

• Is de relatie tussen programmabegroting enerzijds en jaarstukken anderzijds duidelijk? 

• Is de samenhang tussen jaarrekening en jaarverslag duidelijk? 

• Is de structuur van de jaarrekening en het jaarverslag duidelijk? 

• Zijn er samenvattingen van de teksten en zijn deze samenvattingen volledig en duidelijk? 

• Zijn de bijlagen bij de jaarrekening consistent met de hoofdtekst en wordt de mogelijkheid 

benut om informatie in bijlagen te verduidelijken c.q. te categoriseren? 

• Wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid informatie te verduidelijken met tabellen en 

grafieken en zijn deze tabellen en grafieken duidelijk?  

 

De volgende criteria zijn gehanteerd voor het aspect informatiewaarde:  

• Is de informatie in de jaarrekening en het jaarverslag relevant? Het gaat hierbij om tijdig-

heid, consistentie met andere cijfers en tekst, voldoende uitdieping van gegevens et cetera. 

• Is de informatie in de jaarrekening en het jaarverslag volledig? Hierbij wordt in ogen-

schouw genomen of informatie ontbreekt die naar onze van toegevoegde waarde zou zijn. 

• Is de informatie in de jaarrekening en het jaarverslag begrijpelijk? Het gaat hierbij om 

helder taalgebruik, goede verwijzingen en uiteenzettingen.  

 

De bevindingen van de rekenkamercommissie omtrent de leesbaarheid worden in hoofdstuk 3 

per criterium toegelicht. De bevindingen omtrent de informatiewaarde hebben veelal 

betrekking op meerdere criteria en worden daarom in hoofdstuk 4 niet per criterium 

gepresenteerd. Op deze manier wordt herhaling van bevindingen voorkomen. Om inzicht te 

geven in onze beoordeling van de leesbaarheid en informatiewaarde van de jaarstukken op 

bovenstaande criteria zijn in de hoofdstukken 3 en 4 voorbeelden en suggesties voor 

verbetering opgenomen. 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2006 zijn samengevoegd in één document, waarbij het 

jaarverslag nader is ingedeeld in een programmaverantwoording en paragrafen. De reken-

kamercommissie refereert in deze rapportage aan het document als geheel (jaarverslag & 

jaarrekening 2006) door dit te benoemen als ‘jaarstukken’. Voor de afzonderlijke delen 

hanteert de commissie de benaming ‘jaarverslag’ (deel I) en ‘jaarrekening’ (deel II). 

 

De rekenkamercommissie hanteert voor de quick scan de volgende kwalificaties voor haar 

eindoordeel over leesbaarheid en informatiewaarde:  

• goed; de jaarstukken scoren op (vrijwel) alle criteria positief;  

• voldoende; de jaarstukken scoren op een aantal criteria positief, maar er zijn ook 

punten van kritiek; 

• matig; de jaarstukken scoren op een aantal criteria negatief of op punten ontbreekt 

informatie; 

• onvoldoende; de jaarstukken scoren op (vrijwel) alle criteria negatief en/of op 

belangrijke punten ontbreekt informatie. 

 

                                                
1 Onderzoek jaarstukken 2004, Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, september 2005; Een rekening om rekening 
mee te houden, rekenkamercommissie Spijkenisse, mei 2006.  
2 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen, Raad voor de Jaarverslaggeving en Richtlijnen  
voor de Accountantscontrole, editie 2006 en F.G. Kordes-Trofee 2005, verslaggeving en prestatieverantwoording door 
publieke organisaties, juryverslag, Deloitte, november 2005. 
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2. Conclusie  

In de conclusie geven wij onze voornaamste bevindingen weer. In de volgende hoofdstukken 

zijn deze bevindingen nader uitgewerkt.  

 

De rekenkamercommissie is positief over de jaarstukken 2006. Meer precies: 

 

Leesbaarheid 

 

De rekenkamercommissie vindt de leesbaarheid van de jaarstukken ruim voldoende.  

 

Het jaarverslag vindt de rekenkamercommissie goed leesbaar. Positief zijn wij over de in-

deling, vormgeving en begrijpelijkheid van de teksten en het taalgebruik. De jaarrekening, die 

technischer van aard is, vindt de commissie voldoende leesbaar. De rekenkamercommissie 

vindt echter de samenhang tussen het jaarverslag en de jaarrekening onvoldoende duidelijk. 

 

De leesbaarheid van de jaarstukken zou verbeterd kunnen worden door de samenhang 

tussen het jaarverslag en de jaarrekening te verbeteren. Dit kan enerzijds door cijfermatige 

aansluitingen zichtbaar te maken tussen jaarverslag en jaarrekening voor ondermeer 

investeringen en middelen. Anderzijds zou de lezer bij de hand genomen kunnen worden door 

een leeswijzer bij de jaarrekening en een samenvatting die zowel de inhoud van het jaar-

verslag als de jaarrekening dekt. 

 

 

Informatiewaarde 

 

De rekenkamercommissie vindt de informatiewaarde van de jaarstukken goed.  

 

Met name de begrijpelijkheid en de relevantie van de informatie beoordelen we als positief. Dit 

betreft de duidelijke schrijfstijl, consistentie van gegevens en de tijdigheid van de informatie. 

De aspecten die de commissie minder duidelijk vindt zijn in hoofdstuk 4 specifiek benoemd.  

 

De rekenkamercommissie is van mening dat de informatiewaarde van de jaarstukken kan 

worden verhoogd door:  

• Een inventarisatie van risico’s en beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s in de 

weerstandsparagraaf toe te voegen; 

• Een indicatie te geven van het gewenste/ benodigde niveau van individuele 

(bestemmings)reserves; 

• Het opnemen van een kostenverdeelstaat; 

• Het opnemen van een investeringsstaat. 
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3. Bevindingen omtrent de leesbaarheid  

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 heeft de rekenkamercommissie de criteria benoemd waarop het document 

‘jaarverslag en jaarrekening 2006’ beoordeeld is. De rekenkamercommissie is positief over de 

vormgeving en opbouw van de jaarstukken. Ook beoordeelt de commissie het als positief dat 

het college als opsteller van de jaarstukken een balans zoekt tussen een beknopt verslag en 

het verstrekken van voldoende informatie. Op een aantal punten geeft de 

rekenkamercommissie toch in overweging om informatie toe te voegen of te verduidelijken, 

omdat de commissie op die punten van mening is dat de leesbaarheid daarmee verbeterd kan 

worden. In de navolgende paragrafen licht de commissie deze punten toe, waarbij onze 

bevindingen met een voorbeeld worden verduidelijkt. 

 

 

3.2 Relatie programmabegroting en jaarstukken 

De programmabegroting (de programma’s) kent een heldere indeling, die in een leeswijzer 

wordt toegelicht. Deze structuur wordt ook in het jaarverslag aangehouden, waardoor de 

informatie goed is te vergelijken. Wel doet zich in het verantwoordingsjaar 2006 de 

omstandigheid voor dat de samenstelling van het college is gewisseld als gevolg van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. De programmabegroting 2006-2009 kent als 

basis het collegeprogramma 2002-2006 van het vorige college. De jaarstukken 2006 kennen 

als basis het collegeprogramma 2006-2010 van het huidige college. Deze wisseling komt met 

name tot uitdrukking in de programmaverantwoording in het jaarverslag. In de rubriek ‘wat 

willen we bereiken’ is de strategische doelstelling (programmabegroting) vervangen door de 

inhoud van het raadsprogramma (jaarverslag). In de rubriek ‘wat hebben we ons voor-

genomen’ zijn de beleidsaccenten voor een aantal programma’s duidelijk veranderd. Zie 

bijvoorbeeld programma 4 Onderwijs (pagina 19) waar een duidelijke accentverschuiving 

zichtbaar is tussen de programmabegroting en de beleidsaccenten volgens het jaarverslag. 

Idealiter worden dergelijke verbeteringen zoveel mogelijk aan het begin van een nieuw 

begrotingsjaar in de programmabegroting doorgevoerd, waardoor de gegevens in dat jaar goed 

zijn te vergelijken.  

 

De rekenkamercommissie is van mening dat de keuze om de middelen in de rubriek ‘wat 

waren de kosten’ (jaarverslag) niet langer uit te splitsen naar achterliggend product geen 

verbetering is. Door deze wijziging is het lastig om in het jaarverslag de analyse van 

verschillen tussen begroting en rekening in perspectief te plaatsen.  

 

Het onderdeel ‘paragrafen’ van de programmabegroting en het jaarverslag volgt de indeling 

zoals deze is voorgeschreven door het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV).3 Bij de indeling binnen de paragrafen stemmen de programmabegroting en 

het jaarverslag echter niet met elkaar overeen. Hierdoor moet de lezer meer moeite doen om 

de informatie te vergelijken. De rekenkamercommissie vindt de paragraafindeling van de 

programmabegroting duidelijker dan de indeling in het jaarverslag. Ook voor dit onderdeel 

geldt de opmerking dat het de voorkeur heeft om wijzigingen zoveel mogelijk in een eerst-

volgende programmabegroting door te voeren, ook al gaat het soms om kleine dingen zoals 

het van plaats laten wisselen van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen en de paragraaf 

Bedrijfsvoering. 

                                                
3 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
relaties, 17 januari 2003. 
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De opzet van de financiële begroting en de jaarrekening verschilt sterk. Daardoor is het voor 

de lezer lastig om deze onderdelen aan elkaar te relateren. Allereerst vertrekt de jaarrekening 

vanuit de balans, terwijl de programmabegroting geen balans kent. In de programma-

begroting staat de productenraming per programma centraal, aangevuld met een overzicht 

reserves en voorzieningen en een overzicht investeringen. Ten tweede kent de programma-

begroting 2006 geen overzicht algemene dekkingsmiddelen. De jaarrekening bevat wel een 

overzicht algemene dekkingsmiddelen (pagina 78).4 Tot slot kent hoofdstuk 5 Programma-

rekening van de jaarrekening (pagina 75) een andere opzet dan hoofdstuk 4 Overzicht 

productenraming per programma uit deel III van de programmabegroting (pagina 75, 76 van 

de programmabegroting 2006). De rekenkamercommissie kan deze overzichten ook niet op 

elkaar aansluiten. Extra moeilijkheid hierbij is dat in de tabellen van de programmabegroting 

de jaartallen in de kolommen weggevallen zijn. Zie ook paragraaf 4.3 van dit rapport.  

 

 

3.3 Samenhang jaarrekening en jaarverslag  

De rekenkamercommissie is nagegaan of er een duidelijk verband is gelegd tussen het 

jaarverslag en de jaarrekening. Het college heeft er voor gekozen het jaarverslag en de jaar-

rekening in één document bijeen te voegen. In geen van de onderdelen is uiteengezet wat de 

onderscheidende functie van de jaarrekening en het jaarverslag is.  

 

De rekenkamercommissie vindt de samenhang tussen de jaarrekening en het jaarverslag op 

een aantal punten onduidelijk. Allereerst is het lastig om een relatie te leggen tussen het 

overzicht van de rubriek ‘middelen’ per programma in het jaarverslag en hoofdstuk 5 

Programmarekening in de jaarrekening (pagina 75). Het jaarverslag heeft namelijk de 

primitieve begroting 2006 als basis. De jaarrekening heeft op het eerste gezicht dezelfde 

basisgegevens als uitgangspunt alleen wordt dit anders genoemd, namelijk raming voor en 

raming na wijzigingen. Ook de reeksen komen niet overal overeen (bijvoorbeeld bij 

programma 9). Het is voor de lezer onduidelijk wat deze verschillen inhouden. Verder vindt de 

rekenkamercommissie het onduidelijk hoe de in het jaarverslag aangeduide investeringen in 

de jaarrekening zijn verwerkt. Zie ook paragraaf 4.2 van dit rapport, waarin de rekenkamer-

commissie een investeringsstaat heeft aangemerkt als informatiewaarde-verhogend. Ook is de 

samenhang onduidelijk tussen het overzicht ‘analyse resultaat rekening t.o.v. begroting’ 

(pagina 59) in de jaarrekening en de rubriek ‘analyse verschillen begroting – rekening’ per 

programma in het jaarverslag.  

 

 

3.4 Structuur jaarrekening en jaarverslag  

Jaarverslag 

Het jaarverslag kent een duidelijke, goed toegankelijke structuur. De programmabegroting 

2006-2009 beschikt over een goede leeswijzer. Overwogen zou kunnen worden om eenzelfde 

leeswijzer ook aan het jaarverslag toe te voegen. De rekenkamercommissie is van mening dat 

in het jaarverslag duidelijker vermeld kan worden dat de cijfers per programma inclusief 

tussentijdse bestemmingen (toevoeging/onttrekking reserves) zijn. Dit wordt namelijk niet 

expliciet vermeld in het jaarverslag. Deze mogelijke onduidelijkheid wordt voor de oplettende 

lezer weggenomen doordat reeds in de samenvatting (voorafgaand aan het jaarverslag) 

verwezen wordt naar het overzicht Programmarekening in hoofdstuk 5 van de jaarrekening 

(pagina 75), waar het totaaloverzicht exclusief en inclusief tussentijdse bestemming is 

opgenomen. Uit dit overzicht kan opgemaakt worden dat de gepresenteerde cijfers in de 

programma’s inclusief tussentijdse bestemming zijn.  

                                                
4 In de programmabegroting van 2007 is overigens wel een overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. 
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Jaarrekening 

De structuur van de jaarrekening is minder eenvoudig te doorgronden. Het verdient 

aanbeveling de samenhang tussen de verschillende onderdelen kort toe te lichten in een 

inleidend hoofdstuk of met behulp van een goede leeswijzer. Naast een toelichting op de 

samenhang tussen de diverse onderdelen zou de lezer geholpen zijn met tips hoe zo snel 

mogelijk ‘top-down’ inzicht kan worden verkregen in de financiële gegevens. 

 

 

3.6 Kwaliteit samenvatting 

De samenvatting in de jaarstukken is vrijwel identiek aan hoofdstuk 1 Financieel resultaat 

uit de jaarrekening (pagina 58). Deze samenvatting zou gelet op de positie in het geheel van 

de jaarstukken ook het jaarverslag moeten afdekken. De rekenkamercommissie is dan ook 

van mening dat in de samenvatting de belangrijkste bevindingen uit het jaarverslag ont-

breken. De samenvatting is nu vooral gericht op het financiële resultaat en niet op het 

maatschappelijke resultaat dat is behaald.  

 

 

3.7 Kwaliteit bijlagen 

In de jaarstukken is één bijlage opgenomen (pagina 83, de bijlage ‘verantwoording specifieke 

uitkeringen (SISA)). De rekenkamercommissie geeft voorts in overweging om een verklarende 

woordenlijst en een lijst met afkortingen als bijlage op te nemen (zie paragraaf 4.3). Ook de in 

paragraaf 4.2 van dit rapport genoemde kostenverdeelstaat en investeringsstaat zouden zich 

lenen voor opname in een bijlage.  

 

 

3.8 Kwaliteit tabellen, grafieken et cetera  

Duidelijk zichtbaar is dat er gezocht is naar wegen om complexe informatie meer inzichtelijk 

te presenteren. Het vervangen van de tabel woonlastendruk door een meerjaren grafiek in 

paragraaf 7 Belastingen en Heffingen is daar een voorbeeld van (pagina 56). Die trend wordt 

in de programmabegroting 2007 doorgezet, zie bijvoorbeeld de opname van een grafiek met 

het verloop van de voorzieningen wegen en riolering in de paragraaf 2 Onderhoud 

kapitaalgoederen (pagina 60).  

 

De rekenkamercommissie vindt de gepresenteerde tabellen en grafieken in het jaarverslag en 

de jaarrekening duidelijk en functioneel. De grafiek met de vermogenpositie van de gemeente 

(pagina 47) is hierop naar onze mening een uitzondering. Een afname van de bestemmings-

reserve met 6,5% bijvoorbeeld is in de grafiek nauwelijks als verloop waar te nemen. Verder 

geeft de commissie als suggestie om in de tabel belastingen en heffingen (pagina 55) 

duidelijker zichtbaar te maken dat genoemde bedragen een nadere specificatie zijn van de 

belasting/heffing die in de tabel wordt gepresenteerd. Ook geeft de commissie in overweging 

om in de balans (pagina 62 en 63) tussentellingen op te nemen, zodat posten als materiële 

vaste activa, eigen vermogen et cetera op de toelichting aangesloten kunnen worden.  
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4. Bevindingen omtrent de informatiewaarde  

4.1 Positieve elementen met betrekking tot informatiewaarde 

De rekenkamercommissie merkt allereerst op dat de commissie positief is over de schrijfstijl, 

die kort en bondig is. Dit draagt bij aan de informatiewaarde van het document. De reken-

kamercommissie vindt verder dat de opsomming van relevante beleidskaders per programma 

de informatiewaarde van het jaarverslag verhoogt.  

 

Ook tijdigheid van informatie is een belangrijk aspect van informatiewaarde. De jaarstukken 

waarvan de rekenkamercommissie het concept heeft ontvangen dateren van 12 maart 2007. 

De definitieve jaarstukken dateren van 11 april 2007. De commissie is van mening dat deze 

snelle oplevering van cijfers bijdraagt aan de relevantie van de informatie.  

 

Verder wijst de rekenkamercommissie specifiek op de passages die in de jaarstukken ge-

maakt zijn over bijgestelde begrotingsbedragen voor onderhoud uit hoofde van aanbestedings- 

en combinatievoordelen. De commissie heeft deze passages uitvoerig besproken om deze te 

doorgronden. De commissie is van mening dat in paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen op 

een duidelijke manier uiteen wordt gezet wat het effect is van onderhoud op de dotatie aan de 

voorzieningen en reserves onderhoud.  

 

 

4.2 Informatie die de informatiewaarde verder kan verhogen 

Kwaliteit van de toelichting per programma in het jaarverslag 

Het jaarverslag geeft helder aan wat de speerpunten waren en wat daarvan de status is. Een 

doorvertaling naar prestatie-indicatoren ontbreekt echter op sommige programma’s. In die 

gevallen blijft de analyse per programma beperkt tot de gerealiseerde uitgaven en inkomsten 

versus de begroting. In bijvoorbeeld programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (pagina 13) 

wordt aangegeven dat € 246.000 minder is uitgegeven doordat het onderhoud ten opzichte 

van het plan vertraagd is uitgevoerd. Wanneer niet wordt aangegeven hoe groot die vertraging 

is (1% of 80% of x%) is deze informatie niet goed bruikbaar voor beoordeling van de prestatie.  

 

Verder vindt de rekenkamercommissie de toelichting bij de programma’s op sommige 

onderdelen wel erg beknopt. Als voorbeelden noemt de commissie de toelichting bij ‘integrale 

veiligheidsbeleid’ van het programma 1 Openbare orde en veiligheid, de passage over de 

aanleg van de middengeleider bij programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en de 

toelichtingen bij ‘herinrichting Kaai Oude-Tonge’ en ‘integrale handhaving’ bij programma 8 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De commissie is van mening dat het mogelijk moet 

zijn om de raad in een enkele zin te informeren over de stand van zaken of om een verklaring 

aan te dragen voor een afwijking ten opzichte van een begroting.  

 

De toelichting die gegeven wordt bij programma 5 Cultuur en recreatie over de verplaatsing 

van het honkbalveld (pagina 23) vindt de rekenkamercommissie verwarrend. Gesproken 

wordt over een calculatievoordeel van € 871.000. Uit de zinsneden denkt de rekenkamer-

commissie op te maken dat de werkzaamheden uitgesteld zijn naar het volgend boekjaar, 

waardoor het voordeel in 2007 weer verdwijnt zodra de verplaatsing uitgevoerd wordt. Het 

woord ‘voordeel’ in deze suggereert dat er geld beschikbaar komt voor andere doeleinden. Dat 

is hier niet het geval.  

 



 
 
 

Quick scan jaarstukken 2006 – Oostf lakkee  14 

In programma 7 Volksgezondheid en milieu wordt bij de analyse van verschillen tussen 

begroting en rekening (pagina 32) aangegeven dat de inzameling en verwerking van afval 

€440.000 meer heeft gekost dan was begroot. Verder staat in de analyse dat € 24.000 meer 

aan afvalstoffenheffing is ontvangen dan was begroot. De rekenkamercommissie becijfert dat 

hierdoor een tekort van € 16.000 op het programma resteert. In dezelfde rubriek wordt 

genoemd dat € 58.000 aan de egalisatiereserve wordt onttrokken. De rekenkamercommissie 

mist een nadere toelichting waarom € 58.000 is onttrokken en niet is volstaan met € 16.000. 

 

Conversietabel in de jaarrekening 

De Conversietabel programma-produkt (pagina 80) bevat een onderverdeling van de 

programma’s naar producten. Dit is een nadere detaillering van de programmatotalen die in 

de rest van de jaarstukken worden gehanteerd. Om de toegevoegde waarde van deze 

detaillering te verhogen, zouden niet alleen de cijfers van de realisatie opgenomen moeten 

worden maar ook de cijfers van de begroting. De commissie geeft verder in overweging om de 

conversietabel niet als afzonderlijk hoofdstuk op te nemen maar per programma te verwerken 

in het jaarverslag. Dit zou naar de mening van de commissie bijdragen aan de kwaliteit van 

de analyses die per programma gegeven zijn. De opgenomen analyses van afwijkingen ten 

opzichte van de begroting kunnen dan beter op hun validiteit beoordeeld worden dan nu het 

geval is. Zie ook de opmerking van de rekenkamercommissie in paragraaf 3.2 van dit rapport. 

 

Overigens merkt de commissie nog het volgende op over de conversietabel. De conversietabel 

sluit met een resultaat van nihil. Dit betekent dat de resultaten op een aantal programma’s 

volgens deze conversietabel, en daarmee ook volgens het jaarverslag, niet aansluiten op 

hoofdstuk 5 Programmarekening uit de jaarrekening (pagina 75). De achtergrond van deze 

verschillen is voor de commissie niet duidelijk. 

 

Weerstandsparagraaf 

De rekenkamercommissie mist in paragraaf 3 Weerstandsparagraaf een inventarisatie van de 

risico’s en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. De commissie wijst erop 

dat deze elementen volgens het BBV in de weerstandsparagraaf aan bod dienen te komen.5 

Als voorbeeld noemt de rekenkamercommissie programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. 

In deze paragraaf wordt beschreven dat het risicoprofiel hoger is geworden doordat de 

theoretisch berekende middelen uit het wegbeheersprogramma met een aanname van 25% 

aanbestedingsvoordeel en 25% combinatiekorting naar beneden zijn bijgesteld (pagina 13). De 

commissie zou hierover een uiteenzetting verwachten in de weerstandsparagraaf.  

 

Kostenverdeelstaat 

In de jaarrekening is geen kostenverdeelstaat opgenomen. Dit heeft de volgende nadelen: 

• Er wordt geen inzicht verstrekt in de kosten en inkomsten ten opzichte van begroting 

en/of voorgaand jaar per categorie, zoals personeelslasten, rente en afschrijving, uitkering 

gemeentefonds et cetera en de effecten daarvan op de cijfers per programma. 

• In de jaarstukken worden op sommige plaatsen lasten vermeld die afkomstig zijn uit de 

kostenverdeelstaat. Deze lasten zijn niet nu niet in een totaal te plaatsen, waardoor deze 

lastig te doorgronden zijn. Als voorbeeld noemt de rekenkamercommissie de tabel 

organisatiekosten (pagina 43) uit paragraaf 1 Bedrijfsvoering. Op de uitgavenregel staat 

een bedrag vermeld van € 8.197.037 met vermelding ‘kostenplaatsen’. De rekenkamer-

commissie vindt het niet duidelijk wat dit bedrag betekent. 

De rekenkamercommissie geeft ter overweging een kostenverdeelstaat als bijlage op te nemen. 

                                                
5 Artikel 11, lid 2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 17 januari 2003. 
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Investeringsstaat 

In de jaarrekening is geen investeringsstaat opgenomen. Hierdoor zijn de gerealiseerde 

investeringen en nog openstaande budgetten zoals per programma gepresenteerd niet in een 

totaal te plaatsen. Zie bijvoorbeeld de investeringen van programma 1 (pagina 10) in brand-

weeruniformen en een alarmering- en communicatiesysteem. Ook is het nauwelijks mogelijk 

om aansluiting te vinden tussen de genoemde investeringen per programma en de bedragen 

van de post ‘materiële vaste activa’ in de jaarrekening (pagina 66). De rekenkamercommissie 

geeft ter overweging een investeringsstaat als bijlage op te nemen. 

 

Bestemmingsreserves 

In paragraaf 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (pagina 38) van het jaarverslag 

wordt aangegeven dat de nota reserves en voorzieningen, die dateert uit 2001, nog moet 

worden geactualiseerd. Verderop in het jaarverslag wordt in de weerstandsparagraaf (pagina 

48) aangegeven dat de huidige nota voorschrijft dat de algemene reserve tussen 10% en 15% 

van de algemene uitkering beweegt, en de totale vermogenspositie minimaal 100% van de 

algemene uitkering bevat. Gedetailleerdere normen zijn niet beschreven in de jaarstukken. 

Vervolgens wordt in de toelichting bij de balans van de jaarrekening (pagina 69 e.v.) per 

(bestemmings)reserve toegelicht wat het doel en de achtergrond van de bestemmingsreserve 

is. Er wordt echter geen indicatie gegeven over het benodigde/wenselijke niveau van de 

individuele reserves. Zie bijvoorbeeld de reserve bouwgrondexploitatie groot € 650.984 

(pagina 69). Gegeven de omvang van de onderhanden werk positie van € 1.096.904 volgens 

de balans (pagina 62) lijkt dit vrij ruim en zou een toelichting over het wenselijk niveau dus 

op zijn plaats zijn.  

 

Paragraaf Grondbeleid 

In programma 3 Economische zaken van het jaarverslag is vermeld dat het opstellen van een 

nota grondbeleid gepland staat voor de periode 2007-2010 (pagina 18). De rekenkamer-

commissie wijst er op dat bij het ontbreken van een nota grondbeleid zwaardere eisen gesteld 

worden aan de paragraaf grondbeleid.6 Dit betreft ondermeer het toelichten van strategische 

afwegingen om actief dan wel faciliterend grondbeleid toe te passen, de wijze waarop de 

gemeente wenst om te gaan met kostenverhaal van (boven)wijkse voorzieningen en/of 

gronduitgifte, et cetera. Deze aspecten zijn niet behandeld in de paragraaf grondbeleid.  

 

Organisatiekosten 

In paragraaf 1 Bedrijfsvoering van het jaarverslag wordt vermeld dat de directe salariskosten 

circa € 150.000 lager zijn dan begroot (pagina 43). Verder blijkt uit de tabel dat €880.000 

meer is uitgegeven aan personeel van derden. In de toelichting staat vermeld dat de hogere 

uitgaven aan personeel van derden wegvallen tegen de lagere uitgave aan salariskosten. De 

rekenkamercommissie is van mening dat niet volstaan kan worden met deze ‘boekhoud-

kundige’ constatering. Een nadere toelichting voor de hogere kosten op inhuur van derden is 

naar onze mening noodzakelijk. De omvang van het (eigen) personeelsbestand is namelijk 

nauwelijks gewijzigd. Daarom achten wij het tevens wenselijk dat wordt toegelicht waarom de 

geraamde salariskosten eigen personeel fors afwijken van de werkelijke salariskosten.  

 

 

4.3 Taalgebruik 

Zinsopbouw en taalgebruik  

De rekenkamercommissie is zeer positief over de schrijfstijl van het jaarverslag. Dit is naar 

onze mening goed leesbaar, heeft bondige zinnen en is ‘to the point’. Wij ervaren het verder 

als positief dat in de teksten weinig wordt verwezen naar andere documenten. Overigens 

                                                
6 Nota van toelichting besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties, 17 januari 2003. 
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wordt in de rubriek ‘raadsprogramma’ bij de verschillende programma’s in het jaarverslag wel 

verwezen naar het raadsprogramma. De commissie geeft in overweging deze informatie in de 

tekst van het jaarverslag op te nemen op dezelfde wijze als plaatsvindt in de programma-

begroting 2007. De jaarrekening is door het technische karakter van het document moeilijker 

leesbaar dan het jaarverslag. Maar ook hier is de commissie positief over de begrijpelijkheid 

van het taalgebruik. In paragraaf 4.2 kwamen al enkele onduidelijkheden aan de orde.  

 

Verklarende woordenlijst  

In het document is geen verklarende woordenlijst opgenomen. Een verklarende woordenlijst is 

naar onze mening waardevol om financiële en ambtelijke begrippen nader toe te lichten zoals 

grondexploitaties, kapitaallasten, kostenplaatsen, egalisatiereserve, onderhoudsfonds. Op-

name van een verklarende woordenlijst kan tevens de lopende tekst ontlasten. Zie bijvoor-

beeld de uitleg bij paragraaf 6 over de verbonden partijen (pagina 51) en de reserve BTW-

compensatiefonds in hoofdstuk 4 onderdeel C ‘cijfermatige toelichting passiva’ (pagina 70).  

 

Afkortingen  

In de jaarstukken wordt op diverse plaatsen gebruik gemaakt van afkortingen voor orga-

nisaties en regelingen. Als deze afkortingen goed worden geïntroduceerd in de tekst blijft deze 

eenvoudig leesbaar (bijvoorbeeld: regionale agenda samenleving (RAS), Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO)). Dat gebeurt nog niet systematisch, hetgeen de nodige achtergrond-

kennis bij de lezer veronderstelt. Als voorbeelden noemt de rekenkamercommissie HAP 

(pagina 9), RHHH thans VRR (pagina 10), JOP en PAC MA (pagina 22), RIO (pagina 28). De 

commissie geeft in overweging een lijst met afkortingen aan de jaarstukken toe te voegen.  

 

 

4.4 Overige opmerkingen 

Cijfers uit de programmabegroting 

De in hoofdstuk 5 Programmarekening (pagina 75) opgenomen begrotingsbedragen sluiten 

niet geheel aan op het overzicht Productenraming per programma uit de Programmabegroting 

2006-2009 (pagina 75). 

 

Jongerenwerk 

Bij zowel programma 5 Cultuur en recreatie (pagina 22) als bij programma 6 Sociale 

voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (pagina 27) staat met betrekking tot het 

jongerenwerk, en dan specifiek de JOP in Oude-Tonge, dezelfde tekst vermeld. Niet duidelijk 

is onder welk programma de geldstromen die hiermee zijn gemoeid is verantwoord.  
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5. Reactie College B&W en nawoord rekenkamercommissie 

5.1 Reactie College Burgemeester en wethouders 

In uw brief van 26 maart 2007 biedt u vertrouwelijk de concept rapportage “quick scan 

jaarstukken 2006” aan. U stelt ons in de gelegenheid te reageren op de conceptrapportage van 

de commissie. 

 

Uw rapport is gebaseerd op een concept jaarverslag en jaarrekening dat u op 12 maart jl. 

voorafgaand aan de accountantscontrole ter beschikking is gesteld. 

 

Op basis van de controle door PriceWaterhouseCoopers is de rekening op een aantal kleine 

onderdelen aangepast. Wij gaan ervan uit dat het eindrapport van de commissie op basis van 

het definitieve publicatie-exemplaar wordt gefundeerd. Zodra de publicatieversie gereed is, 

zullen wij u een (elektronisch) exemplaar doen toekomen. 

 

Het heeft onze voorkeur om de opmerkingen en suggesties van de rekenkamercommissie in 

commissieverband (commissie ABZ van maandag 23 april aanstaande) mondeling te be-

handelen. Op die wijze is er veel meer gelegenheid voor interactie en komt wellicht het doen van 

verbeteringsvoorstellen van de rekenkamercommissie beter tot zijn recht. De rekenkamer-

commissie kan hier dan ook bij aanwezig zijn om het rapport toe te lichten. Dit voornemen is 

reeds telefonisch met u gecommuniceerd. 

 

 

5.2 Nawoord rekenkamercommissie 

In deze eindrapportage ‘quick scan jaarstukken 2006’ zijn de wijzigingen die gemaakt zijn in 

de jaarstukken 2006 van Oostflakkee naar aanleiding van de accountantscontrole mee-

genomen. De eindrapportage van de rekenkamercommissie is derhalve gebaseerd op het 

definitieve jaarverslag en jaarrekening 2006 zoals op 11 april 2007 aan de rekenkamer-

commissie is toegezonden.  

 

De rekenkamercommissie is graag bereid om de rapportage toe te lichten in de commissie 

ABZ indien bij de commissieleden hiertoe de wens bestaat. De commissie wijst er hierbij op 

dat de eindrapportage de conclusies en bevindingen van de rekenkamercommissie weergeeft. 

We zijn bereid deze conclusie toe te lichten. Er zal echter geen sprake zijn van verdediging 

van onze standpunten. Het debat over de gewenste informatie in jaarstukken en de 

duidelijkheid van deze informatie, is ons inziens een debat tussen de raad en het college. De 

rekenkamercommissie brengt met deze rapportage advies uit aan de raad aangaande de 

jaarstukken.  

 


