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Inleiding
Op 21 april 2020 hadden we graag met jullie een focus op financiën gehouden met het thema
‘Goede voorbeelden uitgelicht’. Deze sessie wilden we organiseren van en voor gemeenten over
goede voorbeelden van onderdelen van de begroting en/of jaarrekening. In eerdere
bijeenkomsten en in diverse enquêtes is door gemeenten aangegeven dat de behoefte aan goede
voorbeelden van andere gemeenten groot is.
Door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben we deze sessie helaas moeten
annuleren. Er waren veel aanmeldingen voor de focus op financiën en daarom hebben we
besloten een themacirculaire uit te geven, zodat alsnog gebruik kan worden gemaakt van de
goede voorbeelden van andere gemeenten.
Het is over het algemeen bekend waar een begroting en daarmee de paragrafen volgens het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten ((BBV)-technisch) aan moet
voldoen. Maar wat maakt een begroting kwalitatief een goede begroting? Wanneer is een
paragraaf volledig? En staat er voldoende in (voor een gemeenteraadslid en/of inwoner) voor
een goed inzicht in de financiële positie van zijn of haar gemeente?
We hebben alle financiële begrotingen en paragrafen geanalyseerd van het begrotingsjaar 2020
van de Zuid-Hollandse gemeenten en hebben goede voorbeelden per onderdeel in kaart
gebracht. Er is uiteraard geen perfecte paragraaf van een gemeente en dat is op zich logisch,
want elke gemeente heeft zijn eigen accenten en specifieke omstandigheden. De voorbeelden in
deze themacirculaire zijn bedoeld om inspiratie op te doen, hoe het anders en wellicht nog beter
kan.
Van de 52 begrotingen 2020 van de gemeenten in Zuid-Holland zijn de meest naar voren
springende voorbeelden opgenomen. Er zijn vast meerdere goede voorbeelden, maar het wordt
een te grote circulaire om deze goede voorbeelden allemaal op te nemen. Schroom niet om
contact op te nemen met een medewerker van financieel toezicht als je van mening bent dat er
een goed voorbeeld nog ontbreekt om te delen. Dit document is een aanzet ertoe om dit juist in
gang te zetten. We eindigen de themacirculaire met het onderzoek naar de digitale begrotingen
op de websites van de gemeenten. Er is gekeken of deze makkelijk vindbaar is op de website van
de gemeenten en welke digitale begroting duidelijk, overzichtelijk is en heldere financiële
informatie bevat voor inwoners.
Zoals hiervoor al aangegeven, geeft deze themacirculaire ook een mooie aanleiding om elkaar als
gemeente op te zoeken. De toezichthouder helpt je daar graag bij. Wij zijn bereid, indien
gewenst, een connectie te leggen met de betreffende gemeente. Wij hopen van harte dat de
themacirculaire zal bijdragen aan een nog beter kwaliteitsproduct voor inwoners, raad en
collega’s zoals het motto van ons college is (‘elke dag beter’).
Veel leesplezier!

Leeswijzer
In de themacirculaire komen de financiële begroting en de verplichte paragrafen aan bod. We
hebben hiervoor de begroting 2020 van de Zuid-Hollandse gemeenten onderzocht. Per
onderdeel geven we aan wat de interessante aspecten zijn die de raad een goed inzicht geven. De
nadruk ligt hier echter minder op de BBV-regelgeving en meer op voorbeelden die erg
informatief of overzichtelijk zijn vormgegeven. In de bijlage hebben we ter informatie de BBVregelgeving opgenomen.
Goede voorbeelden van gemeenten zijn de drie gemeenten die in onze ogen ‘overall’ een
informatieve paragraaf hebben opgesteld. Vervolgens wordt in het onderdeel “Goede
voorbeelden per onderwerp” ingegaan op interessante dingen die wij in de begrotingen zijn
tegengekomen, en welke gemeenten daar een goed voorbeeld van hebben.
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Per onderdeel wordt geëindigd met een algemeen beeld van de paragrafen zoals die in ZuidHolland zijn opgesteld met wat aanbevelingen. Hierin kan uiteraard wat overlap plaatsvinden
met de goede voorbeelden per onderwerp.

Algemeen beeld
De kwaliteit van de onderdelen van de begroting wordt naast het al dan niet opnemen van
specifieke punten in grote mate bepaald door de kwaliteit van de tekst. Onnodig veel tekst,
standaardstukken die ieder jaar gekopieerd worden en dubbele informatie zijn minder goed
leesbaar. Gemeenten die een duidelijke structuur hanteren, de lezer meenemen, helder en
bondig schrijven en gebruik maken van tabellen en grafieken zorgen ervoor dat de leesbaarheid
van de begroting wordt vergroot.
Een korte inleiding werkt verhelderend. De lezer wordt hierin meegenomen en ziet in één
oogopslag wat er in de paragraaf is vermeld. Let hierbij op een goede en logische opbouw. Hierin
kan bijvoorbeeld worden vermeld wat de inhoud is van de paragraaf is en hoe de opbouw tot
stand is gekomen.
Daarnaast wordt de relevantie van de onderdelen vergroot en de informatie in context geplaatst
wanneer de belangrijkste conclusies en ontwikkelingen terugkomen in de
inleiding/samenvatting van de begroting.
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Financiële begroting
Algemeen
De financiële begroting omvat de financiële informatie die volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de begroting moet worden opgenomen. De
manier waarop de informatie is weergegeven is bepalend voor het inzicht wat ermee wordt
gegeven. In dit onderdeel wordt op de diverse onderdelen van de financiële begroting ingegaan.

Interessante onderdelen
De VNG heeft op haar website een toelichting gegeven op de verschillende artikelen maar ook
over de rol van de gemeenteraad en wat dit betekent voor de financiële begroting. Met dit in het
achterhoofd dient dan ook naar dit onderdeel gekeken te worden. Om de financiële begroting
overzichtelijk te houden voor de niet financieel specialisten in de raad dient een balans
gevonden te worden tussen de leesbaarheid en de informatiewaarde die wordt opgenomen. Om
toch alle verplichte of benodigde informatie een plek te geven, kan de keuze worden gemaakt
om meer gedetailleerde overzichten in de bijlagen op te nemen.
Overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop
Om informatie uit de tabellen te kunnen halen is met name ook de duiding van belang. Dit houdt
in een tekstuele uitleg met welke conclusie uit de begroting is te trekken maar ook een overzicht
op welke gronden de begroting is gebaseerd en een analyse van de verschillen.
Informatiewaarde en helderheid van deze overzichten is daarbij belangrijk. Je kan hierbij
denken aan tabellen waarbij de baten en lasten apart worden gepresenteerd en niet alleen
gesaldeerd, of een overzicht van reserves waarin ook de reservemutaties zijn opgenomen en niet
alleen de standen per 31/12 zijn vermeld.
In de begroting en jaarrekening moet conform het BBV het overzicht van incidentele baten en
lasten worden opgenomen. De leesbaarheid van dit overzicht wordt vergroot als lasten en baten
en reservemutaties duidelijk gescheiden zijn weergegeven. Naast het toelichten van de
belangrijkste posten in dit overzicht kunnen deze ook los onder de tabel worden geduid.
Belangrijk is dat duidelijk wordt waarom de lasten of baten als incidenteel zijn bestempeld.
Uiteenzetting financiële positie
De financiële uitwerking van nieuw beleid geeft de raad een duidelijk overzicht van de financiële
doorwerking van de besluiten.
De informatiewaarde van de geprognosticeerde balans wordt vergroot door hier een tekstuele
toelichting op te geven waarin de ontwikkeling wordt geduid. Hieraan kan een helder overzicht
worden toegevoegd waarin staat op welke gronden de balans is gebaseerd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het wel of niet opnemen van informatie over de verkoop van de Enecoaandelen en de afschrijvingstermijnen.
Voor de berekening van het EMU-saldo zijn diverse voorbeeldtabellen beschikbaar. Ook hier
dient een korte conclusie aan toegevoegd te worden.
Toelichting uiteenzetting financiële positie
Let op dat het toelichten van een onderdeel niet leidt tot een verzameling van standaard teksten.
Met een toelichting wordt bedoeld welke conclusies er uit de cijfers zijn te trekken en welke
ontwikkelingen hierop van invloed zijn. De informatiewaarde voor de raadsleden wordt
hierdoor enorm vergroot.
Specifieke aandachtspunten
Voor het onderdeel jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume kan voor het overzicht een tabel worden opgenomen met een
5

kwantificering van de posten. Als deze nog een nadere toelichting vraagt kan dit eraan worden
gevoegd.
Het investeringsoverzicht dient per investering aan te geven of deze van economisch nut zijn of
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen. De
informatiewaarde hiervan wordt vergroot door de totalen van deze verschillende investeringen
in het overzicht te betrekken en de geraamde uitgaven per jaar van de meerjarenraming en deze
te voorzien van een tekstuele duiding. Maak daarbij ook duidelijk voor welke investeringen al
wel of nog geen krediet is afgegeven. Ook zal het opnemen van het verloop van de kapitaallasten
in de meerjarenraming een beter inzicht geven voor de raad.
Aangezien er reeds een paragraaf financiering aanwezig is, kan een kort overzicht van de
financieringsbehoefte hiermee volstaan. Ten behoeve van de informatiewaarde kan deze
worden voorzien van een korte tekstuele duiding met een verwijzing naar de paragraaf
financiering.
Voor de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen is het zoeken
naar een balans tussen de leesbaarheid en de informatiewaarde. Om in de begrotingsteksten met
beknopte overzichten te kunnen volstaan kunnen meer gedetailleerde overzichten in de bijlagen
opgenomen worden. Hierbij kun je denken aan een volledig overzicht van de diverse
reservemutaties per reserve in plaats van alleen de standen per 31/12.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten hebben in de begroting 2020 goede
onderdelen in de financiële begroting. De gemeenten die in algemene zin het meest in positieve
zin opvielen zijn:
Zwijndrecht
De tabellen zijn overzichtelijk. Ze zijn ook compact maar bieden toch een goede
informatiewaarde. Daarbij wordt ook verdere duiding gegeven bij een aantal onderdelen.
Goeree Overflakkee
Tabellen zijn mooi vormgegeven en goed leesbaar. Ze bevatten een hoge informatiewaarde door
de mate van detail en duiding.
Gorinchem
Gorinchem heeft een zeer complete financiële begroting. Bijna alle onderdelen (ook uit artikel 20
van het BBV) zijn aanwezig. Informatiewaarde is goed en de tabellen zijn overzichtelijk.

Goede voorbeelden per onderdeel
Overzicht van baten en lasten
De meest volledige en leesbare overzichten van baten en lasten presenteren de gemeenten
Goeree Overflakkee, Gorinchem, Hendrik-Ido Ambacht, Hoeksche Waard, Krimpen ad IJssel,
Lisse, Nieuwkoop, Papendrecht en Rijswijk. Alle onderdelen uit artikel 17 BBV zijn aanwezig.
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Overzicht baten en lasten gemeente Gorinchem

Leesbaarheid
De gemeente Gorinchem
presenteert het overzicht van baten
en lasten in de begroting op
overzichtelijke wijze; eerst
uitgebreider, los van de
meerjarenraming. Zij geven
hiermee overzichtelijk ook de
reservemutaties per programma
weer. In een volgende, compactere
tabel wordt het meerjarenoverzicht
gegeven.

Informatiewaarde
De gemeente
Albrandswaard heeft op
compacte wijze in het
overzicht van baten en
lasten de sub programma’s
toegevoegd. Dit zorgt voor
een verhoging van de
informatiewaarde zonder
de leesbaarheid te
verminderen.
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een sluitend overzicht met incidentele en structurele
reservemutaties gepresenteerd. Dit is relevant voor het inzicht in het structureel saldo. Samen
met de gedetailleerde overzichten met reservemutaties in de bijlagen heeft dit voor de raad een
hoge informatiewaarde.

Verschillenanalyse
De informatiewaarde van de verschillenanalyse valt of staat met een helder overzicht. Hieronder
een aantal voorbeelden:
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Goeree-Overflakkee

Teylingen

Zwijndrecht

Uitgangspunten begroting
Veel gemeenten hebben de uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd opgenomen.
Hendrik-Ido-Ambacht, Leiden en Goeree-Overflakkee geven hier goede voorbeelden van hoe je
dit overzichtelijk kan weergeven.
Incidentele baten en lasten
De gemeente Leiden heeft in haar begroting een goed voorbeeld opgenomen van een helder
overzicht van de incidentele baten en lasten met een uitgebreide toelichting. Door de uitgebreide
toelichting wordt duidelijk waarom iets incidenteel is.
Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Gemeente Zwijndrecht geeft het geheel compacter weer maar het overzicht is volledig en de
informatiewaarde is hoog.
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Gemeente Zwijndrecht

Uiteenzetting van de financiële positie
In maar weinig begrotingen was dit artikel uit het BBV compleet aanwezig. De gemeente
Gorinchem was als één van de weinigen hierin wel volledig (m.u.v. van nieuw beleid dat elders in
de begroting is verwerkt). Met name het onderdeel arbeidskosten gerelateerde verplichtingen is
in een overzichtelijke tabel weergegeven. De gemeente Zwijndrecht en de gemeente Westvoorne
hebben een mooi voorbeeld van een helder overzicht van nieuw beleid. Een volledig en compact
overzicht van de soorten investeringen geeft de gemeente Brielle, extra is hierbij aangegeven
welk deel van investeringen ten lasten van de exploitatie/reserves komen. In de bijlage heeft de
gemeente het gedetailleerde investeringsschema opgenomen.
Gorinchem

Zwijndrecht

Brielle
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Toelichting uiteenzetting financiële positie
De balans dient voorzien te worden van duiding, veel gemeenten beschrijven wel het waarom
van een opgenomen onderdeel, maar niet wat eruit te concluderen valt. Dit laatste heeft voor de
raad de grootste informatiewaarde. De gemeenten Goeree-Overflakkee, Dordrecht, Capelle aan
den IJssel en Zwijndrecht geven een heldere toelichting. Ook het EMU-saldo wordt geduid bij een
aantal van deze gemeenten.

Algemeen beeld
Veel gemeenten nemen in de financiële begroting overzichtelijke tabellen op. Dit vergroot de
leesbaarheid van dit onderdeel in de begroting. Echter niet alle onderdelen van het BBV worden
even consequent meegenomen en soms worden baten en lasten gesaldeerd, dit is uitdrukkelijk
niet de bedoeling. In sommige gevallen zijn de ontbrekende onderdelen (bijvoorbeeld een
overzicht nieuw beleid of een verschillenanalyse) meegenomen in andere paragrafen of de
inleiding van de begroting.
Het grootste gemis is de inhoudelijke duiding van de tabellen. Niet alle raadsleden hebben de
kennis of tijd om zelf tabellen te analyseren. Een toelichting is dus van grote waarde. Maak
hiermee voor de raadsleden duidelijk welke ontwikkelingen en uitgangspunten van toepassing
zijn en welke conclusies hieruit zijn te trekken.
Opvallend was dat een overzicht van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume in bijna alle begrotingen ontbrak. In sommige gevallen
wordt dit onderdeel wel aangehaald maar is deze niet gekwantificeerd. Het BBV heeft in 2013 in
een notitie de relevantie van dit onderdeel toegelicht.
Het is aan te raden meer aandacht aan de afzonderlijke aandachtspunten (artikel 20.2 van het
BBV) te besteden en gedetailleerde informatie (bijvoorbeeld uitgebreid overzicht
reservemutaties /investeringen naar de bijlagen te verplaatsen.

10

Paragraaf lokale heffingen
Algemeen
Deze paragraaf gaat over het tarieven- en kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen
en overige heffingen. Hierin wordt voor de gemeenteraad duidelijk gemaakt wat het beleid is ten
aanzien van de lokale heffingen, de geraamde inkomsten, de kostendekkendheid van de tarieven,
het kwijtscheldingsbeleid dat de gemeenten hanteren en de lastendruk voor de burger in
vergelijking met de eventueel andere gemeenten.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten heeft goede onderdelen in de paragraaf
lokale heffingen. De paragrafen die in algemene zin het meest in positieve zin opvielen zijn:
De gemeente Ridderkerk valt op
vanwege de kwaliteit van de tekst
(helder en begrijpend geschreven) en
het opnemen van een duidelijke tabel
waaruit per belastingsoort de
opbrengsten zichtbaar zijn van: de
jaarrekening 2018, de begrotingen 2019
en 2020 alsmede de meerjarenraming
2021-2023. Ook is er sprake van een
goede structuur. Er is helder beschreven
wat de algemene beleidsontwikkelingen
zijn. Per belastingsoort wordt duidelijk
beschreven wat de uitgangspunten zijn
voor de tariefsopbouw en de daaruit afgeleide dekkingspercentages. Daarnaast heeft
Ridderkerk een duidelijke tabel opgenomen waar per categorie woning de lastendruk is
weergegeven (huurwoning, koopwoning, bedrijven).
Gemeente Ridderkerk

Ridderkerk heeft geen vergelijking van
de lastendruk met andere gemeenten
gemaakt. Goeree-Overflakkee heeft dit
wel gedaan, zoals blijkt uit de hierna
volgende tabel onder het kopje van de
gemeente Goeree-Overflakkee.
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De gemeente Goeree-Overflakkee
heeft een duidelijke inleiding
opgenomen, waarin de lezer wordt
meegenomen in wat er in deze
paragraaf vermeld is met een
heldere opbouw. Deze gemeente
heeft een duidelijke tabel
opgenomen waaruit per
belastingsoort de opbrengsten zijn
vermeld van de begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023.
Echter, de historische gegevens
ontbreken (begroting 2019 en
jaarrekening 2018) en de tabel is niet getotaliseerd. Verder geeft de gemeente de tariefsopbouw
en dekkingspercentages per belastingsoort in een duidelijke tabel weer.
Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Lansingerland heeft een
mooi overzicht opgenomen van alle
belastingopbrengsten over de
perioden: Jaarrekening 2018 en
begrotingsjaren 2019 tot en met
2024. Dit overzicht is getotaliseerd.
De grote verschillen worden
toegelicht. Tevens zijn de woonlasten
per categorie woning (huurwoning
en koopwoning) in afzonderlijke
tabellen vermeld.

Gemeente Lansingerland

Goede voorbeelden per onderwerp
-

-

Actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan zijn zeer belangrijk in de paragraaf.
Bijvoorbeeld het opnemen van de inflatiecorrectie en het vermelden dat vanaf 2020 een
benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten
inzichtelijker te maken, zoals de gemeente Ridderkerk heeft gedaan.
Een toelichting bij de tabellen geeft de lezer meer inzicht. Ridderkerk heeft dit zeer uitvoerig
opgenomen.
Beschrijving van de algemene uitgangspunten en de beleidsontwikkelingen zijn van groot
belang. Het geeft de kaders aan waarbinnen de tarieven tot stand zijn gekomen. Een goed
voorbeeld hiervan is de gemeente Ridderkerk.

Algemeen beeld
Als we een algemeen beeld schetsen van de kwaliteit van de paragrafen lokale heffingen, dan
hebben we de indruk dat het merendeel van de paragrafen de onderdelen bevat die artikel 10
van het BBV voorschrijft. De structuur van de paragraaf kan soms verbeterd worden. Met behulp
van tabellen en grafieken kan meer inzicht worden gecreëerd. Ook kan de toelichting op
onderdelen soms uitgebreider. Het meerjarenoverzicht van geraamde inkomsten met
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historische gegevens (jaarrekening en vorige begroting) is niet bij alle gemeenten opgenomen.
Nog niet alle gemeenten hebben een volledig overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen,
waarbij inzichtelijk is gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens
kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde
lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze
berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. Ook het
beleid ten aanzien van lokale heffingen is niet altijd opgenomen.
Een lastendrukvergelijking met andere gemeenten wordt niet altijd opgenomen, maar geeft de
gemeenteraad een beeld van hoe de gemeente zich ten opzichte van anderen verhoudt.
Wanneer de hoeveelheid tekst in een tabel te uitgebreid wordt gaat dit ten koste van de
inzichtelijkheid. Wij raden aan hierin een balans te houden. Neem daarom alleen informatie op
in tabellen die relevant is.
Bij de tabellen voor kostendekkendheid van heffingen worden soms alle categorieën vermeld.
Ook de categorieën die niet van toepassing zijn. Het weglaten hiervan zou de overzichtelijkheid
ten goede komen. Tot slot valt op dat niet alle gemeenten de bedragen als gevolg van het
kwijtscheldingsbeleid vermelden.
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen
Deze paragraaf geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel
weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het beleid is
in de regel vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de paragraaf van
de begroting en jaarrekening vindt vervolgens een actualisatie en verantwoording plaats.

Interessante onderdelen
De VNG beschrijft op haar website de rol van de gemeenteraad:
Op het moment dat het collegeakkoord wordt afgesproken worden gewoonlijk ook afspraken
gemaakt over de verschillende weerstandsindicatoren. Net zo goed als sommige mensen in de
privésfeer bereid zijn om meer of minder financiële risico te nemen (door bijvoorbeeld een
hogere of lagere hypotheek af te sluiten), geldt dit ook voor gemeenten. Zo kan een gemeente
ervoor kiezen om minder financiële risico’s te lopen door de schuld af te bouwen, maar dit
betekent automatisch dat er minder middelen beschikbaar zijn om te investeren.
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen dient regelmatig een risico-inventarisatie
plaats te vinden. In de loop van de collegeperiode kunnen de streefwaarden voor de
weerstandsindicatoren eventueel worden aangepast.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten hebben goede onderdelen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. De paragrafen die in algemene zin het meest in
positieve zin opvielen zijn:
•
•
•

Bodegraven-Reeuwijk: een heldere paragraaf met veel informatie in tabelvorm, waardoor
deze makkelijk leesbaar is.
Capelle aan den IJssel: ook een heldere paragraaf met een goede risicobeschrijving. Hierin is
zelfs aangegeven wie verantwoordelijkheid draagt voor het risico. Daarnaast een duidelijke
weergave van de kengetallen (2020-2027).
Hoeksche Waard: een compacte paragraaf met relatief veel informatie.

Goede voorbeelden per onderwerp
Inzicht in de weerstandscapaciteit
Meerjaren verloop weerstandscapaciteit
Bij de inventarisatie van de weerstandscapaciteit geeft bijvoorbeeld de gemeente Capelle aan
den IJssel een opsomming van de verschillende onderdelen van de weerstandscapaciteit, waarbij
zij het verloop van de weerstandscapaciteit presenteert voor de komende vier jaren. Een
verloop geeft zoveel meer informatie dan alleen het betreffende jaar zelf.

14

Het verloop voor de komende vier jaren gemeente Capelle aan den IJssel

Incidentele en structurele weerstandscapaciteit
Meerdere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Katwijk, tonen een onderscheid tussen incidentele en
structurele weerstandscapaciteit. Tot slot geven zij aan wat daarnaast op termijn nog
beschikbaar is. Hoewel enkele onderdelen een meer theoretisch karakter kunnen hebben, zoals
de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit, geeft dit wel meer informatie omtrent de
robuustheid van de gemeentelijke financiën. Een goede toelichting is onontbeerlijk.
Onderscheid in incidenteel, structureel en op termijn beschikbaar
gemeente Katwijk

Inventarisatie van de risico’s
Bij de inventarisatie van de risico’s viel o.a. de gemeente Delft positief op. Zij vertoont het
verloop van de risico’s van de begroting 2019, de jaarrekening 2018 en de begroting 2020
waarbij ze onderscheid maakt tussen risico’s met structurele en incidentele financiële gevolgen.
De risico’s worden vervolgens in de paragraaf goed toegelicht waarbij o.a. de oorzaak, het gevolg
en de eventuele beheersmaatregelen per risico aan bod komen.
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Verloop van de risico’s van de begroting 2019, jaarrekening 2018 en de
begroting 2020 gemeente Delft

Het beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico’s
Het BBV schrijft voor dat het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s in de
paragraaf opgenomen dient te worden.
Bij de gemeente Rotterdam wordt het beleid kort en duidelijk beschreven. Daarnaast geeft zij
ook aan wat de gehanteerde marge van de weerstandsratio is.
Om de raad makkelijk toegang te geven tot meer achtergrondinformatie zijn digitale links naar
relevante nota’s , zoals bijvoorbeeld de gemeente Lisse opneemt, heel handig.
Kengetallen
Een groot aantal gemeenten geeft naast de waarden ook de kleuren aan die volgens de
signaleringswaarden hierbij horen. Hierdoor is in één oogopslag te zien hoe zij ervoor staan.
Standaard wordt er vier jaren vooruit gekeken. Capelle aan den IJssel is zich ervan bewust dat de
periode na deze vier jaren significante veranderingen zullen optreden in de kengetallen en
maakt daardoor ook een doorkijk naar de jaren erna. Daarnaast hebben zij buiten de standaard
kengetallen nog twee andere kengetallen toegevoegd. Zie de tabel hieronder.
Weergave kengetallen met doorkijk na de meerjarenraming en twee extra
kengetallen gemeente Capelle aan de IJssel
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Naast een heldere tabel is een goede toelichting op de kengetallen van belang. Kaag en Braassem
is een goed voorbeeld van een gemeente die een duidelijk oorzaak, oordeel en perspectief
weergeeft van de kengetallen.
Verdere informatie inzake het weerstandsvermogen
Het BBV geeft het minimum aan van wat moet worden opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. De gemeente is geheel vrij om de paragraaf in te
richten. Korte bondige teksten, aangevuld met grafieken, geven daarbij het snelst een duidelijk
beeld van het gemeentelijke weerstandsvermogen. Zo geeft de grafiek van gemeente Maassluis
het verloop weer van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit en de
weerstandsratio, over de jaren 2013-2020.
Grafiek van het verloop van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
gemeente Maassluis

Algemeen beeld
Naast de individuele beoordeling valt ons ook een algemeen beeld op. De meeste paragrafen
voldoen aan de wettelijke criteria.
Daarbij merken wij dat gemeenten heel verschillend omgaan met de inventarisatie van de
beschikbare weerstandscapaciteit. Van alleen de algemene reserve van het begrotingsjaar, tot
een verdeling naar structurele en incidentele middelen van de weerstandscapaciteit, waarbij het
verloop over een aantal jaren wordt getoond.
Ook de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (kwantificering risico’s) wordt heel
divers uitgevoerd. Van het model van Unen en Teerlink tot de Monte Carlo Simulatie. De meeste
gemeenten hanteren een “kans x gevolg model”. Hieruit rolt een bedrag waar al dan niet nog een
Monte Carlo Simulatie overheen gaat.
De risico’s van enkele risicovolle verbonden partijen of van grondexploitaties ontbreken soms
nog. Hier kan de uitkomst uit de betreffende paragraaf kort worden opgenomen.
De kengetallen worden door alle gemeenten opgenomen, echter ontbreekt vaak een beoordeling
van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Een
uitgebreide berekening van de kengetallen kan afleiden en de leesbaarheid niet ten goede
komen.
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Als algemene verbeterpunten van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing willen
wij het volgende meegeven.
Geef duidelijk het beleid aan van de gemeenteraad (coalitieakkoord), zowel voor de
inventarisatie en kwantificering van de risico’s als voor de aan te houden weerstandscapaciteit
in relatie tot deze kwantificering. Geef tevens de minimale hoogte of marge aan van de
weerstandsratio. Een verloop, van zowel de beschikbare weerstandscapaciteit als de benodigde
weerstandscapaciteit (en hiermee ook de weerstandsratio), geeft aanzienlijk meer inzicht in het
gemeentelijke weerstandsvermogen dan slechts de informatie opnemen van het betreffende
jaar. Hierbij kan ook o.a. aangegeven en toegelicht worden welke risico’s groter/kleiner worden
of verdwijnen.
Om duidelijk inzicht te hebben wie binnen de gemeente een risico monitort, is het raadzaam om
per risico een risicoverantwoordelijke (collegelid) aan te stellen en te benoemen in de paragraaf.
Soms is het niet duidelijk te zien wie verantwoordelijk is voor het aanhouden van de
weerstandscapaciteit van de verbonden partijen. Geef aan welke verbonden partijen zelf
voldoende weerstandscapaciteit aanhouden en voor welke verbonden partijen
weerstandscapaciteit opgenomen dient te worden in de gemeentelijke begroting. Tot slot kan
relevante achtergrondinformatie (berekeningen kengetallen, nota’s, uitgebreidere toelichting op
bepaalde risico’s) toegankelijk worden gemaakt via een hyperlink.
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de financiële consequenties met betrekking
tot de grotere kapitaalgoederen van een gemeente. Hieronder vallen de kosten van
instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Gemiddeld gaat ongeveer zo’n
17% van de exploitatielasten naar het beheer van de kapitaalgoederen. Het is van belang dat
hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd en verantwoording over wordt gegeven in de
begroting en jaarrekening.

Interessante onderdelen
Er zijn een aantal punten naast de BBV-regelgeving die de gemeenten kunnen gebruiken bij het
opstellen van hun paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Kaders/doelen
Bij het onderhoud van de kapitaalgoederen heeft de gemeente te maken met zowel wettelijke
kaders als gemeentelijke kaders. Wettelijke kaders zoals bijvoorbeeld, de Gemeentewet (GW),
het BBV en de Waterwet. Bij gemeentelijke kaders gaat het om de gemeentelijke visie.
De vertaling van deze kaders kan bijvoorbeeld in de vorm van een “nota onderhoud
kapitaalgoederen”, een “nota Integraal Beheer van de Openbare Ruimte” (IBOR) of een
kwaliteitsstructuurplan en de financiële verordening o.b.v. art. 212 GW.
In art. 212 van de GW is vastgelegd dat de raad in een verordening moet vastleggen welke
regels/afspraken gelden voor de waardering en afschrijving van activa. Deze verordening
behoort ook tot bovengenoemde kaders.
Verder is elke gemeente verplicht een Gemeentelijk Riolering Plan te hebben over het
onderhoud/beheer van de riolering en water.
Kerncijfers
De areaalgegevens vormen de basis van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Wij
adviseren om de volgende gegevens te presenteren:
• Wegen -> kilometers weg binnen en buiten de bebouwde kom; oppervlakte wegennet
waarvan geasfalteerd en met elementenverharding
• Riolering -> aantal rioolaansluitingen; aantallen trottoir- en straatkolken en gemalen;
lengte van riolering, drukriolering, persleiding
• Water -> aantal bruggen en duikers; lengte watergangen; kilometers te onderhouden
beschoeiing
• Groen -> oppervlakte plantsoenen, aantallen bomen
• Gebouwen -> aantal gebouwen en uitgesplitst in gebruiksdoel.
Voor de financiële doorvertaling in de begroting en meerjarenraming is het van belang om
gebruik te maken van actuele areaalgegevens.
Beleid
Op beleidsniveau worden de beleidsdoelstellingen voor de kapitaalgoederen geformuleerd en
opgenomen in de beleidsplannen. De paragraaf geeft inzicht in de visie van een gemeente, wat
voor kwaliteitsniveau er daarbij hoort en hoeveel dat gaat kosten. Bij het beleidsplan gaat het
dus om de drie W vragen:
•
wat gaat de gemeente doen?
•
hoe gaat de gemeente het doen?
•
wat gaat het kosten?
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Een verwijzing van de beoogde doelen en van de financiële vertaling van de onderhoudslasten in
de programma’s wordt sterk aanbevolen. De informatiewaarde wordt verhoogd door inzicht te
geven in de risico’s en de uitdagingen van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de klimaatverandering.
Actualiteit beheerplannen
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen moet inzicht geven in de actualiteit van de
verschillende beheerplannen. Een beheerplan bevat een overzicht van de uit te voeren
beheermaatregelen op korte en middellange termijn. Het mag maximaal vijf jaar oud zijn ten
opzichte van het verslagleggingsjaar.
Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn, waar gemotiveerd door de raad van
kan worden afgeweken. Tussentijdse bijstelling van het beheerplan binnen de vijf jaar is
verplicht indien een belangrijke afwijking is opgetreden in de staat van het onderhoud. (Stellige
uitspraak BBV).
De paragraaf bevat per kapitaalgoed de looptijd en het jaar van de volgende actualisatie.
Kwaliteitsniveau
Afhankelijk van de visie van de gemeente stelt de raad het gewenste kwaliteitsniveau voor haar
kapitaalgoederen vast. Bij het gewenste kwaliteitsniveau stelt de raad ook het budget hiervoor
vast. Voor kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, groen en verkeerinstallaties kan men
gebruik maken van de CROW of NEN-normen. Door het kwaliteitsniveau per kapitaalgoed te
presenteren kan de raad haar budgetrol beter uitoefenen.
Financieel
Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen zijn onder te verdelen in regulier onderhoud,
vervangingsonderhoud en groot onderhoud. Door de splitsing in de verschillende soorten
budgetten en voorzieningen vergroot je het inzicht in hoeverre de budgetten toereikend zijn
voor het geplande toekomstige onderhoud. Verder dient ook inzichtelijk te zijn of de
voorzieningen zijn gebaseerd op een actueel beheerplan.
Presenteer een overzicht van de kapitaallasten van de investeringen en voorzieningen in de
begroting en meerjarenraming. Dit geeft de raad inzicht in de structurele lasten van de
kapitaalgoederen en helpt hen bij verdere besluitvorming.
Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud kan leiden tot kapitaalvernietiging. Als er sprake is van achterstallig
onderhoud, vermeld dan in de paragraaf wat de omvang van de achterstand is, op welke manier
en binnen welke termijn de achterstand weggewerkt zal worden. In geval het achterstallig
onderhoud leidt tot kapitaalvernietiging en of onveilige situaties wordt op basis van artikel 44
lid1a BBV een voorziening gevormd (stellige uitspraak BBV).

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten hebben onderdelen in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen die minimaal aan de vereisten voldoen. Daarnaast ontbreken er
ook meestal een of meerdere onderdelen die de informatiewaarde van de paragraaf zou kunnen
verhogen. Slechts enkele gemeenten hebben de paragrafen dusdanig opgesteld, dat er sprake is
van een goede paragraaf waarin alle vereiste informatie op een duidelijk manier is opgenomen.
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Goede voorbeelden per onderwerp
Overzichtelijke tabellen
Bij de gemeente Lisse worden alle onderdelen overzichtelijk gepresenteerd met tabellen en deze
zijn voldoende toegelicht. De informatiewaarde is hoog en er wordt met mate gebruik gemaakt
van standaard teksten.
Overzichtelijke tabellen gemeente Lisse

Verschillende soorten budgetten
Bij de gemeente Nieuwkoop en de gemeente Rijswijk is er goed onderscheid gemaakt in de
budgetten voor regulier-, groot-, vervangings- en rehabilitatie onderhoud.
Overzicht budgetten gemeente Nieuwkoop
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Beschikbare investeringsbudgetten gemeente Rijswijk

Belangrijke ontwikkelingen
De gemeente Rijswijk heeft ook de eventuele risico’s en uitdagingen opgenomen.
Uitdagingen en risico’s
Inlopen achterstanden
De producten wegen en groen worden op een basisniveau onderhouden. Hierdoor is er beperkt
de ruimte om binnen de onderhoudsbudgetten aanpassingen in de kwaliteit door te voeren.
De verduurzaming van kapitaalgoederen vraagt voor de producten openbare verlichting en
gebouwen een behoorlijke investering. Een deel van deze investeringen verdient zich op de
lange termijn terug door lagere energiekosten en/of lagere onderhoudskosten. De financiële
consequenties op dit vlak hebben we nog niet in beeld.
Bij de kabels van de openbare verlichting is een grote achterstand. We hebben ongeveer 300
km aan kabels in Rijswijk. De hele vervanging is een zeer omvangrijk en complex project wat
zeker meer dan een decennium gaat duren. Voor de komende jaren hebben we een aanzienlijk
bedrag van €700.000 per jaar vrij gemaakt om kabels in de oudste delen van Rijswijk te
vervangen. De operatie betekent dat veel trottoirs open gaan.
Bij de vervanging van verkeersregelinstallaties zijn er twee cycli. Momenteel zitten wij in de
cyclus waarbij de regelinstallatie en de lichten worden vervangen. Vanaf 2025 zullen naast de
regelinstallatie en de lichten ook de masten en het kabelnet vervangen moeten worden. Het
benodigde vervangingsbudget zal vanaf 2025 2,5 keer hoger worden.
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De gemeente Schiedam heeft voor alle kapitaalgoederen in een overzichtelijke tabel aangegeven
of er sprake is van achterstallig onderhoud en verder in de paragraaf ook aangegeven hoe de
achterstanden weggewerkt zullen worden.
Overzichtelijke tabel over achterstallig onderhoud en toelichting in de paragraaf over
het wegwerken hiervan gemeente Schiedam

Algemeen beeld
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen kan van grote waarde zijn wanneer deze de raad van
voldoende informatie voorziet. Iedere gemeente presenteert deze paragraaf op een andere wijze
en neemt in meer of mindere mate bovenstaande onderdelen op. Opvallend was dat in een groot
aantal paragrafen onvoldoende tot geen informatie over achterstallig onderhoud was
opgenomen. Over het algemeen is de informatiewaarde van de paragraaf in de begrotingen
summier.
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Paragraaf financiering
Algemeen
In de financieringsparagraaf legt de gemeente de verwachtingen en het beleid voor de
financieringsrisico's vast. De basis voor deze paragraaf vormt de wet financiering decentrale
overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en
kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van de renterisico’s.
Onderdeel van deze wet is de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
Door het vaststellen van de kaders in een Treasurystatuut wordt uitvoering gegeven aan deze
wet.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten heeft goede onderdelen in de paragraaf
financiering. Hieronder wordt vermeld welke paragrafen in algemene zin het meest positief
opvallen.
De gemeente Alblasserdam valt op vanwege de kwaliteit van de tekst (helder en begrijpend
geschreven) en een reflectie op het verloop van de schulden.
Bij de gemeente Gouda is sprake van een goede
structuur. De belangrijkste conclusies worden
Visuele weergave gemeente Gouda
vermeld. Er is een mooie afbeelding gemaakt voor
renteresultaat
de werking van de omslagrente. Verder heeft de
gemeente een mooie grafiek gemaakt met het
verloop van de leningen inclusief schuldenplafond.
De gemeente Rijswijk onderscheidt zich vanwege de
inhoud van de tekst. Zo wordt er een link gelegd met
de verkoop van de Eneco-aandelen, de
grondexploitatie Rijswijk buiten, investeringen en
het huis van de stad. Ook vindt er een reflectie
plaats op de hoogte van de schuld aan de hand van
kengetallen met toelichting.

Goede voorbeelden per onderwerp
In de vorige alinea gaven we aan welke gemeenten ons in algemene zin positief opvielen. In deze
alinea beschrijven we een aantal onderdelen waarvan wij denken dat die waarde vergrotend zijn
en dus zouden moeten worden opgenomen in de paragraaf. Dit zijn dus meer dan alleen de
verplichte onderdelen. Sommige gemeenten nemen al een of meerdere onderdelen hiervan op.
Een aantal hiervan is ter inspiratie genoemd.
Een korte inleiding werkt verhelderend
Hierin kan bijvoorbeeld worden vermeld wat de inhoud is van de paragraaf financiering en hoe
treasury werkt. Een goed voorbeeld is de gemeente Alblasserdam. De heldere tekst valt hier op.
Verwijzing naar relevante documenten
Er kan worden verwezen naar relevante documenten, onder meer om te bepalen welk
vastgesteld beleid van belang is. In dit opzicht springt de gemeente Gorinchem er positief uit
vanwege een alinea met vastgestelde documenten. De gemeente Gouda wijdt een alinea aan de
invulling van het financieringsbeleid. De gemeente Hoeksche Waard geeft een beschrijving van
het beleidskader.
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Actuele ontwikkelingen
Deze zijn zeer belangrijk in de paragraaf. Hierbij vragen we ons af wat de lezer in ieder geval
moet weten. Wat is actueel en wat komt terug in de inleiding/samenvatting van de begroting?
Goede voorbeelden zijn de gemeenten Gouda en Teylingen.
Belangrijkste conclusies gemeente Gouda

Financieringsbehoefte
Een (meerjarige) financieringsbehoefte plus toelichting is van belang om op te nemen in de
paragraaf. Hierbij kan dan worden vermeld waardoor deze behoefte wordt veroorzaakt. Het
verloop van de investeringen en de grondexploitaties kunnen hierbij worden meegenomen.
Goede voorbeelden zijn de gemeente Alblasserdam en de provincie Zuid-Holland.
Leningportefeuille
Een (meerjarige) leningportefeuille plus toelichting mogen hier niet ontbreken. Dit geeft inzicht
in de ontwikkelingen van de leningportefeuille. Wat is de reden voor het feit dat er meer of
minder wordt geleend? Wat is het oordeel over dit beeld? Moet er iets veranderen? Hierbij kan
een link worden gelegd met het schuldenplafond). Een goed voorbeeld is de gemeente
Alblasserdam vanwege een mooie reflectie op de ontwikkeling van de leningportefeuille. Ook
Lansingerland springt er goed uit door het opnemen van mooie tabellen en grafieken over de
schuld en door de lange horizon. De paragraaf van de gemeente Rijswijk valt op door een goede
reflectie op de hoogte van de schuld aan de hand van de schuldquote plus het effect van grote
grondexploitaties.
Verloop schuldpositie gemeente Alblasserdam
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Renteschema
Zoals hiervoor reeds vermeld, adviseert de commissie BBV het renteschema uit de notitie rente
op te nemen in de paragraaf financiering. De meeste gemeenten geven hier gehoor aan. Door het
overzicht te voorzien van een goede toelichting kun je de lezer meegeven wat het op moet
steken uit dit schema. Een goed voorbeeld is de gemeente Dordrecht omdat deze gemeente een
mooie toelichting geeft per onderdeel. De gemeente Gouda maakt gebruik van een afbeelding
waarin de werking van het renteresultaat wordt verklaard.
Risicobeheersing
Risicobeheersing is een belangrijk onderwerp bij financiering. Wat is het beleid ten aanzien van
de risicobeheersing? Wat zijn de risico’s? Hierbij kunnen we denken aan de kasgeldlimiet, de
renterisiconorm, de kredietrisico’s alsmede uitzettingen en garantie. Goede voorbeelden zijn de
gemeenten Dordrecht en de Hoeksche Waard vanwege de mooie tabellen.

Algemeen beeld
Als we een algemeen beeld schetsen van de kwaliteit van de paragrafen financiering, valt ons op
dat de meeste paragrafen voldoen aan de wettelijke criteria. Het grootste deel van de gemeenten
heeft het renteschema uit de notitie rente opgenomen. Degene die dit niet doen, nemen de
verplichte informatie in andere vorm op. Vaak ontbreekt het kwalitatief oordeel nog in de
paragraaf. In plaats van een kwalitatief oordeel over de actuele hoogte van de schuld, de
financieringsbehoefte en de renterisico’s worden er vaak lange standaardteksten opgenomen.
De structuur van de paragraaf kan vaak verbeterd worden. Met behulp van tabellen en grafieken
kan meer overzicht worden gecreëerd.
Het risicobeheer van de lening portefeuille is een belangrijk onderdeel van de paragraaf. Toch
wordt er vrijwel nergens de link gelegd met de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing voor wat betreft het afdekken van (rente)risico’s.
Een belangrijk aandachtspunt bij de paragraaf is het voorzien van een oordeel over de hoogte
van de lening portefeuille, de financieringsbehoefte en de renterisico’s. Bedenk steeds hoe de
feitelijke informatie gelezen en in context geplaatst moet worden.
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Paragraaf bedrijfsvoering
Algemeen
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Interessante onderdelen
De VNG voegt hieraan toe:
“Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de
beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan processen
zoals investeringen in ICT om datalekken te voorkomen, het uitvoeren van de Digitale Agenda,
regelingen voor oudere werknemers in de gemeente, of opleidingsbudgetten. Het betreft
beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en
beheersing ervan.”

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten hebben goede onderdelen in de paragraaf
bedrijfsvoering. De paragrafen die in algemene zin het meest in positieve zin opvielen zijn:
De gemeente Gouda valt op vanwege de duidelijke beschrijving van de prioriteiten in de
bedrijfsvoering (zie voorbeeld 1) en de combinatie van doelstellingen en indicatoren (zie
voorbeeld 2).
Voorbeeld 1
Beschrijving van prioriteiten gemeente Gouda
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Voorbeeld 2
Combinatie van doelstellingen en indicatoren gemeente Gouda

De gemeente Rijswijk hanteert een indeling met 2 W-vragen, wat zorgt voor een duidelijke
relatie tussen wat gewenst is en wat men ervoor gaat doen. Er zijn diverse beleidsindicatoren
opgenomen over de formatie en inhuur en deze zijn in een meerjarig perspectief gezet (zie
voorbeeld 3).
Voorbeeld 3
Indeling in 2 W-vragen met beleidsindicatoren in
meerjarenperspectief gemeente Rijswijk
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De gemeente Rotterdam koppelt personele ontwikkelingen (formatie, loonkosten, inhuur) aan
ontwikkelingen (voorbeeld 4) in de programma’s en neemt concrete informatie over actuele
bedrijfsvoeringsindicatoren (zoals datalekken) op (voorbeeld 5).
Voorbeeld 4
Koppeling personele ontwikkelingen aan programma’s gemeente Rotterdam

Voorbeeld 5
Actuele informatie over bedrijfsvoeringsindicatoren gemeente Rotterdam

Algemeen beeld
De vormgeving is per gemeente nogal verschillend. Dit komt waarschijnlijk omdat er weinig
wordt voorgeschreven door het BBV. Sommige gemeenten beperken zich tot één regel, een
ander uiterste is een uiteenzetting van 24 pagina’s. Gemiddeld is de omvang van de paragraaf
vier pagina’s.
Bijna alle gemeenten geven informatie over ontwikkelingen op de gebieden P&O en ICT.
Sommige gemeenten doen dit ook voor andere bedrijfsvoeringsaspecten (zoals
documentbeheer, rechtmatigheid, inkoop, juridische zaken, huisvesting).
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We zien niet vaak dat gemeenten scherp formuleren wat de stand per heden is, welke concrete
acties men in het begrotingsjaar gaat ondernemen en welke in latere jaren. Zelden wordt er een
koppeling gelegd naar de beleidsvoornemen in de programmabegroting. Dat is opmerkelijk,
omdat er toch een duidelijke relatie ligt tussen de gewenste output (programma’s) en de
daarvoor nodige input (bedrijfsvoering).
Enkele gemeenten verwijzen naar de begroting van een gemeenschappelijke regeling die zorgt
voor de bedrijfsvoeringstaken van de gemeente. Wij zijn van mening dat de gemeente zelf
verantwoordelijk is voor het (bedrijfsvoering)beleid en daarmee niet voldoet aan de vereiste uit
het BBV.
Graag geven wij de gemeenten de volgende adviezen mee om de informatiewaarde van de
bedrijfsvoering paragraaf te verhogen.
- Werk met de 3W-indeling: maak concreet wat de gemeente wil bereiken (leg de koppeling
met de beleidsprogramma’s), licht toe wat de organisatie ervoor concreet heeft gedaan (wat
is de stand van zaken) en gaat doen om dat te bereiken (welke inspanningen zijn er op
bedrijfsvoeringsgebied nodig) en wat het mag kosten. Zet deze activiteiten en bijbehorende
lasten in een meerjarenperspectief.
- Neem (prestatie)indicatoren op voor zaken als ziekteverzuim, inhuur, aantal
bezwaarschriften enzovoort. Koppel hier zoveel mogelijk ook lasten aan. Maak in de
jaarrekening inzichtelijk welke gevolgen de afwijkingen hebben gehad voor de lasten en/of
de output.
- Maak gebruik van grafische presentaties.
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Paragraaf verbonden partijen
Algemeen
In deze paragraaf geeft een gemeente naast het belang in een verbonden partij ook aan welk
openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Het is goed te vermelden
welke risico’s de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten heeft goede onderdelen in de paragraaf
verbonden partijen. Hieronder wordt beschreven welke paragrafen in algemene zin het meest
positief opvallen:
De gemeente Alblasserdam valt op vanwege de kwaliteit van de tekst (bondig en helder) en de
lay-out (gebruik van tabellen en grafieken). De paragraaf bevat een risicoanalyse waarbij alle
verbonden partijen voorzien worden van een risicoclassificatie. Vervolgens wordt uitgelegd hoe
per risicoclassificatie wordt gestuurd. De meest risicovolle verbonden partijen zijn voorzien van
een actuele toelichting. Verder wordt door middel van een overzichtelijke tabel, de bijdrage per
verbonden partij inzichtelijk gemaakt.
De gemeente Gouda heeft een duidelijk gestructureerde paragraaf. Daarnaast zijn er diverse
onderdelen opgenomen die de informatiewaarde van de paragraaf vergroten. Zo worden de
belangrijkste conclusies opgesomd, wordt de link met de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing gelegd, worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen beschreven, is
er aandacht voor de belangrijkste aspecten uit de jaarrekening en is de wettelijk verplichte
informatie bondig en helder in tabelvorm per verbonden partij opgenomen.
Ook de gemeente Zuidplas heeft een gestructureerde paragraaf met een inleiding, een
beschrijving van de rol van de raad, de belangrijkste ontwikkelingen, een link met de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing, aandachtspunten en de wettelijk verplichte
informatie per verbonden partij. Dit laatste onderdeel bevat naast de bijdrage voor komend
begrotingsjaar ook de bijdrage in het huidige jaar en het afgelopen jaar.

Goede voorbeelden per onderwerp
In de vorige alinea gaven we aan welke gemeenten ons in algemene zin positief opvielen. In deze
alinea beschrijven we een aantal onderdelen waarvan wij denken dat die de informatiewaarde
van de paragraaf vergroten en dus zouden moeten worden opgenomen. Dit zijn dus meer dan
alleen de verplichte onderdelen. Sommige gemeenten nemen al een of meerdere onderdelen
hiervan op, een aantal zijn ter inspiratie genoemd.
Een korte inleiding werkt verhelderend
Een korte inleiding is waardevol. Hierin kan bijvoorbeeld worden vermeld wat de inhoud van de
paragraaf is en welke relevante informatie (zoals kaders en eerder gemaakte afspraken) ergens
anders staat. Daarnaast is dit een mooie plek om wat te schrijven over de rol van de
gemeenteraad en de wijze van informeren. Goede voorbeelden zijn de gemeenten Alblasserdam
en Zuidplas.

31

Actuele ontwikkelingen
Actuele ontwikkelingen zijn zeer belangrijk in de paragraaf. Hierbij vragen we ons af wat de
lezer in ieder geval moet weten. Wat is actueel en wat komt terug in de inleiding/samenvatting
van de begroting? Goede voorbeelden zijn de gemeenten Gouda, Hillegom, Hoeksche Waard,
Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.
Aandachtspunten verbonden partijen gemeente Zuidplas

Lijst met verbonden partijen
Het BBV schrijft voor dat de paragraaf een lijst met verbonden partijen moet bevatten. Sommige
gemeenten doen dit door middel van een overzichtelijke tabel en voegen daar gelijk de
(meerjarige)bijdrage per verbonden partij aan toe. Zo wordt in één oog opslag duidelijk aan
welke verbonden partijen de gemeenten deelneemt, wat de financiële bijdrage is en hoe dit zich
meerjarig ontwikkelt. Nog geen van de Zuid-Hollandse gemeenten laat de bijdrage in de
meerjarenraming zien. Wel wordt de bijdrage in afgelopen jaren weergegeven. Goede
voorbeelden hiervan zijn de gemeente Papendrecht (laat ook de risicoscore per verbonden partij
zien), Goeree-Overflakkee, Hillegom en Katwijk. De provincie Zuid-Holland splitst de totale
bijdrage uit in incidenteel en structureel.
Overzicht verbonden partijen gemeente Papendrecht

Inzicht in risico’s
De deelname aan verbonden partijen brengt verschillende risico’s met zich mee waar de
gemeente in het eigen risicoprofiel rekening mee moet houden. Het is dus belangrijk om goed
inzicht te hebben in deze risico’s. Sommige gemeenten voeren daarom een risicoanalyse voor
alle verbonden partijen uit en lichten toe wat het aandachts-niveau is per risicocategorie.
Voorbeelden hiervan zijn de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Albrandswaard.

32

Risicoprofiel verbonden partijen gemeente Alblasserdam

Tabel met specifieke informatie
Zoals hierboven aangegeven bij de wettelijk verplichte informatie, nemen veel gemeenten een
tabel op met daarin specifieke informatie per verbonden partij. Door dit na de algemene
informatie op te nemen, gaat de informatie van algemeen naar steeds specifieker.
Algemeen beeld
Als we een algemeen beeld schetsen van de kwaliteit van de paragrafen verbonden partijen, valt
ons op dat de meeste paragrafen voldoen aan de wettelijke criteria. Vrijwel alle gemeenten
nemen een lijst op van de verbonden partijen waarin ze deelnemen en een tabel per verbonden
partij die de wettelijk verplichte informatie bevat.
Helaas blijft het vaak hierbij en ontbreekt er een goede inleiding met daarin de algemene
ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe taken), een rode draad en algemene informatie over (het
meerjarig verloop van) de deelnemersbijdrage. Zo geeft geen van de gemeenten de bijdrage in
de meerjarenraming weer. Ondanks dat veel gemeenten risico’s bij verbonden partijen
inhoudelijk beschrijven, valt er nog veel te winnen door de link te leggen met de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Ook is het interessant om te vermelden of de
gemeente verantwoordelijk is om de risico’s af te dekken of dat de verbonden partij dit zelf moet
doen.
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Paragraaf grondbeleid
Algemeen
De paragraaf Grondbeleid geeft de kaders weer voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen
in de stad. Daarnaast wordt ingegaan op de verwachte marktontwikkelingen voor woningbouw
en werklocaties, de financiële uitgangspunten van het grondbeleid en de risico’s voor de
grondexploitatieportefeuille. Deze paragraaf beschrijft de visie op het gemeentelijk grondbeleid,
de uitvoering daarvan, de financiële resultaten en de risico’s.
Met de paragraaf grondbeleid kan de gemeenteraad zijn kaderstellende rol die in de nota
grondbeleid is vastgelegd toetsen. In de paragraaf wordt dus gerapporteerd over hoe het college
invulling gaat geven aan wat is vastgesteld met de nota grondbeleid. Hierbij hoort een beeld van
wat staat te gebeuren voor het begrotingsjaar en het meerjarenperspectief.
Het is niet de bedoeling om de nota grondbeleid of het MPG uitvoerig op te nemen in de
paragraaf. De paragraaf moet wel inzicht geven in de lopende, af te ronden en toekomstige
projecten, de vorm waarin zij worden uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met
marktpartijen), de financiële consequenties van de projecten en de prioritering.
Ook moet de toepassing van het control- en beheersingsinstrumentarium voor de raad in deze
paragraaf worden aangegeven, zoals regels voor eventuele tussentijdse winstneming op
grondexploitaties, voor verliesgevende complexen en voor financiële sturing en verantwoording.
De mate van detaillering in de paragraaf grondbeleid hangt ook af van wat voor impact de
grondexploitatie heeft op de financiële positie van de gemeente. Meer aandacht is gewenst
wanneer er in het geval van actief grondbeleid, bijvoorbeeld veel grondexploitaties of
grondexploitaties met grote tekorten zijn.
In het geval van passief (faciliterend) grondbeleid is het goed om in te gaan op het aspect
kostenverhaal.
Bijzondere aandacht gaat uit naar risicoprofielen van grondbeleid, PPS-constructies en
bovenwijkse voorzieningen.

Goede voorbeelden van gemeenten
Een groot aantal van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten heeft goede onderdelen in de paragraaf
grondbeleid. De paragrafen die in algemene zin het meest in positieve zin opvielen zijn:
Hillegom
De gemeente Hillegom neemt eerst de uitgangspunten en kaders op die zij van belang vindt voor
de paragraaf grondbeleid. Dit zijn niet alleen de BBV-eisen, maar ook andere onderwerpen zoals
vennootschapsbelasting, erfpacht en financiële positie in relatie tot de reserves en
voorzieningen:
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Gemeente Hillegom

Teylingen
Ook hier is een duidelijke structuur met inleiding met uitgangspunten en kaders. Vervolgens
worden deze per onderwerp opgenomen. De raad wordt hierbij meegenomen in welke
uitgangspunten en kaders zij hebben vastgesteld en de wijze waarop hier in de paragraaf
invulling aan wordt gegeven. Verder worden in een tabel de verwachte resultaten opgenomen
van zowel faciliterend grondbeleid als gronden in exploitatie:

Zuidplas
De gemeente Zuidplas voldoet aan alle BBV-eisen. De indeling van de paragraaf is ook helder. Zo
wordt er eerst ingegaan op de visie van de gemeente, daarna de uitvoering van het grondbeleid
en tot slot de financiële positie met de resultaten van de grondexploitatie en de reserve
grondbedrijf. Ook kiest deze gemeente ervoor om een aparte paragraaf Omgevingswet op te
nemen en een aparte paragraaf duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Deze gemeente is één van de weinige gemeenten die ook een link legt naar de andere
programma’s toe:
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De link naar andere programma’s gemeente Zuidplas

De gemeente Alphen aan den Rijn maakt in haar MPG onderscheid in actieve grondexploitaties
en kostenverhaal (facilitaire exploitaties). Daarbij legt de gemeente ook uit dat sinds 1 januari
2017 het niet meer is toegestaan om voor facilitaire exploitaties een verliesvoorziening te
vormen en rente toe te rekenen.

Goede voorbeelden per onderwerp
Structuur
Een indeling in algemeen (kaderstellend), uitvoering (actief, faciliterend, PPS-constructies) en
een overzicht van de grondexploitaties met onderbouwing van winstnemingen en reservepositie
kan helpen in het bewaren van het overzicht. Alle BBV-eisen zijn hierbij opgenomen, maar met
een iets andere indeling. Voorbeelden hiervan zijn de gemeente Den Haag, de gemeente
Hardinxveld-Giessendam en de gemeente Teylingen.
Opnemen gerelateerde onderwerpen
Bij de kaders rondom grondbeleid aan het begin van de paragraaf kunnen eerst de
uitgangspunten en kaders die van belang zijn voor de paragraaf grondbeleid worden
opgenomen. Dit zijn niet alleen de BBV-eisen, maar ook andere onderwerpen zoals
vennootschapsbelasting, erfpacht en financiële positie in relatie tot de reserves en
voorzieningen. De gemeente Hillegom is hier een voorbeeld van.
Maak grondprijsbepaling expliciet
De grondprijsbenadering is reeds vastgelegd, maar het kan geen kwaad om hier in de paragraaf
apart op in te gaan. Dit schept duidelijkheid over de wijze waarop grondprijzen worden bepaald
en hoe hier rekening mee wordt gehouden in de praktijk. Dit kan gekoppeld worden aan
verschillende vormen van exploitatie, actualisatie en herziening, winstneming, effecten op de
voorziening, etc. De gemeente Vlaardingen heeft dit bijvoorbeeld in haar paragraaf opgenomen.
Relatie met doelstellingen uit de programma’s
De visie en uitvoering in relatie tot de doelstellingen vanuit de programma’s kan een mooie
aanvulling zijn op de paragraaf. Dit kan worden gepresenteerd samen met een prognose van de
resultaten, cijfermatige samenvatting en risico’s. De gemeente Waddinxveen is hier een goed
voorbeeld.
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Relatief grote exploitaties apart
Naast de paragraaf grondexploitatie kan ook een aparte paragraaf opgenomen worden voor
relatief grote grondexploitaties waarvan de financiële effecten een aanzienlijke invloed hebben
op de gemeentefinanciën. De gemeente Rijswijk heeft dit bijvoorbeeld gedaan voor de
grondexploitatie “Rijswijk Buiten”.

Algemeen beeld
De meeste gemeenten hebben hun kaders voor grondbeleid vastgelegd in een nota grondbeleid.
Er is geen wettelijke verplichting om een nota grondbeleid op te stellen. Vandaar dat de
gemeentelijke nota's onderling sterk verschillen naar vorm, procedure, inhoud en looptijd.
Daarnaast wordt meestal ook jaarlijks een MPG vastgesteld. Soms sluit de paragraaf aan met de
nota grondbeleid. Sommige gemeenten nemen in de paragraaf het MPG over vanuit de
jaarrekening en andere gemeenten houden het juist heel abstract met alleen de minimale BBVeisen.
De informatiewaarde van de paragraaf kan worden verbeterd door aansluiting te maken met
zowel de nota grondbeleid (als lange termijnvisie) en het MPG (realisatiecijfers). Met name
ontbreekt veelal de korte termijnvisie: inzicht geven van de lopende, af te ronden en
toekomstige projecten en de financiële consequenties van de projecten voor de komende vier
jaar. Wat gaat er gebeuren in het begrotingsjaar en de meerjarenraming? Welke ambities hebben
we voor de komende vier jaren? Welke grondexploitaties gaan we doen de komende vier jaren
en wat wordt vooruitgeschoven of uitgesteld ? Een antwoord op deze vragen is voor de raad
belangrijk om te kunnen toetsen of de gemeente nog op koers ligt ten opzichte van de nota
grondbeleid of dat bijsturing is vereist.
Wat kan er verbeterd worden?
• Maak de link naar de programma’s in de begroting.
• Link leggen naar de andere paragrafen, zoals paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing en paragraaf verbonden partijen (PPS-constructies).
• Maak aansluiting tussen de nota grondbeleid als lange termijnvisie en de paragraaf als
korte termijn visie voor de komende vier jaar.
• Duidelijker structuur aanbrengen zoals kaders en uitgangspunten, uitvoering
grondbeleid en financiële positie in relatie tot de reserves en voorzieningen grondbeleid.
• De paragrafen kunnen worden verbeterd door naast de BBV-eisen ook aanvullende
onderwerpen op te nemen zoals bovenwijkse voorzieningen, erfpachtbeleid en het
kostenverhaal. Het kostenverhaal zal met name een belangrijke onderwerp zijn bij de in
te voeren Omgevingswet.
• Actualiteit meenemen in de paragraaf (bijv. uitkomsten van de notitie BBV,
Omgevingswet).
Zoals hierboven genoemd, wordt het begrip duurzaamheid ook in veel paragrafen grondbeleid
vermeld. Klimaatadaptatie en energietransitie maken hier onderdeel van uit. De vraag is of dit
thuishoort in de paragraaf grondbeleid of dat het een aparte paragraaf verdient.
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Digitale begrotingen
We hebben tevens onderzoek gedaan op de websites van de gemeenten naar de toegankelijkheid
en vindbaarheid van financiële stukken van de P&C-cyclus en met name welke digitale
begrotingen als goed voorbeeld kunnen dienen.
Alle websites van de Zuid-Hollandse gemeenten zijn bekeken. Er is gekeken naar: Is er een
digitale begroting? Is het op de website vermeld? Is er een begroting in één oogopslag? Wat is
opvallend aan de website? Voldoet de begroting aan het BBV en tenslotte is met de zoekopdracht
op de website ‘begroting’ of ‘begroting 2020’ direct vindbaar.
Bij alle gemeenten zijn de digitale begrotingen over het algemeen conform het BBV. Alle
onderdelen zijn opgenomen, de beleidsbegroting, financiële begroting en paragrafen. Deze zijn
soms wel anders opgebouwd. De ene gemeente neemt de 3 W-vragen op en de andere gemeente
geeft de beleidsbegroting per onderwerp weer.
Wanneer gemeenten een aparte financiële webpagina hebben voor de financiële stukken zoals
de begroting, dan is deze op sommige gemeentelijke websites niet te vinden via de zoekopdracht
op de website. Er zijn gemeenten die heel uitgebreid zijn en alle P&C documenten overzichtelijk
op de website hebben weergegeven, maar nog veel gemeenten geven alleen de begroting voor
het komende jaar.
Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland hebben 26 gemeenten een digitale begroting. 8 gemeenten
hebben een ‘begrotingsapp’ door eenzelfde bedrijf ontwikkeld.
33 gemeenten hebben een begroting in één oogopslag en 6 gemeenten hebben dezelfde website
opbouw. Deze gemeenten worden hierna vermeld.
De website van de gemeenten Dordrecht, Maassluis en Den Haag willen we graag belichten door
de makkelijke toegankelijkheid op de website en de doorverwijzing naar de aparte webpagina
financiën. Op deze webpagina kan men naar alle andere begrotingsjaren, maar ook naar de
andere financiële producten zoals de kadernota/voorjaarsnota van die jaren. Erg overzichtelijk.
De webpagina’s van Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Nissewaard, Teylingen, Voorschoten
en Wassenaar zijn op dezelfde wijze opgebouwd, maar deze hebben alleen een begroting en er
kan nog niet ‘doorgeklikt’ worden naar andere begrotingen of P&C-documenten.
De gemeente Zoetermeer heeft op de website een heldere uitlegvideo ontwikkeld over ‘het
huishoudboekje van de gemeente’ en ook de gemeente Krimpenerwaard heeft een mooie
uitlegvideo over het collegeprogramma. Deze video’s zijn simpel en helder uitgelegd.
Tot slot valt op dat bij gebruik van de zoekfunctie op de websites van de gemeenten naar
‘begroting’ of ‘begroting 2020’ deze bij zeker 18 gemeenten niet vindbaar is. Dit is vooral
opmerkelijk bij de gemeenten die een aparte webpagina van de begroting/financiën hebben.
Advies hierbij is om voor uw gemeente te onderzoeken en na te gaan in hoeverre de
inwoner/burger makkelijk de begroting of andere P&C-producten kan benaderen.
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Bijlage
BBV-regelgeving
Enerzijds stelt de gemeentewet en het BBV-eisen aan de financiële begroting, anderzijds zijn er
bepaalde manieren om informatie op een duidelijke en volledige manier over te brengen op de
doelgroep (gemeenteraad, inwoners, etc.). Het BBV stelt de volgende eisen aan de financiële
begroting en verplichte paragrafen.
Financiële begroting
Artikel 7.3 - De financiële begroting bestaat ten minste uit:
a) het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
b) de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
c) de bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.
Artikel 17 - Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:
a) per programma, of per programmaonderdeel als bedoeld in artikel 8, vierde lid, de
raming van de baten en lasten en het saldo;
b) het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van
de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en
het geraamde bedrag voor onvoorzien;
c) het geraamde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b;
d) de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
e) het geraamde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.
Artikel 19 - De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste:
a) het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van
het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar;
b) de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en, in geval van aanmerkelijk
verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk
voorvorig, begrotingsjaar de oorzaken van het verschil;
c) een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij
per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden
gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden
opgenomen;
d) een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de
reserves.
Artikel 20.1 - De uiteenzetting van de financiële positie bevat:
a) een raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en
nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen;
b) een geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar, die ten minste
de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen, en
c) het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde
bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar.
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Artikel 20.2 - Afzonderlijke aandacht wordt ten minste besteed aan:
a) de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume;
b) de investeringen; onderscheiden in investeringen met een economisch nut en
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut;
c) de financiering;
d) de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves;
e) de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen.
Artikel 21 - De toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie bevat ten minste de
gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en de motivering daarvan en een
toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de uiteenzetting van de
financiële positie van het vorig begrotingsjaar.
Paragraaf lokale heffingen
Het BBV stelt in artikel 10 de volgende eisen aan de paragraaf:
“De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste:
a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt
hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen
zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet
overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze
berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.”
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het BBV stelt in artikel 11 de volgende eisen aan de paragraaf:
1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie
onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te
dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis
kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. een kengetal voor de:
1a°. netto schuldquote;
1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2°. solvabiliteitsratio;
3°. grondexploitatie;
4°. structurele exploitatieruimte; en
5°. belastingcapaciteit.
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de
financiële positie.
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Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen,
genoemd in het tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in
de begroting en het jaarverslag worden opgenomen.
Uit toelichting BBV:
Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten die
onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op
begrotingsjaar (statisch) en op consequenties meerdere begrotingsjaren (dynamisch).
Onderscheid kan worden gemaakt in structurele en incidentele weerstandscapaciteit.
Reguliere risico’s (veelal voordoen en goed meetbaar) maken geen deel uit van de risico’s in
paragraaf. (hiervoor kunnen verzekeringen afgesloten of voorzieningen worden gevormd). Ook
positieve risico’s dienen meegenomen te worden.
Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over in de gemeente noodzakelijk
geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Het BBV stelt in artikel 12 de volgende eisen aan de paragraaf:
“De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende
kapitaalgoederen:
a. Wegen;
b. riolering;
c. water;
d. groen;
e. gebouwen.
Lid.2 Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting”
De paragraaf geeft inzicht in het beheer en onderhoud van de vijf verschillende
kapitaalgoederen, het beleidskader en de financiële consequenties in de begroting.
Paragraaf financiering
Het BBV stelt de volgende eisen aan de paragraaf:
“De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien
van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het
renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt
toegerekend en de financieringsbehoefte.”
Aan deze eisen wordt, met uitzondering van de beleidsvoornemens en het inzicht in de
financieringsbehoefte, voldaan door het renteschema uit de notitie rente van het BBV op te
nemen.
Paragraaf bedrijfsvoering
Het BBV stelt de volgende eisen aan de paragraaf:
“De paragraaf over de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering”.
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Paragraaf verbonden partijen
Het BBV stelt de volgende eisen aan de paragraaf:
1 De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1°. gemeenschappelijke regelingen;
2°. vennootschappen en coöperaties;
3°. stichtingen en verenigingen, en,
4°. overige verbonden partijen;
c. de lijst van verbonden partijen.
2 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij
heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de
verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het
begrotingsjaar;
e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de
verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk
gemeente.”
De meeste gemeenten geven gehoor aan het tweede lid door een tabel op te nemen per
verbonden partij.
Paragraaf grondbeleid
Het BBV stelt de volgende eisen aan de paragraaf:
•
•
•
•
•

een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma’s die zijn opgenomen in de begroting
een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert
een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
een onderbouwing van de geraamde winstneming
de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van
de grondzaken
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