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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Bergen. 

Wij maken als het ware een foto van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport 

doen Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar.  

 

Het financieel verdiepingsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop het financieel 

toezicht bij de Provincie Limburg sinds 2005 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek gaat verder dan het 

traditionele begrotingsonderzoek. Het verdiepingsonderzoek gebruiken wij om de toezichtvorm voor in 

principe vier jaar te bepalen.  

 

Het rapport geeft aan, wat de belangrijkste aandachtspunten voor de financiële positie en financiële 

functie zijn. En waar wij de gemeente op monitoren. Daarbij staan vier aandachtsgebieden centraal. 

 

Deze vier aandachtsgebieden én de onderwerpen uit de zeven verplichte paragrafen bij de begroting en 

de jaarstukken zijn de punten die in het financiële verdiepingsonderzoek aan de orde komen. Een nadere 

toelichting op de door ons gehanteerde werkwijze is opgenomen in paragraaf 5.3. 
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Het rapport 

Het rapport heeft steeds dezelfde opbouw. We beginnen met de hoofdlijnen en werken die vervolgens 

verder uit. De lezer kan op die manier gemakkelijk kiezen of hij volstaat met de hoofdlijnen. Of dat hij ook 

de nadere detaillering van dit onderwerp wil lezen. 

 

De naam van hoofdstuk 2, Conclusie, aandachtspunten en samenvatting, geeft aan dat hier de kern van 

het financiële verdiepingsonderzoek is te vinden. 

 

 

Wij adviseren in elk geval hoofdstuk 2 (Conclusie, aandachtspunten en samenvatting) te lezen. 

 

 

Hoofdstuk 3, Aandachtsgebieden, en hoofdstuk 4, Financieel beleid en beheer, bevatten de verslagen 

van het onderzoek. Ook deze hoofdstukken kennen een opbouw, waarbij eerst de hoofdlijnen worden 

geschetst, waarna de detaillering volgt. 

 

Hoofdstuk 5, Het onderzoek, gaat dieper in op kaders rondom toezicht en het financieel 

verdiepingsonderzoek.  

  

De twee laatste hoofdstukken, Begrippen en Bronnen, geven nadere toelichtingen. 
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2. Conclusie, aandachtspunten en samenvatting 
 

 

2.1. Conclusie van het onderzoek 

 

 

Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de gemeente aan de voorwaarden van 

meerjarig repressief toezicht voldoet. Dit betekent, dat, zodra Gedeputeerde Staten de 

onderzoeksconclusie overnemen, de periode vanaf de bekendmaking van het besluit van 

Gedeputeerde Staten t/m het begrotingsjaar 2022 toezichtarm zal zijn. 

 

 

Meerjarig repressief toezicht 

Als Gedeputeerde Staten de onderzoeksconclusie overnemen (en daarmee dus besluiten de meerjarige 

repressieve status toe te kennen), zullen wij in de “toezichtarme” periode de gemeente op afstand volgen 

met behulp van risicoanalysemodellen. We letten dan vooral op de aandachtspunten uit dit 

onderzoeksrapport.   

 

Aan alle voorwaarden voldaan 

Er worden geen voorwaarden verbonden aan het besluit van Gedeputeerde Staten, omdat uit het 

onderzoek blijkt dat de financiële positie en de financiële functie van de gemeente een goede basis 

bieden voor een dergelijk besluit. 

Het onderzoek laat zien dat er risico’s zijn de financiële positie van Bergen kunnen benadelen. Deze 

risico’s zijn echter beperkt en zijn normaal voor gemeenten. 

 

 



  Verdiepingsonderzoek Bergen 2019      8 
 

2.2.  Aandachtspunten 

 

De ontwikkeling van de uitkeringen van het Rijk aan de gemeente. 

Zoals alle Nederlandse gemeenten is Bergen voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van 

het Rijk. Met de decentralisatie van de nieuwe taken in het Sociaal Domein in 2015 is dat nog eens 

versterkt. 

De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten is in wetten, regels en akkoorden vastgelegd. Dat 

biedt zicht op de manier waarop wijzigingen in de financiële verhouding plaatsvinden. Maar uiteindelijk 

blijft er een sterke financiële afhankelijkheid. 

In tijden van gezonde overheidsfinanciën, zoals nu, wordt die afhankelijkheid ook wel ervaren, maar 

bieden de uitkomsten de gemeenten voldoende ruimte om hun afwegingen op een goede manier te 

maken. Dat geldt zeker voor Bergen. 

Bij slechte overheidsfinanciën wordt de financiële afhankelijkheid veel voelbaarder en dwingender. Dat 

laatste heeft te maken met de wettelijke eis dat gemeente in financiële goede en slechter tijden met een 

begroting werken die structureel en reëel in evenwicht is. Een korting op een uitkering van het Rijk 

moeten door een gemeente direct worden omgezet in een even grote verlaging van lasten of verhoging 

van baten. 

Vooral de economische ontwikkelingen bepalen de overheidsfinanciën. 

Als de economie zwakker wordt, is het voor Bergen van belang om rekening te houden met de gevolgen 

daarvan voor de uitkeringen van het Rijk aan de gemeente. 

 

InterBestuurlijk Programma 

Op 14 februari 2018 hebben het Rijk, de VNG, het IPO en de UvW het IBP gesloten. In het IBP staan 10 

gemeenschappelijke, grote opgaven. 

Aan de uitwerking van die opgaven wordt op allerlei manieren gewerkt. Ook gemeenten zijn daar nauw bij 

betrokken en zullen belangrijk delen van de uitvoering voor hun rekening gaan nemen. 

Ook de financiële gevolgen zullen groot zijn, maar zijn vaak nog onduidelijk, ook voor wat betreft de vraag 

voor wie welk deel verantwoordelijk is.  

Voor elke gemeente is de vraag welke opgaven zij krijgt, wat het financieel betekent en hoe de last 

gedekt worden. 
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2.3. Samenvatting 

 

In paragraaf 5.3 Werkwijze zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van ons onderzoek benoemd. Wij 

hebben dit verder geconcretiseerd door aan deze aandachtsgebieden kritische indicatoren te koppelen. 

Dit heeft geleid tot de volgende scorecard van de gemeente Bergen. 

  

  

     

 

 

Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Bergen laten voor alle jaren overschotten 

zien van € 343.000 in 2019 oplopend naar € 1.105.000 in 2022. Het structurele saldo in 2019 is zelfs 

hoger door de correctie met incidentele lasten. Dit is belangrijk, omdat de raad volgens de 

Gemeentewet een begroting moet vaststellen die structureel en reëel sluitend is. Ook de 

toezichthouders moet de begroting daarop beoordelen.  

Bergen heeft het overzicht waarin de recapitulatie van het begrotingsevenwicht dat de provincie heeft 

aanbevolen niet opgenomen in de begroting maar later ambtelijk aangeleverd. De aangeleverde cijfers 

hebben we verwerkt in tabel 3.1.1. 

De begroting laat momenteel geen duidelijke risico’s voor het positieve beeld zien. Ook het sociaal 

domein levert geen grote financiële problemen op. Eventuele tekorten kunnen uit de ruime algemene 

reserve buffer worden gedekt. 
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Vermogen 

 

Bergen beschikt sinds de verkoop van de Essent-aandelen in 2009 over een uitstekende 

reservepositie. Er is  zelfs een stijgende lijn te zien ten opzichte van de jaarrekening 2013. 

Door de goede reservepositie zijn de functies van reserves, zoals de bufferfunctie, de 

financieringsfunctie en de inkomensfunctie belangrijk voor Bergen.  

Om Bergen niet over een actuele nota beschikt (en dat volgens de verordening 212 wel moet hebben) 

beoordelen we de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau als voldoende. Op operationeel  

niveau kijken we of de begroting meerjarig inzicht biedt in de reserves en voorzieningen en of de 

ontwikkeling van de vermogenspositie wordt toegelicht. De programmabegroting 2019 biedt in bijlage 2 

meerjarig cijfermatig inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen maar er is geen toelichting 

opgenomen over de ontwikkeling. Bergen geeft dit inzicht daarom beoordelen we de stuurinformatie op 

dit onderdeel als goed.   

Tot slot willen we daaraan toevoegen dat Bergen beschikt over een sterke/uitstekende  

vermogenspositie omdat zij weinig vreemd (€ 1,5 miljoen) vermogen heeft.  Wel zien wel dat de  

rekeningsaldi minder riant zijn sinds de taken van het sociaal domein naar de gemeenten zijn 

overgeheveld.  

 

 

Wet- en regelgeving 

 

We bekijken of de gemeente de wet- en regelgeving toepast die geldt voor de vaststelling en inzending 

van de begroting en jaarstukken (Gemeentewet) en de inrichting van de begroting (BBV). Ook gaan we 

na of de gemeente de op basis van de Gemeentewet verplichte verordeningen 212, 213 en 213a heeft 

en toepast. Tot slot kijken we naar de Rekenkamercommissie van Bergen. 

De termijnbepalingen uit de Gemeentewet past  Bergen goed toe.  

Ook de toepassing van het BBV beoordelen we als goed. We constateren wel enkele afwijkingen van 

de regels, maar deze zijn veelal van minder belang.  

Bergen heeft drie verordeningen op basis van de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet. De 

financiële verordening 212 is per 1 april 2015 in werking getreden. Voor de raad is dit de belangrijkste 

verordening, waarmee hij de kaders voor het financieel beleid en beheer stelt. De controleverordening 

213 is op 15 maart 2015 door de raad vastgesteld. Bergen voert  de verordening 212 niet volledig uit 

voor wat betreft het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen en de nota grondbeleid. De 

verordening 213a Gemeentewet van 15 maart 2015 over college-onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid past Bergen al lang niet meer toe. In paragraaf 4.5 over de bedrijfsvoering gaan we in 

op deze verordening. 

De raad heeft een rekenkamercommissie ingesteld, bestaande uit drie raadsleden en drie externe 

leden. In de periode 2016-2018 heeft de Rekenkamercommissie Bergen 4 onderzoeken uitgebracht. 

Dit jaar (2019) is een onderzoek naar handhaving voltooid en loopt een onderzoek naar 

informatieveiligheid. 
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Stuurinformatie 

 

De informatie om te sturen op strategische, tactisch en operationeel niveau is gemiddeld goed. 

Bergen beschikt hiermee over belangrijke instrumenten om financieel in control te zijn. Dit betekent dat 

ook de raad, het college en de organisatie voldoende instrumenten hebben om het beleid daar waar 

nodig bij te sturen. Waar we opmerkingen of aanbevelingen over de stuurinformatie hebben, hebben 

we die in de desbetreffende paragrafen van hoofdstuk 3 en 4 opgenomen. 
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3. Aandachtsgebieden 
 

 

Zoals wij in de inleiding van deze rapportage al hebben aangegeven, zijn de belangrijkste 

aandachtsgebieden om te komen tot een meerjarige uitspraak over de vorm van toezicht: 

- begroting en meerjarenraming (paragraaf 3.1); 

- vermogen (paragraaf 3.2); 

- stuurinformatie (paragraaf 3.3); 

- wet- en regelgeving (paragraaf 3.4). 

 

 

Leeswijzer tabellen: 

In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4) vatten we de onderzoeks-

resultaten ook samen in tabellen aan het begin van de paragraaf. Deze resultaten hebben betrekking 

op: 

 

Financiële aspecten  

Hierbij ligt met name de nadruk op de kwaliteit van de ramingen van begroting en meerjarenraming. 

Betekenis symbolen en afkortingen in dit veld (tevens ook in het veld algemeen oordeel):  

 = positief; 

 = neutraal;  

 = negatief.  

 

Stuurinformatie 

Hierbij kijken we naar de kwaliteit van stuurinformatie. Die maken we op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau inzichtelijk. De scores die de gemeente kan behalen zijn: goed, voldoende, 

onvoldoende en slecht. 

 

Algemeen oordeel 

In dit veld bekijken we de financiële scores en de scores op stuurinformatie integraal.  

 

Ontwikkeling 

Met dit veld geven wij aan, of sprake is van ontwikkelingen die het beeld binnen de meerjarenraming 

kunnen beïnvloeden. Deze ontwikkelingen moeten wel concreet zijn. Bijvoorbeeld op basis van een 

besluit door college en/of de raad. Betekenis van de symbolen in dit veld: 

 = ontwikkelingen laten een duidelijke verbetering zien; 

 = er zijn geen ontwikkelingen die het beeld bijstellen;  

 = ontwikkelingen laten duidelijke verslechtering zien. 
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3.1. Analyse begroting en meerjarenraming 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Begroting en 

meerjarenraming 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Bergen laten voor alle jaren overschotten zien 

van € 343.000 in 2019 oplopend naar € 1.105.000 in 2022. Het structurele saldo in 2019 is zelfs hoger 

door de correctie met incidentele lasten. Dit is belangrijk, omdat de raad volgens de Gemeentewet een 

begroting moet vaststellen die structureel en reëelsluitend is. Ook de toezichthouders moet de begroting 

daarop beoordelen.  

Bergen heeft het overzicht waarin de recapitulatie van het begrotingsevenwicht dat de provincie heeft 

aanbevolen niet opgenomen in de begroting maar later ambtelijk aangeleverd. De aangeleverde cijfers 

hebben we verwerkt in tabel 3.1.1. 

De begroting laat momenteel geen duidelijke risico’s voor het positieve beeld zien. Ook het sociaal 

domein levert geen grote financiële problemen op. Eventuele tekorten kunnen uit de ruime algemene 

reserve buffer worden gedekt. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 om de raad in staat te stellen een begroting met meerjarenraming vast te stellen die voldoet aan de 

norm die de Gemeentewet daarvoor stelt, te weten de begroting is in structureel en reëel evenwicht, 

en als dat niet het geval is, is aannemelijk dat ten minste het laatste jaar van de meerjarenraming 

een structureel en reële evenwicht heeft, is het noodzakelijk dat dit inzicht wordt geboden. Neem 

vanaf de begroting 2020 een overzicht op waaruit voor de vier jaren van de begroting en de 

meerjarenraming duidelijk is wat het structureel en reëel saldo is en via welke stappen van het 

formele saldo dat de gemeente presenteert, is gekomen tot het structureel en reëel saldo. 

 

 

Waarom onderzoek naar de begroting en meerjarenraming? 

Wij onderzoeken de gemeentelijke financiële positie, omdat dit essentieel is voor een meerjarige 

uitspraak over de toezichtvorm. In de Gemeentewet (artikel 203) en in het Gemeenschappelijk 

Toezichtkader “Kwestie van evenwicht” staan een aantal toetsingskaders die van belang zijn om voor 

repressief toezicht in aanmerking te komen.  

Kwaliteit van de ramingen, zowel in de begroting als meerjarenraming, is belangrijk in onze beoordeling. 

Speciale aandacht hebben wij daarbij ook voor ontwikkelingen en risico’s die de financiële positie sterk 

kunnen beïnvloeden, zoals grondexploitaties.  

 

Daarom beoordelen wij de budgettaire positie van de gemeente, oftewel het evenwicht tussen de 

jaarlijkse uitgaven en inkomsten, inclusief meerjarenraming. Hoofdzaak is, dat de begroting structureel en 

reëel in evenwicht moet zijn. Is dit niet het geval dan moet er een reëel perspectief op evenwicht zijn. 

Daarnaast kijken wij naar behaalde resultaten, zoals deze zijn vastgesteld in de jaarrekeningen. Wanneer 
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er sprake is van structurele jaarrekeningtekorten, kijken wij of deze in de eerstvolgende begroting 

structureel zijn afgedekt. Als dat niet het geval is kan dat reden zijn om die begroting dan onder preventief 

toezicht te plaatsen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Het financieel verdiepingsonderzoek 2019 bij Bergen is gebaseerd op de begroting 2019 en de 

meerjarenraming 2020-2022. De raad heeft de begroting op 13 november 2018 vastgesteld. We gaan bij 

ons onderzoek uit van de toen vastgestelde  begroting. Latere wijzigingen in de begroting 2019 nemen 

we alleen mee, indien deze wijzigingen het financieel beeld ingrijpend veranderen. Dergelijke wijzigingen 

zijn er vóór 1 mei 2019 niet geweest, zodat wij bij ons onderzoek van de op 13 november 2018 

vastgestelde begroting zijn uitgegaan. 

 

De begroting 2019 is de eerste begroting die is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college dat 

na de raadsverkiezingen van maart 2018 is gevormd. 

De begrotingsvoorbereiding begint in Bergen met de kaderbrief 2019. In deze kaderbrief is er voor 

gekozen om alleen de uitgangspunten voor de begroting 2019 weer te geven. De reden hiervoor is dat op 

het moment van samenstelling van deze kaderbrief de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang 

waren.  

De begroting 2019 is volgens toezegging aan de raad opgesteld met als leidraad het programma met de 

financiële gevolgen van het coalitieakkoord 2018-2022. Het college van Bergen stelt in de inleiding 

verheugd te zijn een sterke begroting te kunnen aanbieden. 

 

De begroting 2019 opent met positieve saldi - na verwerking van de septembercirculaire 2018 - oplopend 

van € 43.034 naar € 688.376. Vervolgens zijn er ruimtescheppende maatregelen getroffen van  

€ 1,2 miljoen voor 2019, € 829.989 voor 2020 en € 733.898 voor 2021 en 2022. 

De lasten van ruimtevragende maatregelen bestaan uit uitbreiding van het personeelsbestand waarvan 

de kosten jaarlijks € 376.500 voor de periode 2019 en 2022 bedragen. De overige wensen die 

voortvloeien uit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn uitgesplitst naar lasten voor de exploitatie- en 

investeringslasten. De totale lasten bedragen hiervan € 987.363, € 1.070.448, € 1.154.544 en                    

€ 1.151.035.  

De saldi van de aan de raad aangeboden begroting bedragen € 259.569, € 52.982, € 104.229 en  

€ 271.239. 

De raad heeft besloten de begroting voor het jaar 2019 vast te stellen met de volgende wijzigingen: 

 € 50.000 en € 350.000 af te ramen voor fietspad Wezerweg;    

 uitstel  autorisatie van investeringen ICT NML Ready € 160.000 in 2019 en € 50.000 in 2020; 

 investering van € 30.000 in gemeentelijke monumenten wordt geschrapt; 

 € 26.350 wordt toegevoegd aan het algemeen saldo. 

De voorbereiding en vaststelling van de begroting 2019 zijn, als we die beoordelen op de financiële 

uitkomsten, gemakkelijker verlopen dan bij welke begroting ook sinds 2010. De gunstige economische 

omstandigheden die al enkele jaren zichtbaar zijn, lijken nu ook voor Bergen voelbaar geworden.  

In de tabel 3.1.1. laten we de voor ons relevante saldi zien van de begroting 2019 en de meerjarenraming 

2020-2022. 
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Tabel 3.1.1 Gezuiverde saldi begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bedragen * € 1.000) 

Saldo B2019 B2020 B2021 B2022 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 343 636 922 1105 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 354 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming n.v.t. 636 922 1105 

 

Uit de tabel blijkt, dat het saldo dat de gemeente presenteert (regel 1) voor alle jaren ruim positief is.  

Het is het saldo van alle lasten en baten en van alle mutaties in de reserves.  

De Gemeentewet (art. 203) schrijft ons, als toezichthouder, echter voor de begroting te beoordelen op het 

structureel en reëel saldo.  Wat is het saldo van de structurele lasten en baten in de begroting en zijn die 

geraamde lasten en baten reëel? Daarvoor halen we de incidentele lasten en baten uit de begroting en 

gaan we na of de gemeente realistische uitgangspunten hanteert voor het opstellen van de begroting. 

Voor het begrotingsjaar is de uitkomst in regel 2 te vinden en voor de meerjarenraming in regel 3. Alle 

jaren is er sprake van een ruim structureel en reëel overschot. En voor het jaar 2019 is het structurele en 

reëel saldo positiever dan het formele saldo. Het verschil tussen het formele saldo en het structurele en 

reële saldo heeft te maken met het feit dat we de incidentele lasten € 11.000 van Bergen hebben 

geëlimineerd. Meerjarig heeft Bergen aangegeven geen incidentele baten en lasten te hebben.  

Naar ons oordeel hanteert Bergen realistische uitgangspunten bij het opstellen van de ramingen. 

Het model voor het berekenen van het structurele en reële evenwicht is tot nu niet opgenomen in de 

begroting. Dit model wordt al enkele jaren door de Provincie met de jaarlijkse begrotingsbrief aan de 

gemeenten gestuurd met het verzoek het in de begroting op te nemen. Dit doen we, omdat het belangrijk 

is dat de raad een goed zicht heeft op de structurele en reële saldi van de begroting en meerjarenraming. 

Want niet alleen wij als toezichthouder moeten op basis van de Gemeentewet (art.203) aan de hand van 

het structureel en reëel saldo van de begroting en de meerjarenraming de toezichtvorm voor de begroting 

bepalen. Ook de raad moet op basis van de Gemeentewet (art.189, lid 2) de begroting vaststellen met 

een structureel en reëel evenwicht of overschot. De raad kan daarvan afwijken als aannemelijk is dat zo’n 

evenwicht of overschot op zijn laatst aan het eind van de meerjarenramingenperiode bestaat. 

Het is dan ook essentieel dat de raad op het moment dat hij de begroting vaststelt de structurele en reële 

saldi van de begroting en meerjarenraming kent. Het is daarom goed dat de gemeente het model in de 

begroting opneemt.  

Bergen heeft het model overzicht opgesteld en toegezonden op 23 november 2018 voor het begrotingjaar 

2019 en toegezegd dit in de toekomst in de begroting op te nemen. 

 

Het gemeentefonds 

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn met de decentralisaties in 2015 nog belangrijker voor de 

gemeenten geworden. Naast de algemene uitkering waren sinds 2015 ook de decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen omvangrijke uitkeringen voor de gemeenten. Vanaf 2019 met de integratie van 

grote delen van de integratie-uitkering sociaal domein en van de totale integratie-uitkering WMO in de 

algemene uitkering, is de algemene uitkering nu veruit de grootste en belangrijkste uitkering aan 

gemeenten. 

De toe- of afname van de algemene uitkering bepaalt dan ook in belangrijke mate hoe de financiële 

positie van een gemeente zich ontwikkelt. En de algemene uitkering kan door allerlei ontwikkelingen 

wijzigen.  

Twee keer per jaar wordt het accres aangepast, in mei en in september. Het accres is de vertaling van de 

afspraak tussen het Rijk en de VNG van een gelijke procentuele ontwikkeling van de rijksuitgaven en het 
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gemeentefonds. Zo heeft het regeerakkoord 2017 door die koppeling tot een forse toename van het 

accres geleid vanaf 2018. Als het Rijk meer uitgeeft dan eerder geraamd, dan gaat het accres omhoog. 

Geeft het Rijk minder uit, bijvoorbeeld door bezuinigingen, lagere loon- en prijsstijgingen of door 

vertraging bij het uitvoeren van beleid, dan gaat het accres omlaag. Die bijstellingen kunnen best fors zijn 

en zeker als een accres voor het lopende begrotingsjaar sterk daalt, kan het voor gemeenten moeilijk zijn 

hun begroting in evenwicht te houden. 

Op dit moment zien we dat het Rijk er niet in slaagt de beleidsintensiveringen volledig te realiseren.        

Er treedt onderuitputting bij de rijksuitgaven op. In de septembercirculaire 2018 was al een verlaging van 

het accres 2018 verwerkt in verband met het verwacht achterblijven van de rijksuitgaven. Bergen stelt 

ook in de begroting 2019 dat de septembercirculaire 2018 fors nadeliger is (€ 194 miljoen) en het accres 

verlaagd is in verband met een verwachte onderuitputting in 2019 van de rijksuitgaven. Begin 2019 zijn er 

berichten gekomen dat de jaarrekening 2018 van het Rijk zal laten zien dat de rijksuitgaven nog lager zijn 

uitgekomen dan in de septembercirculaire 2018 geraamd. Het accres 2018 zal in de meicirculaire 2019, 

als dit klopt, nog eens lager worden vastgesteld. Omdat dit rapport vóór het verschijnen van de 

meicirculaire 2019 is afgerond, kunnen we niet aangeven of en zo ja met hoeveel het accres 2018 nog is 

verlaagd. 

Sinds 2015 heeft ook de uitputting van het BTW-Compensatiefonds (BCF) gevolgen voor de algemene 

uitkering. Moet er uit het BCF meer BTW aan gemeenten (en provincies) worden gecompenseerd dan er 

in het BCF zit, dan wordt het tekort aan het gemeentefonds (en provinciefonds) onttrokken. Omgekeerd 

gaat een overschot bij het BCF naar het gemeentefonds (en provinciefonds). Vanaf 2019 wordt de eerste 

raming van de uitputting van het BCF alleen voor het lopende jaar in de septembercirculaire opgenomen. 

Bij een geraamde onderuitputting van het BCF gaat de raming van de algemene uitkering van het 

lopende jaar omhoog. In de meicirculaire van het jaar daarna vindt de afrekening plaats en wordt het 

verschil met de raming uit de septembercirculaire via de algemene uitkering van het dan lopende jaar 

verrekend. Tot nu toe is er steeds sprake van onderuitputting en worden er dus bedragen aan de 

algemene uitkering toegevoegd. Maar tot nu toe komt de afrekening altijd lager uit dan de raming en 

wordt de algemene uitkering in het jaar erna dus verlaagd. Bergen voorkomt dit door geen raming voor de 

uitputting van het BCF op te nemen en alleen de afrekening te verwerken. 

Aanpassing van het verdeelmodel van de algemene uitkering kan voor individuele gemeenten grote 

gevolgen hebben, in positieve of negatieve zin. Meestal wordt een aanpassing over drie jaar uitgesmeerd 

en worden gemeenten met heel grote negatieve gevolgen eenmalig gecompenseerd. Verdeelmodellen 

worden meestal na een vier à vijf jaar opnieuw onderzocht en bijgesteld. 

Hoewel alle mutaties in de algemene uitkering volgens regels en afspraken verlopen en er ook altijd 

bestuurlijk overleg over plaats heeft, kunnen de aanpassingen voor gemeenten aanzienlijk zijn. 

Bovendien zijn de grootte en de richting van de mutaties niet altijd ruim van tevoren bekend. Sommige 

mutaties moeten toch op korte termijn verwerkt zijn. 

Het toegenomen belang van de algemene uitkering dwingt de gemeente de mutaties steeds goed in 

beeld te hebben. Beheersing is voor afzonderlijke gemeenten niet mogelijk. Wel is na te gaan of 

beperking van de risico’s een mogelijkheid is. Bergen doet dat bijvoorbeeld door voor het BCF geen 

ramingen op te nemen en door accressen lager te ramen als er aanwijzingen zijn dat door 

onderuitputtingen bij het Rijk de accressen lager gaan uitkomen. 

 

Demografische ontwikkelingen 

De begroting 2019 bevat een korte paragraaf demografische krimp. Hoewel het inwonertal van Bergen  

nog wel hoger is en in inwonertal groeit, neemt de groei af. Verwacht wordt dat het aantal inwoners in de 
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toekomst gaat dalen en dat nog later ook het aantal huishoudens gaat dalen. Al veel langer is er een 

ingrijpende verandering van de samenstelling van de bevolking gaande met minder jongeren en meer 

ouderen. Al die veranderingen hebben op veel beleidsterreinen vergaande gevolgen.  

Zo is met een groeiende economie door de demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nu sprake 

van een grote schaarste aan geschikte arbeidskrachten. De gemeente moet hier een passend beleid voor 

ontwikkelen en inzetten. 

Om op al die veranderingen goed en tijdig te reageren wordt veel van de gemeente gevraagd en is het 

dus ook nodig daar voldoende middelen voor te hebben. 

Onze financiële systemen, ook voor de gemeente, zorgen er in de regel echter voor dat met meer 

inwoners, gebruikers, huizen e.d. er meer middelen beschikbaar komen. Bij krimp gebeurt het 

omgekeerde. Dat maakt de financiële uitdaging van het goed begeleiden door de gemeente van de 

gevolgen van de demografische ontwikkelingen nog groter. 

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. De gemeente is al lang bezig met de eigen voorbereiding op 

de Omgevingswet. Bergen heeft daar ook al veel geld voor ingezet. De gevolgen van de Omgevingswet 

zijn groot. Ook na de invoering zal de gemeente er veel tijd, mankracht en geld in moeten investeren.  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid komt in het coalitieakkoord 2018-2022 vaak aan de orde. Ook het Interbestuurlijk 

Programma (IBP) en het ontwerp-Klimaatakkoord gaan voor een groot deel over duurzaamheid. 

Bergen heeft voor de uitvoering van de opgaven uit het IBP in de Voorjaarsnota 2018 structureel gelden 

opzij gezet. In de begroting 2019 zijn deze middelen ingezet om de beleidsvoorstellen uit het 

collegeprogramma 2018-2022 te dekken. 

Duurzaamheid zal als thema op de agenda blijven staan en een grote inzet gaan vragen, ook van de 

gemeenten, ook financieel. 

 

De thema’s van de 7 verplichte BBV-paragrafen 

In hoofdstuk 4 gaan we in op de zeven paragrafen die het BBV voor de begroting voorschrijft. De 

onderwerpen die in die paragrafen aan de orde komen, hebben vaak door de hele begroting heen 

financiële gevolgen. Aan het begin van elke paragraaf staat een balk. De 2
e
 en 3

e
 kolom hebben als 

naam ‘Begroting’ en ‘Meerjarenraming’. Daaronder is een gezichtje gezet, dat lachend, neutraal of 

treurend kan zijn. Met die gezichtjes wordt de betekenis van het onderwerp in die paragraaf voor de 

begroting en meerjarenraming tot uitdrukking gebracht. 

 

In tabel 3.1.2 worden de gezichtjes van de zeven paragrafen gepresenteerd. 
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Tabel 3.1.2 Financiële effecten uit de paragrafen 

Paragraaf Begroting Meerjarenraming 

Lokale heffingen   
Weerstandsvermogen en risicobeheersing   
Onderhoud kapitaalgoederen   
Financiering   
Bedrijfsvoering   
Verbonden partijen   
Grondbeleid   

 

Betekenis symbolen en afkortingen:  = positief,  = neutraal;  = negatief. 

 

Uit de tabel blijkt dat ons oordeel met betrekking tot de betekenis van het onderwerp uit de paragraaf voor 

de begroting zes keer positief is en een keer neutraal. Voor de meerjarenraming is ons oordeel vijf  keer 

neutraal en twee keer positief. De neutrale gezichtjes zijn het gevolg van het ontbreken van (meerjarig) 

financieel inzicht c.q. dit inzicht is onvoldoende transparant. 

 

De jaren 2015-2018 

Het verdiepingsonderzoek gaat uit van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. We kijken 

nu ook even terug. Heeft het planning & controlproces van de afgelopen vier jaar nog bijzondere dingen 

laten zien. 

Het planning & controleproces start met de kadernota of brief en daarbij voorziet Bergen vaak tekorten. 

Bij het vaststellen van de begroting van de afgelopen jaren worden maatregelen getroffen zodat de 

meerjarenraming structureel sluitend is. In de bovenvermelde periode is Bergen dan ook ieder jaar in 

aanmerking gekomen voor repressief toezicht. 

 

Bergen hanteert haar eigen systematiek en neemt een investering volledig mee in het jaar van 

besluitvorming. En omdat investeringen vaak meerdere jaren in beslag nemen ontstaan er overlopende 

budgetten. In deze overlopende budgetten zijn de bedragen opgenomen die nog niet zijn uitgegeven. 

Maar los van die overlopende budgetten heeft Bergen in de afgelopen jaren grote overschotten in de 

jaarrekening die ten gunste van de algemene reserve zijn of worden gebracht. 

In de verdiepingsonderzoeken 2011 en 2015 is een tabel opgenomen voor de jaren 2008-2014. Om 

aansluiting te houden zijn in dit rapport de betreffende bedragen vanaf 2015 opgenomen. 

 

Tabel 3.1.3 Jaarrekeningen 2015-2018 (bedragen * € 1) 

      2015        2016       2017      2018 

Saldo incl. overlopende budgetten   2.939.727    3.608.668   3.166.189 1.929.866 

Overloop budgetten   1.847.946    2.640.687      764.444 1.124.559 

Saldo nog te bestemmen zie tekst   1.091.781       967.981   2.401.745 805.307 
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2015 

De voorbereiding van de begroting start met de kadernota 2015. De saldi van de bijbehorende 

meerjarenraming 2015-2017 waren voor de jaren 2015 en 2016 negatief en voor het laatste jaar positief. 

Deze blijven negatief bij ongewijzigd beleid en vormen de basis voor het berekenen van de 

geactualiseerde saldi bij bestaand beleid. Daarom is voorgesteld om de vervangingsinvesteringen ICT 

voor een bedrag van € 430.000 - waartoe de raad in april 2014 besloten heeft - te heroverwegen. 

 

Bezuinigingen 

In de programmabegroting 2015-2018 en het bijbehorende raadsvoorstel is te lezen dat Bergen in de 

afgelopen jaren, als gevolg van de dalende inkomsten van het rijk al flink heeft bezuinigd. Ondanks deze 

bezuinigingen van ca. € 3,5 miljoen blijkt Bergen volgens de meest recente financiële 

meerjarenverkenning toch af te stevenen op een structureel tekort van € 428.000 in het jaar 2018. 

Daarom omvat deze begroting wederom een fors pakket aan bezuinigingen met als doel een sluitende 

meerjarenbegroting te kunnen presenteren. In augustus 2014 is een rapportage opgesteld waarin de 

voortgang van de 15 ombuigingsonderzoeken is opgenomen. Voor 2015 is vermeld dat van de 

openstaande bezuiniging van € 578.000 een tweetal bezuinigingen niet gehaald zal worden, nl. de 

bezuinigingen op het accommodatiebeleid en de peuterspeelzaal voor een bedrag van € 39.000. Voor 

2016 geldt hetzelfde. In de voor 2017 geraamde ombuigingsvoorstellen van € 1.133.000 is een bedrag 

opgenomen van € 150.000 om te bezuinigen op de bibliotheek zonder concreet beleid. Verder is er naar 

alle waarschijnlijkheid een extra bezuiniging nodig van € 100.000 op hulp in het huishouden.  

Vanwege bovenstaande feiten is in het risicoprofiel bij de jaarrekening 2013 € 500.000 opgenomen om 

eventuele incidenteel niet haalbare bezuinigingen te compenseren. 

 

Verdiepingsonderzoek 2015 

Tijdens het in 2015 gehouden verdiepingsonderzoek hebben wij geconstateerd dat Bergen eind 2014 

heeft besloten om het benodigde budget voor onderhoud en klein onderhoud van resp. € 345.000 en  

€ 21.750 te activeren. Dit was niet conform de richtlijn van de commissie BBV. Daarom hadden onze  

correcties - door het cumulatief effect van het activeren - tot gevolg dat de saldi voor alle jaren negatief 

werden.  

Op basis van het onderzoek heeft Bergen tot en met 2018 repressief toezicht gekregen onder de 

volgende voorwaarden: 

 de gemeente splitst vanaf het begrotingsjaar 2016 de onderhoudslasten voor wegen in 

exploitatielasten en kapitaallasten. Dit betekent dat de lasten van onderhoud en klein onderhoud ten 

laste van de exploitatie worden gebracht; 

 bij vaststelling door de raad van de begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 laten tenminste 

de jaren tot en met 2018 een structureel en reëel evenwicht zien; 

 dat een (meerjarig) overzicht van incidentele baten en lasten is opgenomen in de 

programmabegroting.  

In de begroting 2016 heeft Bergen aan bovenstaande voorwaarden voldaan.  

 

De jaarrekening sluit met een positief resultaat vóór bestemming van € 2.939.727 dat wordt toegevoegd 

aan de algemene reserve. Ten laste van deze reserve worden de overloopbudgetten € 1.847.498 naar  

de exploitatie 2016 overgeheveld. Vervolgens wordt uit de algemene reserve:  

 € 9.823 toegevoegd aan de reserve decentralisaties; 

 € 150.000 toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve vluchtelingen noodopvang AZC; 
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 € 125.000 ter beschikking te stellen verbetering voor huisvesting van het personeel; 

 € 615.000 voor de 1
 e

 en 2
e
 fase van de Oranjebuurt. 

 

2016 

De Kaderbrief 2016 opent met de stelling “dat in 2016 geoogst moet  wat in 2015 is gezaaid”. Daarmee 

wordt gedoeld op de drie decentralisaties omdat in Bergen niets is gebleken van de rampspoed die 

menigeen de gemeente toedichtte. Bergen kent behoorlijk tevreden inwoners als het gaat om de 

dienstverlening op de nieuwe taakvelden. Er zijn echter onvoldoende parameters van de decentralisaties 

om een sluitend oordeel te geven hoe de gemeente er financieel voorstaat. 

 

De financiële doorkijk doorzicht laat negatieve resultaten zien voor de jaren 2015 en 2016 van 

respectievelijk € 296.581 en € 58.929. Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om de 

ontstane tekorten te dekken uit de algemene reserve.  

De begroting 2016 laat voor alle jaren een sluitende begroting zien nadat de bezuinigingsopdrachten 

structureel zijn opgenomen. Bij de kaderbrief is geen nieuw beleid opgenomen dat is wel opgenomen in 

de begroting 2016. Na honorering blijven de saldi positief.  

 

De jaarrekening sluit met  € 3.608.668 dat wordt toegevoegd aan de algemene buffer reserve. Ten laste 

van deze reserve worden de overloopbudgetten ( € 2.640.687) naar de exploitatie 2017 overgeheveld. 

Verder wordt € 259.823 ten gunste van de algemene buffer reserve gebracht ten laste van de reserve 

decentralisatie. Ten laste van de algemene reserve buffer wordt € 1.059.255 + € 45.577 gestort in de te 

vormen bestemmingsreserve Maaspark Well + algemene reserve bouwgrondexploitatie. 

 

2017 

De kaderbrief 2017 opent met de stelling dat Bergen haar gezonde financiële positie ook de komende 

jaren kan behouden. Het jaar 2016 laat in de kaderbrief nog een tekort zien van € 265.000. Na verwerken 

van de septembercirculaire 2015 en meicirculaire 2016 en de inhoud van de kaderbrief sluiten de jaren 

2016-2020 alle jaren met een klein positief saldo.  

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2017 is vermeld dat het begrotingsresultaat alleen zwarte cijfers  

laat zien oplopend van € 229.000 in 2017 tot € 543.000 in 2020.  

 

De jaarrekening sluit met € 3.166.189 waarvan € 746.444 bestemd is voor overloopbudgetten die ten 

gunste van de exploitatie 2018 worden gebracht. Ook wordt € 181.436 toegevoegd aan de algemene 

reserve buffer onder opheffing van de reserve decentralisaties. Aan de bestemmingsreserve Maaspark 

Well + de bestemmingsreserve Grondbedrijf wordt € 324.242 + € 604.505 ten laste van de algemene 

reserve buffer toegevoegd.  

 

2018 

De kaderbrief 2018 bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw 

beleid. In een tabel is het saldo onvoorzien en het saldo na de 1
e
 berap opgenomen. De saldi lopen op 

van 806.000 in 2018 naar meer dan € 1 miljoen in 2021.  

In de financiële doorkijk van de begroting 2018-2021 zijn de bovenstaande positieve saldi helemaal 

verdwenen door de te verwachte tekorten op de Jeugdzorg en op de begroting 2018 van het 

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid. Daarom zijn er dekkingsmogelijkheden c.q. bezuinigingen 

opgenomen die er voor zorgen dat alle jaren sluitend zijn.  
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In de 1
e
 berap wordt ingegaan op de  bezuinigingsopgaaf in de begroting 2018 van totaal € 1.018.050 

opgenomen binnen het programma Samenleving. Hiervan heeft € 850.000 betrekking op de 

maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en de uitkeringen BUIG (bijstand, ioaw, ioaz).  

 

De 2
e
 berap 2018 is door de raad vastgesteld in december 2018. Er is echter geen slotwijziging gemaakt 

over het jaar het jaar 2018.  

De concept jaarrekening 2018 sluit met een saldo van € 1.929.866 incl. € 1.124.559 aan 

overloopbudgetten. Het saldo nog te bestemmen bedraagt € 805.307. Voorgesteld wordt aan de raad om 

bij de vaststelling op 2 juli 2019 van laatstgenoemd saldo € 396.500 te storten in de bestemmingsreserve 

sociaal domein én € 238.216 in de algemene reserve grondbedrijf (zijnde de winstneming 2018). Dan 

resteert nog een bedrag van € 170.681 om te bestemmen. 

 

Indicatoren voor evenwicht 

Al eerder hebben wij het structurele evenwicht als een belangrijke factor in onze analyses genoemd.  

Wij gaan hier nog verder op in. Ons toezicht kent een belangrijke indicator voor evenwicht: 

- structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar  

Structureel en reëel evenwicht is in de huidige Gemeentewet / Gemeenschappelijk Toezichtkader 

“Kwestie van evenwicht” het geldende beoordelingscriterium. Met structureel evenwicht bedoelen wij de 

situatie waarin: 

- tenminste alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten en 

- incidentele lasten kunnen worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de 

algemene reserve). 

Met het criterium reëel evenwicht beoordelen wij ook de kwaliteit van de begroting en meerjarenraming. 

Dit houdt in dat gekeken wordt naar het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en 

lasten. Bij de beoordeling van de realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle 

risico’s die het structurele evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant voor ons. Of de ramingen reëel 

zijn, toetsen wij verder onder meer aan de hand van de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële 

positie.  

Op basis van deze beoordeling kunnen wij voor de bepaling van het structureel en reëel evenwicht het 

door de gemeente geraamde en gepresenteerde resultaat, zowel voor de begroting als voor de 

meerjarenraming, corrigeren.  

 

Uit onze analyse blijkt dat  Bergen wel aan deze voorwaarde voldoet in begrotingsjaar 2019. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: goed 

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming 

Met dit structureel en reëel evenwicht bedoelen wij de situatie waarin alle jaren van de meerjarenraming 

structureel en reëel in evenwicht zijn. Uit onze analyses blijkt, dat deze situatie in Bergen wel geldt.  

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: goed 
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Stuurinformatie 

We kijken of de raad goede stuurinformatie heeft bij de begroting. 

Voor de strategische stuurinformatie gaat het dan om de beschikbaarheid van een duidelijk en actueel 

kader met de visie van de raad, (voor Bergen het coalitieprogramma 2018-2022), de relatie daarmee in 

de begroting, het inzicht geven in de begroting in ontwikkelingen en de toetsbaarheid van de 

programma’s in de begroting. In het algemeen vinden we dat de strategische stuurinformatie op een goed 

niveau zit. 

Voor de tactische stuurinformatie kijken we naar de toepassing van de regels voor de p&c-producten en   

-processen  in het BBV en de financiële verordening. We vinden de tactische stuurinformatie van goed 

niveau. Bij de operationele stuurinformatie kijken we of de begroting een volledig, actueel en begrijpelijk 

beeld schetst. We vinden de operationele stuurinformatie in het algemeen van een goed niveau. 
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Voldoende Voldoende  Goed   

 

 

Conclusie 

Bergen beschikt sinds de verkoop van de Essent-aandelen in 2009 over een goede/uitstekende 

reservepositie. Er is zelfs een stijgende lijn te zien ten opzichte van de jaarrekening 2013. 

Door de goede reservepositie zijn de functies van reserves, zoals de bufferfunctie, de 

financieringsfunctie en de inkomensfunctie belangrijk voor Bergen.  

Omdat Bergen niet over een actuele nota beschikt (en dat volgens de verordening 212 wel moet 

hebben) beoordelen we de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau als voldoende. Op 

operationeel  niveau kijken we of de begroting meerjarig inzicht biedt in de reserves en voorzieningen 

en of de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt toegelicht. De programmabegroting 2019 biedt in 

bijlage 2 meerjarig cijfermatig inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen maar er is geen 

toelichting opgenomen over de ontwikkeling. Bergen geeft dit inzicht daarom beoordelen we de 

stuurinformatie op dit onderdeel als goed.   

 

Tot slot willen we daaraan toevoegen dat Bergen beschikt over een sterke/uitstekende  

vermogenspositie omdat zij weinig vreemd (€ 1,5 miljoen) vermogen heeft.  Wel zien wel dat de 

rekeningsaldi minder riant zijn sinds de taken van het sociaal domein naar de gemeenten zijn 

overgeheveld. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 actualiseer de nota uit 2012 of pas de verordening 212 aan. Uit ambtelijke informatie is gebleken 

dat de verordening 212 inmiddels geactualiseerd is.  

 

 

Waarom onderzoek naar vermogen? 

Het vermogen heeft bij gemeenten een andere rol dan bij bedrijven. Bedrijven streven naar vermogens-

vergroting met als doel: continuïteit waarborgen. Via de exploitatie trachten zij inkomsten te verwerven. 

Het accent ligt daardoor op het vermogen/de balans. 

Voor gemeenten is, vanwege het inkomensbestedend karakter voor realisatie van maatschappelijke 

doelen, de exploitatie het belangrijkste. Het vermogen is secundair. Toch is een juist inzicht in de  

gemeentelijke vermogenspositie belangrijk om de financiële positie te kunnen beoordelen. Hoe gaat de 

gemeente Bergen om met haar reserves en voorzieningen? Beschikt zij over voldoende 

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 

 

Onderzoek en bevindingen 

De landelijke kaderstelling voor reserves en voorzieningen is beperkt van omvang. In het BBV is bepaald 

wanneer er sprake is van een reserve en wanneer van een voorziening. Verder is geregeld welk soort 
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reserves en welk soort voorzieningen mogelijk zijn. Over de omvang is echter voor reserves niets 

geregeld. Voorzieningen moeten de omvang hebben die overeenkomt met de verplichting, waarvoor de 

voorziening is gevormd. Aan voorzieningen mag ook geen rente worden toegevoegd, tenzij het een 

voorziening tegen contante waarde is. 

In het BBV is in de artikelen 20 en 22 geregeld dat in de begroting een (meer)jarig overzicht moet zijn 

opgenomen met de stand en het gespecificeerde verloop van reserves en voorzieningen. Zowel voor 

reserves als voorzieningen geldt dat deze (in principe) niet negatief kunnen zijn. Als een reserve of 

voorziening toch negatief wordt, dan moet de gemeente ervoor zorgen dat hier zo snel mogelijk een eind 

aan komt. Als dat langer gaat duren, te denken valt aan langer dan één jaar, dan zullen wij met de 

gemeente overleg voeren om tot afspraken te komen over de soort en de duur van noodzakelijke 

maatregelen. Volgens ons gemeenschappelijk financieel toezichtkader “Kwestie van evenwicht” zal een 

negatieve algemene reserve, waarbij het meer dan vier jaar gaat duren om deze weer positief te krijgen, 

altijd tot preventief toezicht leiden. 

Ook in het toezichtkader “Kwestie van evenwicht” is niets bepaald over de omvang van de reserves. In 

het toezichtkader gaan we er wel vanuit dat de raad beleid rond het weerstandsvermogen heeft bepaald 

en dat de gemeente een werkend systeem van risicomanagement heeft. Daarmee bepaalt elke 

gemeente voor haar eigen situatie hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn. De 

(incidentele) beschikbare weerstandscapaciteit bestaat meestal geheel uit de algemene reserve. Indirect 

zegt het toezichtkader wel iets over de omvang van de algemene reserve, maar dat is geheel afhankelijk 

van het risicoprofiel van de gemeente. 

Maar als een gemeente geen beleid rond het weerstandsvermogen heeft vastgesteld grijpen we terug op 

de oude norm voor de omvang van de algemene reserve. Zonder te kijken naar het risicoprofiel van de 

gemeente gaan we er dan vanuit dat de algemene reserve tenminste 10% van het Genormeerde 

Uitgavenniveau (GUN) bedraagt. 

In de paragraaf 4.2 hebben we geconstateerd dat Bergen in september 2012 haar beleid heeft verwoord 

in de  nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Hierbij is tevens vastgesteld dat de ratio 

weerstandsvermogen minimaal 2 moet zijn en dat de ratio van de gemeente hieraan voldoet.  

 

Vervolgens kijken we hier welke kaders Bergen zelf heeft gesteld met betrekking tot het vermogen. Op 

strategische niveau kijken we bij deze analyse of de gemeente een door de raad vastgestelde visie heeft 

over haar reserves en voorzieningen. Daarbij wordt gekeken of er afstemming heeft plaatsgevonden met 

de strategische (regio)visie. De visie richting 2030 (“kansen voor samenwerking”) zal volgens het 

coalitieprogramma 2018-2022 worden herijkt vanwege het feit dat veranderende taken en een 

veranderende tijd vragen om een andere houding van de gemeente. 

In deel 1 van de begroting wordt in algemene zin ingegaan op de begroting en de visie richting 2030. 

 

In de financiële verordening 212 die op 31 maart 2015 is vastgesteld is bepaald dat het college eens in 

de vier jaar een nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aanbiedt. Deze nota behandelt in ieder 

geval: 

a. de vorming en besteding van reserves; 

b. de vorming en besteding van voorzieningen; 

c. het rentebeleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. 

Tenminste eens per vier jaar wordt beoordeeld of deze nota moet worden aangepast. Deze  beoordeling 

heeft nog niet plaatsgevonden. 
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De nota reserves en voorzieningen - die in september 2012 is vastgesteld - is nog steeds van kracht.  

Het doel van deze nota is om de raad te informeren over welke voorzieningen er momenteel zijn, nagaan 

of het beleid heeft gewerkt en het doen van eventuele wijzigingsvoorstellen. Hierbij wordt expliciet op de 

omvang van met name de reserves ingegaan en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. 

Daarnaast is de relatie gelegd met het kunnen afdekken van de financiële risico’s (weerstandsvermogen). 

In de nota is per reserve en voorziening aangegeven: 

- de relatie met programma’s volgens de “oude” indeling van de programmabegroting; 

- wat het doel is; 

- hoe deze gevoed wordt en wat eventueel de minimum- en maximumomvang zou moeten zijn. 

De opstellingen worden jaarlijks bij gelegenheid van de begroting en jaarrekening geanalyseerd en 

geactualiseerd. 

 

De stand van reserves en voorzieningen 2015-2022 

Na de regels kijken we nu naar de praktijk, met om te beginnen de stand van de reserves en 

voorzieningen in de periode 2015-2022. Daarvoor staan hieronder de tabellen 3.2.1 en 3.2.2. 

In de eerste tabel staan de realisatiecijfers met betrekking tot reserves en voorzieningen uit de 

jaarstukken 2015-2018. Dit zijn steeds cijfers per 31 december van het vermelde jaar. 

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2015-2018, stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2015 R2016 R2017 R2018 

Algemene reserve  excl. 

Rekeningsaldo voor bestemming** 

7.398 

2.940 

6.404 

3.609 

 6.388 

3.166 

7.502 

1.930 

Bestemmingsreserves 2.343 2.518               3.552 5.017 

Voorzieningen* 

Volgens jaarrekening balans  

4.278 4.283 

3.289 

  3.989 

                 3.006 

3.514 

2.766 

Totaal 14.019 13.205 13.929 16.033 

* De in de balans van de diverse jaarrekeningen vermelde bedragen van de voorzieningen wijken af t.o.v. 

de staat reserves en voorzieningen (staat van reserves en voorzieningen is inclusief de voorzieningen 

van het grondbedrijf en dubieuze debiteuren). In de balans worden deze voorzieningen in mindering 

gebracht bij respectievelijk het onderdeel debiteuren en bij onderhanden werk grondbedrijf (voorraden). 

**  In de totalen is het rekeningsaldo voor bestemming niet meegeteld. De voorzieningen zijn volgens de 

op de eerste regel vermelde bedragen meegeteld in het totaalbedrag van het desbetreffende jaar. 

 

2015 

De algemene reserve van Bergen bestaat uit 4 onderdelen en bedroeg op 1 januari 2015 € 6,761 miljoen. 

De onderverdeling en het doel van deze onderdelen worden uitgebreid toegelicht. Gedurende 2015 is op 

basis van het raadsbesluit van 16 juni 2015 € 3,239 miljoen  toegevoegd aan het onderdeel AR buffer. 

Vervolgens zijn bij datzelfde raadsbesluit de overloopbudgetten onttrokken, het tekort van de primitieve 

begroting 2015 en het tekort van de WAA in totaal € 2.828 miljoen. Aan de niet vrije reserve 

Essentgelden is € 63.579 onttrokken. Daarnaast is € 506.127 toegevoegd en € 216.000 onttrokken aan 

het onderdeel AR niet vrije Essent zijnde escrow gelden. De bestemmingsreserves (economie en 

kapitaallasten) zijn de reguliere toevoegingen groot € 405.000 en de onttrekkingen € 364.000.  

Bergen beschikt over voorzieningen voor onderhoud op basis van beheerplannen, risico’s en egalisatie 

voorzieningen, waaraan de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen worden gedaan.  
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2016 

Aan de algemene reserve buffer is het geraamde tekort van de begroting 2016 zijnde € 265.100 

onttrokken. Het resultaat voor bestemming 2015 € 2.939.727 is  bij besluit van 11 juli 2016 toegevoegd 

aan het onderdeel bijzondere voorzieningen van de Algemene reserve. Tevens is besloten om                   

€ 1.847.496 uit deze reserve te  onttrekken ten behoeve van de overloopbudgetten 2016, € 9.823 toe te 

voegen aan de reserve decentralisatie, € 125.000 toe te voegen aan de reserve verbetering huisvesting 

personeel en € 615.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen en herinrichting 

infrastructuur Oranjebuurt. In oktober 2016 is het budget voor de herinrichting van de Oranjebuurt met        

€ 412.000. In totaal is in 2016 € 3.998.000 aan de algemene reserve onttrokken. 

Aan de bestemmingsreserves en voorzieningen hebben net als voorgaande jaren de reguliere stortingen 

en onttrekkingen plaatsgevonden. 

 

2017 

Aan de algemene reserve buffer  is het resultaat voor bestemming over 2016 toegevoegd. Vervolgens 

zijn de overloopbudgetten van 2016 naar 2017 verantwoord, zijnde de storting € 2.640.687 en  

€ 3.884.000 onttrokken. Aan de reserve bijzondere voorzieningen wordt € 345.000 toegevoegd en           

€ 281.000 onttrokken. 

Aan de bestemmingsreserves is naast de reguliere toevoegingen en onttrekkingen een toevoeging 

gedaan van ruim € 1 miljoen aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve Maaspark Well.  

 

Tabel 3.2.2 Reserves en voorzieningen 2019-2022 stand per 1-1 (bedragen * € 1.000) 

Jaar B2019 B2020 B2021 B2022 

Algemene reserve 7.325 7.325 7.325 7.325 

Bestemmingsreserves 2.362 2.263 2.199 2.169 

Voorzieningen 3.697 3.702 3.844 3.987 

Totaal 16.424 16.350 16.448 16.581 

 

Voor wat betreft de aanwending van de algemene reserve zijn in de meerjarenraming geen onttrekkingen 

geraamd. Aan de bestemmingsreserves en de voorzieningen worden de onttrekkingen en stortingen 

geraamd die door de raad zijn vastgesteld, zoals de kapitaalasten en de stortingen voor de 

beheerplannen voor onderhoud. Zoals uit de bovenstaande schema blijkt is Bergen voornemens om de 

sterke reservepositie te behouden. 

 

We vergelijken ook nog de stand van de reserves en voorzieningen van Bergen met die van het totaal 

van de 31 Limburgse gemeenten. Dat doen we aan de hand van de cijfers uit de begroting 2019 van 

Bergen en de Limburgse gemeenten in 2018. Om te kunnen vergelijken drukken we de standen van 

reserves en voorzieningen uit in bedragen per inwoner. In tabel 3.2.3 staan die cijfers. 

 

Tabel 3.2.3 Reserves en voorzieningen per inwoner volgens de begroting 2019 (bedragen * € 1) 

 Algemene 

reserve 

Bestemmings- 

reserves 

Totaal 

reserves 

Voorzieningen Totaal reserves en 

voorzieningen 

Bergen 559 412 971 304 1.375 

Limburg 2018 219 920 1.139 332 1.471 
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Beoordeling 

Omdat Bergen niet over een actuele nota beschikt (en dat volgens de verordening 212 wel moet hebben) 

beoordelen we de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau als voldoende. Op operationeel  

niveau kijken we of de begroting meerjarig inzicht biedt in de reserves en voorzieningen en of de 

ontwikkeling van de vermogenspositie wordt toegelicht. De programmabegroting 2019 biedt in bijlage 2 

meerjarig cijfermatig inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen maar er is geen toelichting 

opgenomen over de ontwikkeling. Bergen geeft dit inzicht daarom beoordelen we de stuurinformatie op 

dit onderdeel als goed.   

  

Tot slot willen we daaraan toevoegen dat Bergen beschikt over een sterke oftewel uitstekende  

vermogenspositie  omdat zij weinig vreemd (€ 1,5 miljoen) vermogen heeft.   
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3.3. Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

De informatie om te sturen op strategische, tactisch en operationeel niveau is gemiddeld goed. 

Bergen beschikt hiermee over belangrijke instrumenten om financieel in control te zijn. Dit betekent dat 

ook de raad, het college en de organisatie voldoende instrumenten hebben om het beleid daar waar 

nodig bij te sturen. Waar we opmerkingen of aanbevelingen over de stuurinformatie hebben, hebben 

we die in de desbetreffende paragrafen van hoofdstuk 3 en 4 opgenomen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 wij hebben op dit moment geen specifieke aanbevelingen. Alle aanbevelingen die wij hebben, 

hebben wij opgenomen in de paragrafen 3.1 en 3.2 en in de paragrafen van hoofdstuk 4. 

 

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: goed 

Oordeel tactisch: goed 

Oordeel operationeel: goed 

 

Waarom onderzoek naar stuurinformatie? 

Een gemeente is een complexe organisatie met een grote diversiteit aan producten en diensten.  

Om sturing te kunnen geven, is het van belang, dat de raad kaders stelt. Het is voor raad en college van 

groot belang om in control te zijn en om in control te blijven. Daarmee bedoelen we, dat de gemeente in 

staat is, sturing te geven aan haar financiële positie. Om dit te kunnen bereiken dient de raad invulling te 

geven aan zijn functies, namelijk de kaderstellende, de autorisatie-, de allocatie- en de  

controlerende functie. Om al deze functies adequaat te kunnen uitvoeren, zal de raad onder meer nota’s 

en plannen vaststellen. Met de vaststelling van de verordening ex art. 212 Gemeentewet, de financiële 

beheersverordening, legt de raad de basis voor veel van deze kaders. Ook zal de gemeente over actuele 

(door de raad) vastgestelde beheerplannen moeten beschikken.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In de paragraaf gaan we na of de gemeente de voorwaarden heeft gecreëerd om haar financiën zo veel 

mogelijk te sturen en te beheersen. 

We onderzoeken dit door te kijken naar de aanwezige stuurinformatie op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. 

 

De raad stelt de kaders op basis van een visie en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Dit 

gebeurt met de gemeentelijke programmabegroting, kadernota’s en andere beleidsstukken. Het komt ook 

voor dat gemeenten de paragrafen uit de begroting een kaderstellende functie laten vervullen. Dit alles 

omschrijven we als informatievoorziening op strategisch niveau. 

Voor het bereiken van doelstellingen is informatievoorziening op tactisch niveau nodig. Zo kan de 

gemeente beslissingen nemen, die betrekking hebben op het toewijzen van middelen, vaststellen van 

procedures, budgetten en de beoordeling ervan. De informatiebehoefte wordt bepaald door de informatie 
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die nodig is om doelstellingen haalbaar te maken. Dat gebeurt doorgaans met verordeningen, paragrafen 

en programma’s. 

Om uiteindelijk de juiste beslissingen te kunnen nemen, of om bijsturing te kunnen geven, zijn vaak meer 

gedetailleerde gegevens nodig. Kwaliteit en tijdigheid van deze informatie zijn belangrijk en moeten 

afgestemd zijn op de informatie die nodig is om de juiste beslissingen te kunnen nemen in lijn met de 

doelstellingen van de programmabegroting. Dit is informatievoorziening op operationeel niveau. 

 

In ons onderzoek gaat de aandacht met name uit, naar de onderwerpen die voor sturing op de financiële 

positie belangrijk zijn en bovendien bij elke gemeente voorkomen. In onderstaande tabel 3.3.1 zijn de 

resultaten met betrekking tot de stuurinformatie voor Bergen samengevat. Meer details over onze 

beoordeling zijn te vinden in paragraaf 3.1, 3.2 en de zeven paragrafen van hoofdstuk 4. 

 

Tabel 3.3.1 Resultaten onderzoek stuurinformatie begroting 2019 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Goed Goed Goed 7 

Vermogen Voldoende Voldoende Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Voldoende Voldoende Voldoende 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Goed Voldoende Goed 2 

Financiering Goed Goed Goed 1 

Bedrijfsvoering Goed Goed Voldoende 1 

Verbonden partijen Goed Goed Goed 2 

Grondbeleid Voldoende Voldoende Goed 1 

 

De gewogen totaalbeoordeling van de stuurinformatie voor de negen onderdelen hebben we aan het 

begin van deze paragraaf vermeld: 

- op strategische niveau is de stuurinformatie goed; 

- op tactisch niveau is de stuurinformatie goed; 

- op operationeel niveau is de stuurinformatie goed. 

 

De wegingsfactor die we voor het totaaloordeel hebben gebruikt, staat in de laatste kolom van tabel 3.3.1. 

Daaruit blijkt dat de onderdelen die het meest direct de financiële positie weergeven, de begroting en 

meerjarenraming en het vermogen, in ons oordeel over de stuurinformatie het zwaarst wegen. Samen 

bepalen ze 50% van het oordeel. 

 

Bij de strategische stuurinformatie hebben we respectievelijk zes keer goed en drie keer voldoende 

gegeven. Bij de tactische stuurinformatie heeft de gemeente vijf keer goed en vier keer voldoende 

gescoord. 

Bij de operationele informatie is deze zeven keer goed en twee keer voldoende. De scores worden 

bepaald door de volledigheid en begrijpelijkheid van de informatie in de begroting 2019 met betrekking tot 

het beoordeelde onderdeel. In het algemeen vinden we dat de aanwezigheid van cijfermatige informatie 

en informatie over andere periodes en organisaties de operationele stuurinformatie versterkt. Het 

gewogen gemiddelde van de negen scores is genoeg voor de score goed. 
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In de paragrafen 3.1 en 3.2 en de zeven paragrafen van hoofdstuk 4 lichten we onze opmerkingen over 

de stuurinformatie waar nodig uitgebreider toe. 

 

Samenvattend vinden we dat de raad van Bergen over stuurinformatie beschikt die gemiddeld van goed 

niveau is. 

Aandachtspunt is en blijft om de stuurinformatie te blijven verbeteren om aansluiting te blijven houden bij 

de informatiebehoefte van de raad en het college. Dat betekent dat: 

- continu moet worden gelet op veranderende behoeften; 

- steeds moet worden afgewogen welke informatie wel en welke niet (meer) moet worden gegeven; 

- er moet worden gelet op de actualiteit van visiedocumenten, kadernota’s e.d. 
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3.4. Analyse Wet- en regelgeving 

 

 

Conclusie 

We bekijken in deze paragraaf of de gemeente de wet- en regelgeving toepast die geldt voor de 

vaststelling en inzending van de begroting en jaarstukken (Gemeentewet) en de inrichting van de 

begroting (BBV). Ook gaan we na of de gemeente de op basis van de Gemeentewet verplichte 

verordeningen 212, 213 en 213a heeft en toepast. Tot slot kijken we naar de Rekenkamercommissie 

van Bergen. 

De termijnbepalingen uit de Gemeentewet past  Bergen goed toe.  

Ook de toepassing van het BBV beoordelen we als goed. We constateren wel enkele afwijkingen van de 

regels, maar deze zijn veelal van minder belang.  

Bergen heeft drie verordeningen op basis van de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet. De 

financiële verordening 212 is per 1 april 2015 in werking getreden. Voor de raad is dit de belangrijkste  

verordening, waarmee hij de kaders voor het financieel beleid en beheer stelt. De controleverordening 

213 is op 15 maart 2015 door de raad vastgesteld. Bergen voert  de verordening 212 niet volledig uit 

voor wat betreft het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen en de nota grondbeleid. De 

verordening 213a Gemeentewet van 15 maart 2015 over college-onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid past Bergen al lang niet meer toe. In paragraaf 4.5 over de bedrijfsvoering gaan we in 

op deze verordening. 

De raad heeft een rekenkamercommissie ingesteld, bestaande uit drie raadsleden en drie externe 

leden. In de periode 2016-2018 heeft de Rekenkamercommissie Bergen 5 onderzoeken uitgebracht. 

 

Op basis van onze analyse doen we geen aanbevelingen. 

 

 

Waarom onderzoek naar wet- en regelgeving? 

Gemeenten moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Vanuit financieel perspectief zijn met name 

die regels en wetten van belang die de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak 

ondersteunen. Vanuit onze toezichthoudende rol ligt de focus op termijnen van begroting en rekening,  

het navolgen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, aanwezigheid van 

de rekenkamerfunctie en de aanwezigheid van de verplichte verordeningen 212, 213 en 213a.  

Wanneer een gemeente niet aan wettelijke verplichtingen voldoet, kan dit reden zijn om de gemeente 

onder preventief toezicht te stellen. 

 

Onderzoek en bevindingen 

 

Termijnen 

Voor het toezicht zijn er twee termijnen in de Gemeentewet van belang. Dat zijn de termijn voor 

vaststelling en inzending van de begroting, vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor de begroting dient (art. 191, lid 2 Gemeentewet), en de termijn voor vaststelling en inzending 

van de jaarstukken, vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar (art. 200 Gemeentewet). 

Overschrijving van één of beide termijnen kan voor de Provincie aanleiding zijn de begroting van een 

gemeente onder preventief toezicht te plaatsen (art.203, lid 2 Gemeentewet). 
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Naleving van de termijnen is ook een indicatie van de organisatie en beheersing van de processen door 

de gemeente. Bij dit verdiepingsonderzoek kijken we of de gemeente zich aan de termijnen voor 

vaststelling en inzending van de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 aan ons als toezichthouder heeft 

gehouden. De jaarstukken 2017 zijn op 12 juli 2018 door de raad vastgesteld en de gemeente heeft deze 

13 juli 2018 aan de Provincie gestuurd. De raad heeft de begroting 2019 op 13 november 2018 

vastgesteld en op 15 november 2018 heeft de gemeente de begroting 2019 c.a. naar de Provincie 

gestuurd. 

De gemeente heeft daarmee voldaan aan de termijnbepalingen van inzending van de artikelen 191 en 

200 van de Gemeentewet (in het kader van de bepaling van de toezichtvorm voor de begroting 2018). 

 

Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

BBV 

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) beschrijft aan welke 

uitgangspunten en kwaliteitseisen de planning- en controlproducten van Bergen moeten voldoen. Het 

BBV geldt vanaf de begroting 2004. De belangrijkste reden om op dat moment met nieuwe 

comptabiliteitsvoorschriften te komen was de invoering van het dualisme. Het BBV moet het elke 

gemeente mogelijk maken een begroting en jaarrekening te maken, waarmee de raad optimaal in staat is 

om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen.  

Het BBV bevat daarom een aantal uitgangspunten en kwaliteitseisen. De vormgeving van de planning- en 

controlproducten wordt echter grotendeels aan de gemeenten overgelaten. Elke gemeente moet zelf 

bepalen met welke invulling van de begroting zij in haar situatie het best de BBV-kwaliteitseisen 

realiseert. 

Overigens is er gewerkt aan een aanpassing van het BBV. De eerste aanpassingen zijn al bij de 

begroting 2016 van kracht geworden, maar het grootste deel van de wijzigingen is voor het eerst bij de 

begroting 2017 verplicht gesteld. 

Belangrijke invalshoek bij de aanpassingen van het BBV is dat de begroting en jaarrekening voor de raad 

transparanter moeten worden om de kaderstellende en controlerende taak beter in te kunnen vullen. 

Meer transparantie is te realiseren door informatie uit begroting en jaarrekening te kunnen vergelijken met 

andere gemeenten en om dat mogelijk te maken moet er meer uniforme informatie in begroting en 

jaarrekening te vinden zijn. 

Daarmee is de vrijwel absolute vrijheid voor wat betreft de vormgeving van de informatie die het BBV tot 

deze aanpassing bood, losgelaten. Zo moeten er in de begroting en de jaarrekening financiële 

kengetallen staan, die exact zijn gedefinieerd, moeten er enkele tientallen beleidsindicatoren worden 

opgenomen en moeten begroting en jaarrekening, in een bijlage, naar taakvelden zijn ingedeeld, die ook 

zijn gedefinieerd. 

De wijzigingen in het BBV hebben ook te maken met nieuwe wetten en de risico’s die gemeenten in de 

economische crises hebben gelopen. 

 

Maar ook met het nieuwe BBV zal elke gemeenten zelf moeten uitzoeken hoe de BBV-kwaliteitseisen 

kunnen worden gerealiseerd. Die zoektocht eindigt nooit, want de situatie verandert constant. En elke vier 

jaar is er een nieuwe raad met mogelijk nieuwe behoeften. 

Op deze plaats zijn we meer in detail dan in de paragrafen van hoofdstuk 3 en 4 nagegaan of de 

begroting 2018 van Bergen conform de relevante bepalingen uit het BBV is opgesteld. We gaan hier in op 
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de afwijkingen en laten dus alles wat conform het BBV is gedaan onvermeld. Wij hebben de volgende 

afwijkingen vastgesteld: 

 artikel 8, lid 1 b tot en met e. Hierin is bepaald dat het programmaplan, een onderdeel van de 

beleidsbegroting, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bevat, een overzicht van de 

kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag 

voor onvoorzien. In de begroting 2019 is het Thema financiën en Thema Overhead te vinden als 

onderdeel van het programmaplan, maar de informatie over de vennootschapsbelasting en het 

bedrag voor onvoorzien niet. Het laatst genoemde bedrag is wel vermeld in de paragraaf; 

 artikel 12, lid 2 b. Hierin bepaalt het BBV dat in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de uit de 

vastgestelde beleidskaders voor wegen, riolering, water, groen en gebouwen voortvloeiende 

financiële consequenties vermeld moeten worden. De paragraaf geeft deze informatie niet; 

 artikel 20, lid 1 b. Hierin is bepaald dat de uiteenzetting van de financiële positie een 

geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar, die tenminste de posten bevat om 

het EMU-saldo te kunnen berekenen; 

 artikel 20, lid 2 a. In diezelfde uiteenzetting van de financiële positie tenminste aandacht wordt 

besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume. In de begroting wordt daar niet op ingegaan; 

 artikel 20, lid 2 b. Ook moet bij het onderdeel investeringen een onderscheid worden gemaakt in 

investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut. Dat onderscheid wordt in het totaaloverzicht niet gemaakt; 

 artikel 20, lid 2 c. In diezelfde uiteenzetting moet op de financiering worden ingegaan. Dat gebeurt 

alleen in de paragraaf Financiering, maar niet in de uiteenzetting van de financiële positie in de 

financiële begroting; 

 artikel 20, lid 2 d en e. In diezelfde uiteenzetting moeten de stand en het gespecificeerde verloop van 

reserves (d) en voorzieningen (e) worden vermeld. Er is een apart overzicht van reserves en 

voorzieningen. Er is wel geen geprognosticeerde balans met die informatie; 

 artikel 22, lid 2. In dit lid is bepaald dat artikel 20, tweede lid ook van toepassing is op de 

meerjarenraming en toelichting. De geconstateerde afwijkingen van artikel 20, lid 1 en 2 voor de 

begroting gelden ook voor de meerjarenraming en dus voor artikel 22, lid 1 en 2. 

 

Zoals al geschreven zijn we bij deze inventarisatie van afwijkingen erg op de letter gaan controleren. Wij 

tillen echter in de regel niet zwaar aan een andere plaats voor bepaalde informatie. Daarom zijn wij 

ondanks de geconstateerde afwijkingen van oordeel dat in de begroting 2019 van Bergen het BBV goed 

wordt gevolgd en toegepast. Ambtelijk zijn wel enkele punten gemeld met het verzoek die alsnog door te 

geven of die in het vervolg in de begroting mee te nemen. Dat betreft een specificatie van de 

belangrijkste incidentele baten en lasten en een vermelding in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

van de onderhoudslasten volgens het geldende kader. 

 

BBV 

Beoordeling: goed  
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Financiële verordening ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet 

Op 31 maart 2015 heeft de raad de Financiële verordening gemeente Bergen 2015 vastgesteld. 

De Financiële verordening is in werking getreden met ingang van 1 april 2015 en is voor het eerst 

toegepast op de beleidscyclus 2016. De verordening is grotendeels gebaseerd op de modelverordening 

van de VNG maar wijkt af op het punt van de paragrafen.  

Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht elke gemeente om een dergelijke verordening te maken.   

Met de verordening geeft de raad de uitgangspunten voor het financiële beleid, de regels voor het 

financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De raad bepaalt hiermee de strategische 

kaders voor de financiële huishouding van de gemeente. 

We constateren dat het college geen volledige uitvoering geeft aan de bepalingen van de verordening. In 

hoofdstuk 4 komen wij hier bij de verschillende paragrafen ook op terug. 

 

Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

Artikel 213 van de Gemeentewet verplicht de gemeente een controleverordening te maken. 

De raad heeft op 31 maart 2015 de verordening ex artikel 213 Gemeentewet voor de controle op het 

financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen vastgesteld.  

 

In het kader van de controle stelt de raad jaarlijks een controleprotocol vast. Met het controleprotocol 

geeft de raad de accountant toetsingscriteria voor zijn controle op de rechtmatigheid. We hebben de 

toepassing van de controleverordening niet beoordeeld, maar we zijn in het accountantsverslag 2017 

nergens opmerkingen tegengekomen dat er problemen zijn met de uitvoering van de 

controleverordening. 

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht de gemeente een verordening te maken, waarin onderzoeken 

door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en beheer worden geregeld. 

De raad heeft in 2015 de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bergen 

vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden met ingang van de achtste dag na publicatie.   

 

In artikel 2 van de verordening 213a is bepaald dat: het college onderzoekt op verzoek van de raad de 

doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en 

de uitvoering van taken door de gemeente permanent. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om 

op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is. 

 

In artikel 3 is geregeld dat het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de 

programmabegroting en –rekening over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.  

 

In artikel 4 is de wijze van rapporteren geregeld.  In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting noch in 

de jaarrekening is sinds 2015 niets vermeld over onderzoeken op basis van artikel 213a Gemeentewet. 

Hierdoor is voor de raad het bestaan van verordening 213a langzaam uit het beeld verdwenen Daarom 

bevelen wij aan om in de paragraaf bedrijfsvoering ook in het geval het college van mening is dat er geen 

onderzoeken behoeven te worden uitgevoerd dat expliciet te vermelden. Daardoor is de raad in de 

gelegenheid desgewenst daarop te reageren.   
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Rekenkamercommissie 

De rekenkamer(commissie) is bij de invoering van het dualisme in de Gemeentewet opgenomen en sinds 

2006 moet elke gemeente een rekenkamer(commissie) hebben.  

Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad een verordening op de Rekenkamercommissie vastgesteld 

en deze is ook in werking getreden op 16 februari 2016. Het doel van een rekenkamerfunctie is een 

versterking  van de controlerende verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Bergen. Terwijl een 

gemeenteraad gestimuleerd wordt om zich zoveel mogelijk te beperken tot hoofdlijnen, doelstellingen en 

kaders, heeft de rekenkamercommissie juist de opdracht om de uitvoering en toepassing tot “in de 

haarvaten” te controleren.  

In de periode 2016-2018 hebben de hiernavolgende rekenkameronderzoeken plaatsgevonden: 

- Veiligheidsregio Limburg-Noord (gezamenlijk onderzoek diverse rekenkamer(commissie)s; 

- Grote Projecten; 

- Kostenbeheersing sociaal domein; 

- Risicomanagement Energielandschap Wells Meer. 

Daarnaast heeft de rekenkamercommissie de auditcommissie geadviseerd over de doorontwikkeling van 

de bestuursrapportage. 

Dit jaar (2019) is een onderzoek naar handhaving voltooid en loopt een onderzoek naar 

informatieveiligheid. 
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4. Financieel beleid en beheer  
 

 

Kwaliteit van financieel beheer en beleid is van belang om een reële begroting te kunnen presenteren, en   

de financiële positie te sturen.   

Om te kunnen bepalen, óf de gemeente op belangrijke beleidsterreinen voldoende in control is, en of 

belangrijke financiële aspecten zijn doorvertaald in begroting, meerjarenraming en vermogenspositie 

passen wij in ons onderzoek een verdiepingsslag toe.  

De resultaten van deze verdiepingsslag, die wij in dit hoofdstuk presenteren, zijn al meegenomen in de 

beoordeling van de verschillende onderdelen van Hoofdstuk 3, Aandachtsgebieden. 

 

De verdiepingsslag houdt in dat we een analyse maken van onderwerpen, die zijn afgeleid van de 

verplichte paragrafen. Dat is op zich ook een logische keuze, omdat in de paragrafen de belangrijkste 

beheersaspecten aan de orde komen. Bovendien komen de paragrafen als verplichte onderdelen van de 

begroting bij iedere gemeente voor, waardoor de paragrafen een altijd aanwezig vertrekpunt zijn voor ons 

onderzoek.  

Aan deze verplichte onderdelen zijn vaak ook grote financiële belangen gekoppeld. Ze geven (extra) 

informatie over de gemeentelijke financiële positie op de kortere en langere termijn.  

 

In Wet- en regelgeving zijn belangrijke kaders rondom informatievoorziening vastgelegd, zoals in het 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit besluit heeft als doel de raad met 

begrotings- en verantwoordingsopzet te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak. 

Daarnaast geeft de raad met verordeningen de uitgangspunten aan voor het financiële beleid en de 

regels voor financieel beheer en inrichting van de gemeentelijke financiële organisatie. Deze 

verordeningen moeten waarborgen, dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 

wordt voldaan.  

Gemeenten gaan in de regel divers om met de kaderstelling en verslaglegging op dit terrein.  

 

Onze bevindingen rondom het financiële beleid en beheer bij Bergen zijn te vinden in de volgende 

paragrafen:  

- 4.1 Lokale heffingen; 

- 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen; 

- 4.4 Financiering; 

- 4.5 Bedrijfsvoering; 

- 4.6 Verbonden partijen; 

- 4.7 Grondbeleid. 
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4.1. Lokale heffingen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Lokale 

heffingen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Kaderstelling voor de lokale heffingen is te vinden in het Coalitieprogramma 2018-2022, de wettelijke 

kaders en de paragraaf lokale heffingen. Er is geen nota lokale heffingen maar de paragraaf bevat 

nagenoeg alle informatie die de raad nodig heeft. In de paragraaf wordt geen cijfermatig inzicht 

geboden in de mate van kostendekkendheid van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze 

informatie krijgt de raad in de vergadering waarin de tarieven worden vastgesteld. Ook het volgens het 

BBV verplichte overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) 

ontbreekt.   

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 neem de volgens het BBV verplichte overzichten op.  

 

 

Waarom onderzoek naar de lokale heffingen? 

Lokale heffingen hebben betrekking op heffingen, waarvan de besteding gebonden en ongebonden is.  

In de verplichte paragraaf moet de gemeente de beleidsvoornemens rondom de lokale heffingen en een 

overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waaronder belastingen opnemen. De lokale heffingen 

vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Ze zijn daarom integraal onderdeel 

van gemeentelijk beleid. Een overzicht van (en daarmee meer inzicht in) de lokale heffingen is van 

belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is nodig voor integrale afweging tussen 

beleid, lasten en baten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale 

lasten compleet. Artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten legt de 

eisen aan deze verplichte paragraaf vast.  

 

Onderzoek en bevindingen 

De opzet van de paragraaf 

In de paragrafen van hoofdstuk 4, die ingaan op de zeven verplichte paragrafen uit het BBV, gaan we in 

elke paragraaf na: 

 enerzijds waar de gemeente in die paragraaf aangehouden is. Daarbij geldt voor elke van de zeven 

paragrafen dat in het BBV een apart artikel is gewijd aan die paragraaf met vermelding wat er 

tenminste over dat onderwerp in de begroting aan de orde moet komen. Behalve die voor alle 

gemeenten geldende BBV regels kan de gemeente ook zelf punten bepaald hebben over het 

onderwerp in de paragraaf. Te denken valt aan een bepaling in de eigen financiële verordening ex 

artikel 212 Gemeentewet. Zo’n bepaling kan inhouden dat de raad met een bepaalde periodiciteit 

kaders over het onderwerp vaststelt. De gemeente kan ook hebben geregeld dat bepaalde punten in 

de paragraaf aan de orde moeten komen; 
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 anderzijds wat de gemeente in de paragraaf aan informatie aan de raad aanbiedt; 

 of de gemeente de algemene regels en eigen regels heeft gevolgd en of de informatie in de 

paragraaf de raad in staat stelt zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren. 

 

De paragraaf Lokale Heffingen 

In de verordening 212 van de gemeente Bergen - vastgesteld bij besluit van 31 maart 2015 zijn ten 

aanzien van de lokale heffingen geen bepalingen opgenomen. 

 

Bergen heeft ook geen aparte nota lokale heffingen waarin de gemeente haar beleid met betrekking tot 

gemeentelijke belastingen heeft vastgelegd. Nog steeds wordt de hoogte van de belastingtarieven c.q. 

opbrengsten bepaald door de omvang van de benodigde financiële middelen om invulling te geven aan 

de voor de burger beoogde voorzieningen, binnen een sluitende begroting.  

 

In het coalitieprogramma 2018-2022 is vermeld dat “Bergen een gemeente wil blijven met een zeer lage 

belastingdruk. Belastingverhogingen wijzen we in beginsel af”. 

 

Voor wat betreft het BBV voldoet Bergen volledig aan de in artikel 10 opgenomen bepalingen ten aanzien 

van de lokale heffingen. De paragraaf bevat een overzicht waarin het totaal van de begroting, de 

opbrengsten  van de ozb, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing over de jaren 2016-2019 is  

weergegeven. Vervolgens wordt de lastendruk voor de eigenaar en de huurder toegelicht in de vorm van 

een grafiek over de jaren 2017 en 2018 en de gemeenten in Noord Limburg. Ook de toeristenbelasting, 

de forensenbelasting, leges rechten en heffingen en de milieuheffingen komen aan bod. 

 

Net als bij het VDO 2015 ontbreekt het inzicht in het kwijtscheldingsbeleid. Wel wordt in de paragraaf 

verwezen naar de door de raad op 9 december 2002 vastgestelde verordening kwijtscheldingsbeleid. 

Omdat de verordening uit 2002 is bevelen wij aan na te gaan of de verordening nog actueel is en aan de 

hand van de bevindingen de nota te actualiseren. 

In de jaarrekeningen wordt vanaf 2015 wel uitvoerig ingegaan op het aantal verzoeken, de afwijzingen, 

de toewijzingen en het totaalbedrag aan kwijtscheldingen welke door BSGW zijn gedaan.  

 

Op de onbenutte belastingcapaciteit wordt niet ingegaan in de paragraaf. Ook de ontwikkeling van de 

lokale lastendruk voor de periode 2019 t/m 2022 is voor wat betreft de OZB eigenaar woningen, de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet vermeld. Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het 

vastgesteld vGRP 2013-2019. Inzicht in de mate van kostendekkendheid van de rioolheffing en de        

afvalstoffenheffing wordt niet geboden in de begroting maar krijgt de raad in de vergadering waarin de 

tarieven worden vastgesteld. Ook het volgens het BBV verplichte overzicht op hoofdlijnen van de diverse 

heffingen (belastingen, leges en rechten) ontbreekt.   

 

Belastingdrukgegevens 

De lastendruk 2019 van de ozb, de riool- en reinigingsheffingen kunnen we aan de hand van het 

Belastingoverzicht 2019 van de Provincie vergelijken met het Limburgse gemiddelde en met de 

lastendruk van de andere 30 Limburgse gemeenten. Bij de eigenaren komt de lastendruk 2019 op            

€ 678,95 uit. 
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Het Limburgse gemiddelde komt uit op € 750,82 Bergen staat daarmee op plaats 4. Op plaatst 1 staat de 

gemeente met het laagste bedrag en dat is Beesel met € 541,49 gevolgd door Roermond met € 668,50. 

Op plaats 3 staat Maasgouw met € 673,33 en daarna komt dus Bergen. 

 

Beoordeling 

Voor wat betreft de stuurinformatie vinden we deze op strategisch niveau goed. In de paragraaf vindt er 

een duidelijke kaderstelling plaats. Ook op tactisch niveau vinden we de stuurinformatie goed, omdat de 

beleidsuitgangspunten goed worden gevolgd en aan de eisen van het BBV in de paragraaf wordt 

voldaan. Ook de operationele stuurinformatie is goed omdat alle mogelijke inzichten worden geboden. 
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4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Weerstands-

vermogen en 

risicobeheersing 

  Voldoende Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

Bergen heeft in 2012 de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld en die is nog 

steeds van kracht. In de nota is niets opgenomen over een eventuele herziening. In de verordening 212 

uit 2015 is bepaald dat tenminste eens per vier jaar wordt beoordeeld of de nota moet worden 

geactualiseerd. Inmiddels heeft risicomanagement op het niveau van raad, college en het ambtelijk 

management een structurele plek gekregen binnen de planning en control cyclus. Dit betekent dat de 

raad bij de begroting en de jaarrekening geïnformeerd wordt in de paragraaf weerstandsvermogen. 

Het beleid wordt dus 2x per jaar tegen het licht gehouden. De paragraaf bevat eigenlijk alle informatie 

en we kunnen dus concluderen dat Bergen het beleid goed in beeld heeft gebracht. Zolang de 

gemeente zo blijft werken is er dan ook geen behoefte en noodzaak aan een nieuwe nota. 

Echter in de paragraaf ontbreken meerjarige prognoses ten aanzien van de weerstandsratio en de 

kengetallen. Bergen heeft ook geen geprognosticeerde balans. 

 

Op van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 bereken in de paragraaf van de begroting de ratio weerstandsvermogen per jaar van de begroting; 

 neem de verplichte financiële kengetallen ook meerjarig op. 

 

 

Waarom onderzoek naar weerstandsvermogen en risicobeheersing? 

Bij weerstandscapaciteit gaat het om middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt of kan 

beschikken. Er kunnen niet begrote kosten mee worden gedekt. Wanneer we weerstandscapaciteit zien 

in relatie tot risico’s
1
 spreken we over weerstandsvermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief, is het van 

belang, een afweging te maken tussen de risico's die de gemeente loopt en de manier om daarmee om te 

gaan. Of de gemeente zich bijvoorbeeld wil verzekeren en/of de aanwezige weerstandscapaciteit in dat 

licht moet worden verhoogd of verlaagd.  

 

Het is hierbij van belang te bekijken of de programma's en activiteiten, die de gemeente ontplooit, op het 

gewenste niveau kunnen blijven gehandhaafd. Ook als er tegenvallers zijn. Daarom is het voor 

gemeenten van belang jaarlijks te overwegen, of de aanwezige weerstandscapaciteit meerjarig 

voldoende is met het oog op de gemeentelijke risico's. Kortom: hoe robuust is de begroting en 

meerjarenraming?  

 

                                                      

1  Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, óf die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. En die van 

materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de gemeentelijke financiële positie. 
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Uit de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing moet deze robuustheid in elk geval 

duidelijk worden. Door aandacht voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing kan de gemeente 

voorkomen, dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.  

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moeten in de 

paragraaf weerstandscapaciteit en risico's zijn geïnventariseerd en beleid zijn geformuleerd.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Zoals we aan het begin van paragraaf 4.1 wat uitgebreider hebben beschreven, bekijken we alle 

paragrafen van hoofdstuk 4: 

 enerzijds waar de gemeente in die paragraaf aan gehouden is. In ieder geval de bepalingen in het 

BBV en eventueel eigen regels, zoals in de financiële verordening; 

 anderzijds wat de gemeente in de paragraaf aan informatie aan de raad aanbiedt; 

 of de gemeente de algemene en eigen regels heeft gevolgd en of de informatie in de paragraaf de 

raad in staat stelt zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren; 

 het beeld dat na lezing van de paragraaf ontstaat, de betekenis ervan voor de financiële positie van 

de gemeente en de eventuele, specifieke risico’s die het onderwerp in de paragraaf aan de orde is, 

voor de gemeente oplevert; 

 wat de gemeente met de aanbevelingen uit het verdiepingsonderzoek 2015 heeft gedaan. 

 

Paragraaf weerstandsvermogen 

De geldende regels 

In het BBV gaat artikel 11 gaat over de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 

begroting. Volgens dit artikel moet de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing ten minste 

ingaan op: 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

 een inventarisatie van de risico’s; 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 

 en – vanaf de begroting 2016 – vijf financiële kengetallen met een beoordeling van de onderling 

verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 

 

Bergen heeft de nota weerstandsvermogen en risicomanagement op 4 september 2012 vastgesteld. De 

doelstelling van de nota is het vaststellen van de kaders en beleidsuitgangspunten m.b.t. 

weerstandsvermogen en risicomanagement en het voldoen aan wet- en regelgeving. De nota is in 2012 

op diverse terreinen geactualiseerd  en verder uitgediept. Daarnaast is de doelstelling om het 

weerstandsvermogen minimaal op voldoende te houden; dat wil zeggen: een ratio weerstandsvermogen 

(beschikbare weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit) > 1,0 met als waardering A, B of C. 

Waardering A staat voor een ratio weerstandsvermogen boven de 2,0; B voor 1,4 – 2,0 en C voor  

1,0 – 1,4. Ook moet met de nota de inbedding van het risicomanagement in de organisatie gerealiseerd 

worden.  

 

In artikel 16 van de verordening 212 van de gemeente Bergen die de raad op 31 maart 2015 heeft 

vastgesteld is bepaald dat de uitgangspunten voor risicomanagement en weerstandsvermogen worden 

vastgelegd in een door de raad vast te stellen nota. Tenminste eens per vier jaar wordt beoordeeld of de 

nota moet worden geactualiseerd. Ambtelijk is medegedeeld dat deze beoordeling nog moet 

plaatsvinden.  



  Verdiepingsonderzoek Bergen 2019      43 
 

De informatie in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2019 

Bergen zet in de inleiding van de paragraaf uiteen dat een indicatie wordt gegeven in welke mate het 

vermogen van de gemeente toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid 

moet worden aangepast. Allereerst wordt een opsomming gegeven van de onderdelen waaruit de 

weerstandscapaciteit bestaat. Inmiddels heeft risicomanagement op het niveau van raad, college en het 

ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning en control cyclus. Dit betekent 

dat  de raad bij de begroting en de jaarrekening geïnformeerd wordt in de paragraaf 

weerstandsvermogen. Daarnaast is vermeld dat in de vastgestelde nota is bepaald dat de gewenste 

minimale score voor de ratio weerstandsvermogen 2,0 moet zijn. We merken op dat deze norm van 2,0 

afwijkt van de norm van > 1,0 in de nota. 

 

In de paragraaf wordt aan de hand van een uitgevoerde risicoanalyse ingegaan op de actuele stand van 

zaken, de top 10 aan risico’s en 23 overige risico’s. De omvang van het financieel risico van de top 10 

bedraagt € 2.217.000 in de begroting 2019. Ten opzichte van de begroting 2015 - toen het totaal van 

deze 10 risico’s nog € 3.425.000 bedroeg - is dat € 1,32 miljoen lager. De 23 overige risico’s worden in de 

begroting 2019 geraamd op € 798.000. In 2015 werden deze overige 24 risico’s ingeschat op € 800.500. 

In totaal wordt de omvang van de risico’s voor 2019 geraamd op € 3.015.000.  

In 2015 bedroeg de raming € 4.225.000. Van deze berekende risico’s houdt de gemeente 70% aan om 

de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. In dit geval is dit € 2.110.500 (1) voor 2019 en voor 2015 

€ 2.958.000. 

Vervolgens wordt de beschikbare incidentele en structurele weerstandscapaciteit in beeld gebracht. In de 

structurele weerstandscapaciteit wordt de onbenutte belastingcapaciteit terecht meegenomen maar het 

berekende bedrag is niet in overeenstemming met de regels van het artikel 12-beleid (zie hierna).  

Onderstaand volgt de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit en de nieuwe berekening van het 

totale weerstandsvermogen voor de jaren 2017 (op basis van de jaarrekening) en 2019 (op basis van de 

begroting). Ook wordt in de structurele weerstandscapaciteit de bezuinigingsmogelijkheden meegerekend 

voor de jaren 2018 en 2019 van respectievelijk € 2.155.000 en € 645.000. Dit is toegestaan als deze 

ramingen realistisch zijn en dat kunnen we niet beoordelen. Daarom hebben wij dit bedrag bij de 

berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beschouwing gelaten. 

 

Daarna komen de financiële kengetallen aan de orde. Hiervoor worden cijfers over de jaren 2017-2019 

gegeven. De cijfers 2017 zijn realisatiecijfers. De paragraaf geeft een toelichting bij de kengetallen, de 

uitkomsten worden vergeleken met de ongewogen gemiddelden van de Limburgse gemeenten. De 

paragraaf geeft een toelichting bij de kengetallen, de uitkomsten voor Bergen, een beoordeling per 

kengetal. en een samenvattend oordeel.  Echter inzicht in de kengetallen voor 2020-2022 oftewel de 

meerjarenraming ontbreekt en is volgens aanvullende bepalingen op  basis van artikel 11 van het BBV 

wel verplicht. 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Gemeentelijke belastingen zijn een belangrijk dekkingsmiddel voor gemeenten. Heffingen kunnen 

daarom ook in beeld komen als tekorten moeten worden gesaneerd. In een situatie dat een gemeente er 

niet meer in slaagt om zelf de tekorten te saneren, kan zij een beroep doen op art. 12 van de Financiële 

verhoudingswet. Om voor art. 12 Fvw-steun in aanmerking te kunnen komen moet een gemeente aan 

strenge eisen voldoen, ook op het gebied van haar belastingpakket. Dit wordt art.12-norm genoemd. Die 

art. 12-norm wordt ook los van een situatie, waarbij een gemeente een beroep doet op art. 12 steun, 
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gebruikt om te kijken of de gemeente daaronder of -boven zit. Zit een gemeente daaronder dan noemt 

men het bedrag tussen de feitelijke belastingheffing en de heffing volgens de art. 12 norm de onbenutte 

belastingcapaciteit. 

Wij hebben deze berekening voor Bergen gemaakt aan de hand van de tarieven 2019. Het gaat om drie 

heffingen: de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De art. 12-norm is dat de afvalstoffenheffing 

en de rioolheffing 100% kostendekkend zijn. Voor de ozb maken de fondsbeheerders jaarlijks het tarief 

bekend dat voor art.12 Fvw geldt. Voor 2019 bedraagt dit 0,1905%. Bergen heeft op basis van deze 

berekening voor 2019 een onbenutte belastingcapaciteit van € 776.021. Op basis van de  informatie uit 

de begroting trekken we de conclusie dat bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing sprake is van 100% 

kostendekking.   

  

Tabel 4.2.1 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit volgens Bergen (bedragen x € 1)  

Incidentele (I) + structurele (S) 

weerstandscapaciteit      

31-12-2017 

jaarrekening 

1-1-2019 

begroting 

Algemene reserve (I) 6.388.000  7.325.000 

Bestemmingsreserves (I) 3.552.000 5.402.000 

Begrotingspost  onvoorzien saldo (I) 3.166.000 596.000 

Onbenutte belastingcapaciteit (S) 1.093.000 664.000 

Raming onvoorzien (S) 62.000 669.000 

Bezuinigingsmogelijkheden (S) 1.000.000 500.000 

Totale weerstandscapaciteit  15.261.000 15.156.000 

 

Ratio weerstandsvermogen bedraagt volgens bovenstaande cijfers € 15.156.000(2) / € 2.110.500(1) =7,2 

voor 2019. Daarmee voldoet Bergen ruim aan zowel de eigen norm in de nota (>1,0) als de eigen norm in 

de paragraaf (2,0). Volgens de berekening in de paragraaf is de ratio weerstandsvermogen 2019 7,2. We 

stellen vast dat Bergen een goed weerstandsvermogen heeft en in staat is tegenvallers op te vangen. 

Bergen berekent de weerstandsratio niet meerjarig maar volgens de staat van reserves en voorzieningen 

blijft de algemene reserve € 7.325.000, dalen de bestemmingsreserves met € 200.000 door de reguliere 

aanwendingen en stijgen de voorzieningen met € 300.000. Dus als de risico’s niet stijgen blijft de ratio 

boven de 7. 

 

Conclusie 

De nota weerstandsvermogen en risicobeheersing uit 2012 is nog steeds van kracht. In artikel 16 van de 

verordening 212 van de gemeente Bergen die de raad op 31 maart 2015 heeft vastgesteld is bepaald dat 

de uitgangspunten voor risicomanagement en weerstandsvermogen worden vastgelegd in een door de 

raad vast te stellen nota. Tenminste eens per vier jaar wordt beoordeeld of de nota moet worden 

geactualiseerd. Uit ambtelijke informatie blijkt dat beoordeling nog moet plaatsvinden.  

De paragraaf bevat eigenlijk alle informatie en we kunnen dus concluderen dat Bergen het beleid goed in 

beeld heeft gebracht.. Daarnaast is de aanpak in de praktijk duidelijk en wordt de aanpak toegepast in de 

P&C cyclus. Zolang de gemeente zo blijkt werken is er dan ook geen behoefte en noodzaak aan een 

nieuwe nota.   

Bergen op zowel op strategisch als tactisch- en operationeel niveau voldoende omdat niet aan alle eisen 

die het BBV (geen meerjarige berekeningen) en de verordening 212 stelt, voldoet. Daarom  bevelen we 

dan ook aan de ratio weerstansvermogen en de kengetallen per jaar te berekenen.  
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Goed  Voldoende Goed   

 

 

Conclusie 

De beheerplannen zijn actueel daarom is de strategische stuurinformatie goed. Maar de 

kwaliteitsniveaus en de plannen zijn niet allemaal vastgesteld door de raad, daarom beoordelen we de 

tactische stuurinformatie als voldoende. Het achterstallig onderhoud op de wegen wordt conform 

planning waartoe in 2015 is besloten weggewerkt. De benodigde budgetten zowel voor het 

begrotingsjaar als voor de meerjarenraming worden goed gemonitord en indien nodig bijgesteld.   

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 neem alle verplichte informatie volgens het BBV op in de paragraaf. 

 

 

Waarom onderzoek naar onderhoud kapitaalgoederen? 

Raadsleden worden vaak aangesproken op onderhoud kapitaalgoederen. Loszittende stoeptegels, gaten 

in de wegen, slecht onderhouden gebouwen. Onderhoud is belangrijk, maar niet elk individueel onderdeel 

hoeft te worden besproken. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid 

kaders te stellen voor onderhoud van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen 

(groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.  

 

Daarnaast zijn kapitaalgoederen van belang voor realisatie van gemeentelijke programma’s, zoals milieu, 

onderwijs en verkeer. De meeste kapitaalgoederen vervullen daarbij een belangrijke rol. Een integrale 

afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van 

strategisch belang voor de gemeente, en voor de financiële positie.  

 

Een aantal van de taken, waarop kapitaalgoederen betrekking hebben, is verplicht. Zo heeft de gemeente 

een wettelijke plicht rondom riolering en onderhoud van wegen. Achterstallig onderhoud kan leiden tot 

risico’s en daarbij mogelijke aansprakelijkstelling van de gemeente. Bovendien kan het leiden tot  

kapitaalvernietiging. 

 

Er is enige keuzevrijheid bij onderhoud kapitaalgoederen. De raad kan kiezen uit kwaliteitsniveaus bij 

onderhoud. Het is van belang dat de raad zich binnen een periode van vier jaar ten minste één keer buigt 

over de vraag welke kwaliteitsniveaus passend worden gevonden.  

Oftewel: welke kwaliteit wil de raad, wat gaat dat kosten, nu en in de toekomst? 

  

Met het onderhouden van kapitaalgoederen zijn forse bedragen gemoeid die structureel ten laste van de 

gemeentelijke begroting komen. Een zo volledig mogelijk overzicht én onderbouwing van deze kosten zijn 

daarom van groot belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Lasten van instandhouding 
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(onderhoud en vervanging) moeten realistisch zijn geraamd, conform beheerplannen. Verschuiven van 

lasten naar de toekomst is geen echte oplossing van een financieel probleem en moet daarom worden 

voorkomen. Kwalitatief goede beheerplannen zijn daarom belangrijk.  

 

Onderzoek en bevindingen 

 

Wegen 

In het in 2015 gehouden verdiepingsonderzoek is de in 2013 opgestelde Quick-scan van de wegen 

uitvoerig beschreven. Daaruit bleek dat er om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven er investeringen 

en een financiële injectie van € 6.650.000 in 10 jaar nodig is om het gewenste niveau te houden en 

krijgen.  

In het kader van het opstellen van de Visie Openbare Ruimte heeft de Anteagroup in 2018 een 

weginspecties uitgevoerd. De globale conclusie is dat de gewenste investeringen die door Arcadis in 

2013 is aangegeven, worden onderschreven. Deze visie is eind 2018 opgesteld en door de raad in 

februari 2019 vastgesteld. 

Sinds het begrotingsjaar 2016 worden naar aanleiding van het bovenvermelde verdiepingsonderzoek  de 

kapitaallasten en de onderhoudslasten gesplitst. In de paragraaf van de jaarrekening 2017 is vermeld dat 

voor de periode 2016-2023 nog een bedrag resteert van € 4.903.000 dat kan worden opgedeeld in 35% 

voor onderhoud € 1.856.000:8 = € 232.000 per jaar en 65% voor rehabilitatie zijnde € 3.047.000.Daarvan 

is voor de jaren 2019 t/m 2023 nog € 2.722.000 beschikbaar.  

Voor onderhoud van de infrastructuur is structureel € 238.000 beschikbaar voor de jaren 2019-2022. 

 

De kapitaallasten van de investeringen komen ten laste van de bestemmingsreserve kapitaallasten 

infrastructuur, waarvan de stand op 1 januari 2019 € 1.325.000 is. De onttrekking wordt geraamd op         

€ 250.840 en de storting op € 197.125 voor 2019. Voor de jaren 2020-2022 wordt de dotatie met 

respectievelijk € 35.000, € 45.000  verhoogd en bedraagt dan respectievelijk € 232.125, € 277.125,           

€ 322.125. 

 

Riolering 

De raad heeft in oktober 2013 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. Het nieuwe 

vGRP heeft een geldigheidsduur van zes jaar, van 2014 tot en met 2019. Het in 2010 ondertekende 

Afvalwaterakkoord Maasduinen 2010-2015 vormt een integraal onderdeel van het uitvoeringsprogramma 

van het nieuwe vGRP. 

Een van de uitgangspunten in het vGRP 2014-2019 is dat elke drie jaar een evaluatie en een financiële 

herberekening van het kostendekkingsplan plaatsvinden. Op deze manier bestaat er een actueel beeld 

van de (financiële) ontwikkelingen op korte en langere termijn en bestaat de mogelijkheid tot bijstelling 

van de rioolheffing. Ook kan dan ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen zoals het geactualiseerde 

stroomgebiedsplan 2016-2021 welke vanaf 22 december 2015 geldt. 

Het introduceren van een gedifferentieerde rioolheffing in 2015 zal leiden tot een betere verdeling van de 

lasten conform het principe “de vervuiler betaalt”. Voor het eerst sinds 2007 stijgt het tarief en wel met  

€ 10,00 van € 181,13 naar € 191,13 in 2015. Ook de jaren erna bedraagt de jaarlijkse stijging  € 10,00 en 

dus is het tarief voor 2019 € 231,15.  

Aan de voorziening wordt het verschil van € 239.443 onttrokken. De stand van de voorziening wordt 

geraamd op € 741.000 op 1-1-2015. 
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Op basis van voortschrijdend inzicht worden in het vGRP uitgangspunten gehanteerd zoals een  

afschrijvingstermijn en theoretisch levensduur voor leidingen (vrijvervalriolering, persleidingen en 

drukriolering) van 80 jaar. Voor de gemeente Bergen is in eerste instantie voor alle rioolstrengen een 

gemiddelde levensduur van 80 jaar met een spreiding van 20 jaar aangehouden. Dat betekent praktisch 

dat 50% van deze riolen na 80 jaar vervangen is. Na 80+20 = 100 jaar zal circa 85% vervangen zijn.  

Het is verstandig om financieel gezien geen lange economische afschrijvingstermijn te hanteren, 

aangezien met een lange afschrijvingstermijn lasten naar de toekomst worden verschoven. Bij 

vernieuwen c.q. vervangen van het riool bestaat nu het risico dat op het te vervangen riool nog steeds 

wordt afgeschreven. Wij adviseren dan ook om de economische levensduur bij riolering niet op te rekken 

naar 80 jaar, maar om deze terug te brengen naar 50 jaar. Aan deze aanbeveling uit het VDO 2015 is 

geen opvolging gegeven.  

 

De totale investeringen rioleringszorg planperiode 2014 t/m 2019 bedragen circa € 2 miljoen; de nieuwe 

kapitaallasten hiervan bedragen € 540.400. De jaarlijkse exploitatielasten blijven gelijk binnen de 

planperiode nl. € 662.200. De totale lasten stijgen ten opzichte van 2014 met € 170.000.    

In het plan is het effect van de totale lasten en inkomsten op de voorziening weergegeven bij een 

kostendekkende rioolheffing met inzet van de egalisatievoorziening. De egalisatievoorziening bedraagt in 

2014 € 980.000 en in 2019 is de stand € 66.000 volgens het vGRP. Het tarief stijgt jaarlijks met € 10,00. 

De totale lasten voor het rioolbeheer bedragen volgens de tabel in de jaarrekening 2017 € 1.299.000. 

 

Gebouwen 

In 2013 heeft Asset een nieuw beheerplan opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen voor de periode 

2013-2022. In 2016 is het plan voor een aantal accommodaties geactualiseerd zoals het gemeentehuis, 

de brandweerkazerne, de gemeenteloods en de algemene begraafplaats. Bergen actualiseert de plannen 

elke 3 jaar. Dus in 2019 wordt het onderhoudsplan weer geactualiseerd. Inmiddels is het gymlokaal in 

Wellerlooi afgebroken.  De nieuwe hal in Wellerlooi  is in  beheer en eigendom van Stichting t Luukske. 

De gymzaal  Siebengewald en Afferden zijn in beheer en onderhoud gegeven bij stichtingen. De öude” 

bibliotheek is  verkocht in 2018, daarom niet meer geactualiseerd.  De huidige bibliotheek is gevestigd bij 

Optisport. Deze is ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Deze nieuwe actualisatie is niet vastgesteld 

door de Raad.  Er wordt geen nieuw beleid vastgesteld. Het is alleen een actualisatie van  de cijfers 

welke zijn opgenomen in de begroting. 

 

Voor het jaar 2019 is een bedrag nodig van € 328.394 volgens dit plan maar aangezien een aantal 

posten deel uitmaken van de verbouwingkosten gemeentehuis is de onttrekking en storting aan de 

voorziening gebouwen dan ook veel lager. De stand van de voorziening gebouwen is € 332.116 en de 

storting ten laste van de exploitatie bedraagt voor 2019-2022 € 77.360 en de onttrekking voor diezelfde 

periode € 71.005. 

 

Eveneens is in datzelfde jaar door Asset een onderhoudsplan opgesteld voor de sportaccommodaties.  

De buitensportverenigingen ontvangen jaarlijks een vergoeding van de gemeente voor het onderhoud 

aan hun accommodaties. Deze vergoeding is opgebouwd uit een basisvergoeding en een jaarlijkse 

vergoeding voor de clubgebouwen. Deze laatste wordt bepaald aan de hand van het 

Meerjarenonderhoudsplan 2016-2025, dat is opgesteld door Asset. De vergoeding wordt met een 

beschikking kenbaar gemaakt aan de verenigingen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een 

gebruikersovereenkomsten met de verenigingen. 
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Om te weten dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd door de verenigingen, vindt er 

jaarlijks een schouw plaats. In de begroting 2019 zijn de vergoedingen per vereniging vastgelegd. Het 

bedrag wat in de begroting 2019 is opgenomen is voldoende om de het totale bedrag van € 87.143,81 

voor de vergoeding sportterreinen te bekostigen. 

 

Verlichting 

In het verlichtingsplan 2013-2022 zijn de richtlijnen voor de kwaliteitscriteria van de Openbare Verlichting 

opgenomen. Ook heeft een evaluatie plaatsgevonden waar de gemeente staat op het gebied van de 

openbare verlichting. Daarbij is geconstateerd dat de openbare verlichting niet overal voldoet aan de 

eisen die vanuit de ROVL 2011 worden gesteld. Daarom is besloten dat alle armaturen die ouder zijn dan 

20 jaar worden vervangen door Led verlichting en alle masten die ouder zijn dan 40 jaar worden 

geïnspecteerd. Op termijn zal zodoende voldaan worden aan de eisen van de nieuwe richtlijn. Jaarlijks is 

de komende jaren gemiddeld € 100.848 voor de investering in Led armaturen + masten  nodig en 

bedraagt de besparing gemiddeld € 18.431 volgens bijlage 11 (vervangingsplan 2013-2022). Volgens het 

schema in de jaarrekening 2017 bedragen de jaarlijkse lasten € 104.000. In de meerjarenbegroting  

2019-2022 is rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve van 

respectievelijk € 71.587, € 79.002, € 86.877 en € 88.954.  

  

Groen 

Hoewel het kapitaalgoed groen volgens het BBV aan de orde moet komen in de paragraaf onderhoud, is 

er in de paragraaf niets te vinden over het openbaar groen. We bevelen dan ook aan de raad een 

kaderplan voor openbaar groen te laten vaststellen en over de uitvoering hiervan in de paragraaf te 

rapporteren. Zoals in de tabel 1 in de paragraaf is aangegeven, beschikt de gemeente over een 

groenstructuurplan uit 2016. Of het groenbeheer conform dit plan gebeurt, is door het ontbreken van 

enige informatie in de paragraaf over groen niet duidelijk. Echter uit ambtelijke informatie blijkt dat de 

lasten voor het uitvoeren van het groenstructuurplan volledig zijn opgenomen in de begroting 2019. 

Nagenoeg alle werkzaamheden worden door de gemeentelijke buitendienst uitgevoerd. 

Inmiddels heeft de raad een de visie op de openbare ruimte waarvan het onderhoud groen een onderdeel 

is op 12 februari 2019 vastgesteld. 

 

Conclusie 

De beheerplannen zijn actueel daarom is de strategische stuurinformatie goed. Maar de kwaliteitsniveaus 

en de plannen zijn niet allemaal vastgesteld door de raad. daarom beoordelen we de tactische 

stuurinformatie als voldoende. Het achterstallig onderhoud op de wegen wordt conform planning waartoe  

in 2015 is besloten weggewerkt. De benodigde budgetten zowel voor het begrotingsjaar worden goed 

gemonitord en indien nodig bijgesteld is uit ambtelijk informatie gebleken.  
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

   Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Het treasurystatuut van Bergen is per 1 januari 2017 geactualiseerd en daarmee voldaan aan de 

verordening 212 uit 2015. Bergen gaat in de paragraaf in op de beleidsvoornemens, de rentelasten, het 

renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend.  

 

In het vorige verdiepingsonderzoek hebben we de opmerking gemaakt dat de gemeente geen inzicht 

heeft geboden in de meerjarige ontwikkeling van de financieringsfunctie omdat de gemeente deze 

ieder jaar beziet op basis van het nieuwe beleid.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 geef in de paragraaf inzicht in de meerjarige ontwikkelingen. 

 

 

Waarom onderzoek naar financiering? 

Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente zo adequaat mogelijk omgaat met de 

financieringsbehoefte en hoe daarin zo goed mogelijk kan worden voorzien. Hiervoor gelden niet alleen 

wettelijke kaders en regels, zoals vastgelegd in onder andere de wet Financiering Decentrale Overheden 

en Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden, maar ook interne richtlijnen zoals vastgelegd 

in een Treasurystatuut. 

Oftewel: hoe staat het met de gemeentelijke financieringsportefeuille? Deze moet adequaat worden 

beheerd om (ermee verbonden) kosten en risico’s te beperken. 

 

Onderzoek en bevindingen 

Zoals we aan het begin van paragraaf 4.1 wat uitgebreider hebbe beschreven, bekijken we bij alle 

paragrafen van hoofdstuk 4: 

- enerzijds waar de gemeente in die paragraaf aan gehouden is. In ieder geval de bepalingen in het 

BBV en eventueel eigen regels, zoals in de financiële verordening; 

- anderzijds wat de gemeente in de paragraaf aan informatie aan de raad aanbiedt; 

- of de gemeente de algemene en eigen regels heeft gevolgd en of de informatie in de paragraaf de 

raad in staat stelt zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren; 

- het beeld dat na lezing van de paragraaf ontstaat, de betekenis ervan voor de financiële positie van 

de gemeente en de eventuele, specifieke risico’s die het onderwerp dat in de paragraaf aan de orde 

is, voor de gemeente oplevert. 
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De paragraaf Financiering 

De geldende regels 

In het BBV gaat artikel 13 over de paragraaf Financiering in de begroting. Volgens dit artikel moet de 

paragraaf Financiering tenminste ingaan op de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van 

de financieringsportefeuille. Vanaf de begroting 2017 zijn de bepalingen in artikel 13 uitgebreid met de eis 

van inzicht in: 

- de rentelasten; 

- het renteresultaat; 

- de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend; 

- de financieringsbehoefte. 

In een Notitie rente 2017, juli 2016, heeft de Commissie BBV aangegeven wat zij met de wijzigingen van 

het BBV op het punt van rente en rentetoerekening beoogt. In de Notitie komt de Commissie met drie 

stellige uitspraken en twee aanbevelingen. Stellige uitspraken moeten in principe worden gevolgd. 

Bij een afwijking van een stellige uitspraak moet de gemeente expliciet motiveren, waarom zij van de 

stellige uitspraak afwijkt. 

De eerste stellige uitspraak luidt dat alle externe rentelasten en –baten op het taakveld treasury moeten 

worden geboekt. De tweede stellige uitspraak gaat over bespaarde rente. De derde stellige uitspraak 

gaat over de berekening van de omslagrente. 

In de Notitie rente geeft de commissie ook aan dat de paragraaf inzicht moet geven in (…) de wijze 

waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. De rentekosten 

moeten via een renteomslag aan de desbetreffende taakvelden worden toegerekend. Omdat onderlinge 

vergelijking het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV heeft de Commissie dit in een stellige 

uitspraak vastgelegd. Om de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en een 

rentetoerekening goed duidelijk te maken, heeft de commissie een renteschema in de notitie opgenomen 

en gemeenten aanbevolen deze in de paragraaf op te nemen. Bergen heeft dit schema opgenomen en 

komt uit op een omslagrentepercentage van 0,36%. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een 

rentepercentage van 2%. 

 

Artikel 212 van de Gemeentewet bepaalt dat in de financiële verordening wordt ingegaan op de 

financieringsfunctie. In artikel 14 van de financiële verordening gemeente Bergen 2015 is bepaald dat het 

college een treasurystatuut vast stelt waarin de doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen van de 

financieringsfunctie wordt opgenomen. De raad ontvangt hiervan een exemplaar. Tenminste eens per 

vier jaar wordt  beoordeeld of het statuut moet worden geactualiseerd.  

 

De raad van Bergen heeft op 29 september 2016 het treasurystatuut geactualiseerd  en het in 2012 

vastgestelde statuut ingetrokken. Dit statuut treedt in werking per 1 januari 2017. Bergen voldoet hiermee 

aan het bepaalde in de verordening 212. 

 

De informatie in de paragraaf Financiering in de begroting 2019 

De paragraaf opent met wat in de paragraaf aan de orde komt zoals de wijze van financiering van beleid 

en het beheersen van de financiële risico’s die met financiering gelopen worden. Dat ook wel aangeduid 

wordt met de naam treasuryfunctie  Deze ondersteunt de uitvoering van de programma’s. 

Vervolgens wordt ingegaan op het wettelijk kader dat voor een deel komt uit nationale - en Europese 

regelgeving zoals: 

 het beleidskader: het treasurystatuut 2017 vastgesteld;  
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 de algemene ontwikkelingen: interne - en externe ontwikkelingen zoals schatkistbankieren en  

renteresultaat volgens renteschema;  

 treasurybeheer: berekeningen van het renterisico voor de vlottende schuld, kasgeldlimieten het 

renterisico van de vaste schuld. 

 

Ook wordt in de paragraaf een uiteenzetting gegeven over de langlopende leningen die Bergen heeft 

afgesloten. De huidige leningenportefeuille bestaat uit leningen aangegaan met de NV Bank Nederlandse 

Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. In 2019 verwacht Bergen geen nieuwe leningen 

te moeten aantrekken wel is de reguliere aflossing gepland van € 575.000.  

 

De paragraaf bevat geen informatie over het Emu-saldo doch de berekening is als bijlage in de begroting 

opgenomen.  Deze informatie hoeft niet in de paragraaf te worden opgenomen, maar wel in de begroting. 

Volgens artikel 20, lid 1 onder c van het BBV moet in de uiteenzetting over de financiële positie het  

EMU-saldo van het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar na het begrotingsjaar 

gepresenteerd. En op basis van artikel 23 onder d van het BBV moet het EMU-saldo van de jaren van de 

meerjarenraming in de toelichting op de meerjarenraming worden opgenomen. Wij zouden het logischer 

vinden om in de paragraaf Financiering de EMU-saldi te laten zien. 

 

In het algemeen is het volgende over het EMU-saldo te zeggen. Gemeenten moeten hun begroting 

volgens het lasten- en batenstelsel opstellen en het EMU-saldo van hun begroting is dan ook lang niet 

relevant geweest. In ieder geval niet voor de gemeente zelf. Het EMU-saldo is intussen echter ook voor 

gemeenten belangrijk geworden. 

Gemeenten ondervinden indirect de gevolgen om het EMU-tekort van Nederland onder de 4% van het 

BBP te houden en in de buurt van 0% BBP. Direct hebben gemeenten nu ook al met het EMU-saldo te 

maken, omdat er al enkele jaren afspraken tussen het Rijk en de VNG zijn over het toegestane  

EMU-tekort voor alle gemeenten c.q. alle decentrale overheen gezamenlijk. Het aandeel van de 

decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid maakt daarover 

afspraken met het IPO, de VNG en de UvW. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven om 

voor gemeenten, provincies en waterschappen in 2019 een gezamenlijk EMU-tekort van 0,4% van het 

BBP toe te staan. Het collectieve aandeel van de decentrale overheden voor het EMU-saldo is  verder 

uitgesplitst naar gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle gemeenten gezamenlijk bedraagt dit 

0,27% van het BBP. 

 

Het EMU-saldo bedraagt voor Bergen voor 2019 € 1,154 miljoen. Bergen berekend het EMU-saldo voor 

2019 op € 6,718 miljoen en overschrijdt de referentiewaarde met € 5,564 miljoen. Volgens de wet Hof, die 

op 1 januari 2014 van kracht is geworden, is een gemeente niet verplicht haar EMU-saldo onder de 

referentiewaarde te houden. Wel geldt voor alle medeoverheden gezamenlijk, gemeenten provincies en 

waterschappen, een norm, waaraan getoetst wordt.  

 

Bergen voldoet aan de bepalingen van het BBV en de eigen regels van de financiële verordening en 

scoort op strategisch niveau goed. Ook geeft Bergen duidelijke uiteenzettingen over haar werkwijze 

daarom beoordelen wij de stuurinformatie op tactisch niveau goed. Omdat Bergen bijna alle cijfers die tot 

het onderdeel financiering horen opneemt in de paragraaf (behalve het EMU-saldo) beoordelen wij het 

operationeel niveau van de stuurinformatie met de aanduiding goed. 
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

  Goed Goed Voldoende   

 

 

Conclusie 

Bergen voldoet niet volledig aan de eisen die het BBV stelt, omdat in de paragraaf bedrijfsvoering geen 

inzicht wordt geboden in de exploitatiekosten van de gehele gemeentelijke organisatie noch van de 

ambtelijke noch van de bestuurlijke. Dit inzicht wordt wel op hoofdlijnen geboden in het programma 

Bestuur en Financiën. Ook het financieel beheer en de interne controle komen niet aan bod. In de 

jaarrekening 2017 wordt wel inzicht geboden in de gerealiseerde budgetten (idem 

verdiepingsonderzoek 2015). 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 ga in de paragraaf in op het financieel beheer (administratieve organisatie en interne controle); 

 besteed aandacht aan de verplichte onderdelen van bedrijfsvoering; 

 geef meerjarig cijfermatig inzicht in alle onderdelen van de bedrijfsvoering; 

 neem de opzet c.q. systematiek van de paragraaf van de jaarrekening ook op in de begroting. 

 

 

Waarom onderzoek naar bedrijfsvoering? 

Bedrijfsvoering is van belang voor het slagen van de gemeentelijke programma’s.  

In de paragraaf moet de gemeente volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten tenminste de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de 

bedrijfsvoering aangeven.  

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en 

huisvesting.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Zoals al eerder vermeld dienen volgens het BBV in de paragraaf bedrijfsvoering tenminste inzicht in de 

stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering te worden geboden. In het 

kader van de vernieuwing van het BBV was oorspronkelijk de bedoeling vanaf 2017 de verplichting om 

een paragraaf bedrijfsvoering in de begroting op te nemen te laten vervallen. Dit voornemen is echter  

losgelaten, omdat de paragraaf gebruikt kan worden voor het beschrijven van beleidsmatige ontwikkeling 

rond de bedrijfsvoering. 

 

Bergen stelt in het algemeen deel van de paragraaf bedrijfsvoering dat “het doel van deze paragraaf is 

om inzicht te verschaffen in de exploitatie(-kosten) van de gehele gemeentelijke organisatie, zowel de 

ambtelijke als de bestuurlijke. Werkzaamheden op het gebied van personeel & organisatie, financieel 
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beheer, planning & control, juridische zaken, inkoop, informatisering & automatisering, facilitaire zaken en 

huisvesting behoren tot de bedrijfsvoering”. 

 

Bergen gaat vervolgens in op de beleidsvoornemens en stand van zaken te aanzien van: 

- organisatieontwikkeling; 

- ontwikkeling arbeidsvoorwaarden; 

- nieuwe cao in 2019; 

- krappe arbeidsmarkt; 

- duurzame inzetbaarheid; 

- participatiewet/banenafspraak; 

- normalisering arbeidsvoorwaarden; 

- vernieuwing pensioenstelstel; 

- algemene verordening gegevensbescherming; 

- E-HRM; 

- Informatiebeheer en automatisering;  

- Regionale samenwerking; 

- Huisvesting; 

- Risico’s (daarvoor wordt  verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing). 

 

Bergen geeft geen inzicht in de exploitatiekosten van de gehele gemeentelijke organisatie noch van de 

ambtelijke noch van de bestuurlijke. Ook wordt geen aandacht besteed aan het financieel beheer en de 

interne controle. De paragraaf in de begroting geeft geen inzicht in de kosten van de bedrijfsvoering in 

totaliteit. In de jaarrekening wordt wel inzicht geboden in de gerealiseerde budgetten (idem VDO 2015).  

 

In de financiële verordening 212 die in 2015 is vastgesteld zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien 

van de paragraaf bedrijfsvoering. 

 

In het Coalitieprogramma 2018-2022 komt de dienstverlening en de benaderbaarheid van de 

gemeentelijke organisatie aan de orde. Ook de noodzakelijke aanpassingen van het gemeentehuis  

daarvoor wordt aangestipt. 

 

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 

Informatie over 213a onderzoeken ontbreekt in de paragraaf van de begroting 2019. In de 

raadsvergadering van 31 maart 2015 is de nagenoeg ongewijzigde verordening ten opzichte van 2007 

vastgesteld. Volgens ambtelijke informatie zijn er geen onderzoeken op basis van de nieuwe verordening 

uitgevoerd. De raad heeft voor het laatst in 2007 opdracht gegeven om onderzoeken uit te voeren op 

basis van de verordening 213a. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De raad heeft in oktober 2017 de nota verbonden partijen uit 2014 vervangen c.q. geactualiseerd. Het 

doel van de beleidsnota is het aandragen van een integraal beleids- en beheerkader voor de sturing en 

toezicht met betrekking tot bestaande en eventuele toekomstige participaties in verbonden partijen 

(organisatie waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt). Deze nota is geactualiseerd 

om een betere borging van het toezicht en sluit beter aan de bij de eisen van het nieuwe BBV.  

Om de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstelling toch te kunnen dragen, wordt het 

governance model gebruikt voor de aansturing van de verbonden partijen. In bijlage A bij de nota is 

een checklist governance deelprocessen opgenomen met de onderdelen: sturen, beheersen, 

verantwoorden en toezichthouden. In bijlage B komen de vormen van verbonden partijen aanbod en in 

C de huidige bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging bij verbonden partijen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 neem in de paragraaf waar mogelijk per verbonden partij ook meerjarige (financiële) informatie op. 

 

 

Waarom onderzoek naar verbonden partijen? 

Verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid. Ze zijn daarom van belang bij het 

uitvoeren van programma’s. Vanuit financieel perspectief is met name van belang:  

- het financiële belang
2
 van de gemeente in de verbonden partij; 

- te verwachten resultaten van de verbonden partij; 

- inzicht in de samenhangende risico’s en in de weerstandspositie van de verbonden partij.  

Praktijkvoorbeelden hebben laten zien dat er grote risico’s kunnen vastzitten aan verbonden partijen, 

zoals sociale werkvoorzieningschappen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Artikel 15 van het BBV, dat over de paragraaf Verbonden partijen handelt, is recent uitgebreid met de 

bepaling dat er in de paragraaf ook een lijst met verbonden partijen moet komen. De bepaling houdt in 

dat er per verbonden partij informatie wordt gegeven over de verbonden partij zelf waarom de gemeente 

de relatie met de verbonden partij is aangegaan en over het financiële belang of risico dat de gemeente 

heeft met de verbonden partij. Bovendien moeten de verbonden partijen onderscheiden worden in 

                                                      

2  Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van 

faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 

gemeente. 
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gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en tot slot 

overige verbonden partijen. Deze zware informatievraag weerspiegelt het toegenomen belang van 

verbonden partijen en de risico’s die daarmee samenhangen.  

Naast deze lijst vraagt artikel 15 van oudsher om de visie van de gemeente op verbonden partijen en om 

de beleidsvoornemens met de verbonden partijen. 

 

In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt  in onderdeel 3 “Bestuur en Financiën” aandacht besteed aan 

het belang van samenwerking met Gennep en Mook en Middelaar, onder meer in de Regiovisie Bergen, 

Gennep, Mook en Middelaar. Dat geldt ook voor andere samenwerkingsverbanden (met andere 

gemeenten en overige instanties, waaronder Waterschap Limburg in de vorm van gemeenschappelijke 

regelingen en de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg waarbij het (financiële) 

belang van Bergen niet uit het oog wordt verloren. Bergen wil onderzoeken of het lidmaatschap van de 

Euregio Rijn nog noodzakelijk is, omdat daar tijd en energie in wordt gestoken moet dit leiden tot 

revenuen. Dat is bijvoorbeeld het geval met het Interregproject  Dynamic Borders waarin de gemeenten 

Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze samenwerken, onder andere op het gebied van 

agrobusiness, toerisme en het creëren van stageplaatsen. Verbetering van de Oost-West-infrastructuur 

kan een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Bergen. Enerzijds wordt het zoekgebied naar 

arbeidsplaatsen voor de inwoners daardoor verruimd en anderzijds kan de betere bereikbaarheid kansen 

bieden.  

Bovendien zal de visie 2030 (kansen voor samenwerking) worden herijkt in deze raadsperiode.   

    

In de verordening 212 is niets bepaald over verbonden partijen.   

 

De raad heeft in oktober 2017 de nota verbonden partijen uit 2014 vervangen c.q. geactualiseerd. Het 

doel van de beleidsnota is het aandragen van een integraal beleids- en beheerkader voor de sturing en 

toezicht met betrekking tot bestaande en eventuele toekomstige participaties in verbonden partijen 

(organisatie waaraan de gemeente zicht bestuurlijk en financieel verbindt). Deze nota is geactualiseerd 

om een betere borging van het toezicht te garanderen en sluit beter aan bij de eisen van het nieuwe BBV.  

Om de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstelling toch te kunnen dragen, wordt het 

governance model gebruikt voor de aansturing van de verbonden partijen. Het doel van governance is 

het scheppen van waarborgen voor de realisatie van doelstellingen. Daarbij staan vier cyclische 

activiteiten centraal: sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Dit staat in bijlage A. 

 

We beoordelen de paragraaf positief. Er is veel informatie te vinden over de verbonden partijen van de 

gemeente. De stuurinformatie op strategische, tactisch en operationeel niveau beoordelen dan ook als 

goed. 
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Voldoende Voldoende Goed   

 

 

Conclusie 

Bergen heeft de nota grondbeleid voor het laatst in 2012 geactualiseerd. Een nieuw aspect van de nota 

is de strategische regiovisie. De regionale visie op wonen en voorzieningen is opgesteld door de Regio 

Maasduinen en is op  

13 september 2011 vastgesteld door de raad. In de nota is een kerngericht woningbouwbeleid 

vastgelegd waarin ingespeeld is op de economische ontwikkelingen en de gevolgen voor de 

woningmarkt. Daarbij is het van belang dat er een constante monitoring plaatsvindt om daar waar 

nodig de visie bij te stellen of aan te passen. In de nota is een huishoudprognose geschetst tot 2025. 

Wij beoordelen de aanwezige strategische informatie als voldoende, omdat de visie  niet 

geactualiseerd is.  

 

Voor de stuurinformatie op tactisch niveau kijken we met name naar de invulling door de gemeente van 

de eisen die het BBV stelt en naar de financiële beheerverordening van Bergen. De geboden 

informatie voldoet niet  aan artikel 18 van de verordening 212 die in maart 2015 is vastgesteld. Daarin 

is bepaald dat het college ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid dient aan 

te bieden aan de raad.  De grondexploitatieopzetten worden jaarlijks geactualiseerd en de raad wordt 

via een apart voorstel geïnformeerd. In februari 2019 heeft de raad van Bergen de bijgestelde 

exploitatieopzetten behandeld en vastgesteld. In dit jaarlijkse overzicht van de exploitatieopzetten van 

de plannen van het grondbedrijf is de actuele financiële positie  bijgesteld en is het positief te 

verwachten resultaat in 2025 bijgesteld op € 1.356.833. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 actualiseer de nota of schrap de bepaling in artikel 18 van de verordening 212. 

 

 

Waarom onderzoek naar grondbeleid? 

Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt en rioleringen en 

wegen worden aangelegd om vervolgens grond te verkopen voor de bouw van woningen en/of bedrijven.  

 

Grondbeleid is voor de raad van belang vanwege de relatie met de programmadoelstellingen.  

Via grondbeleid kan een gemeente nadere invulling geven aan het uitvoeren van programma's.  

Denk aan: groen, water, wonen, werken en recreëren. Verder is grondbeleid van belang vanwege de 

financiële betekenis en de risico's. Grondbeleid kan leiden tot extra lasten, maar ook tot extra baten. 

Deze kunnen een significante invloed hebben op de gemeentelijke financiële positie.  
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Onderzoek en bevindingen 

Zoals we aan het begin van paragraaf 4.1 wat uitgebreider hebben beschreven, bekijken we bij alle 

paragrafen van hoofdstuk 4: 

- enerzijds waar de gemeente in die paragraaf aan gehouden is. In ieder geval de bepalingen in het 

BBV en eventueel eigen regels, zoals in de financiële verordening; 

- anderzijds wat de gemeente in de paragraaf aan informatie aan de raad aanbiedt; 

- of de gemeente de algemene en eigen regels heeft gevolgd en of de informatie in de paragraaf de 

raad in staat stelt zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren; 

- het beeld dat na lezing van de paragraaf ontstaat, de betekenis ervan voor de financiële positie van 

de gemeente en de eventuele, specifieke risico’s die het onderwerp dat in de paragraaf aan de orde 

is, voor de gemeente oplevert. 

 

De paragraaf Grondbeleid 

Artikel 16 van het BBV stelt dat in de paragraaf Grondbeleid ten minste informatie is opgenomen over: 

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de begroting; 

- de wijze waarop 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 bij grondreserves in relatie tot de grondrisico’s. 

In 2015 heeft de Commissie BBV de verslaggevingsregels grondexploitaties gewijzigd. Deze wijziging 

geldt vanaf 2016. De categorie niet in exploitatie genomen gronden is vervallen en die gronden zijn 

opgenomen onder materiële vaste activa. De regels voor bijschrijven van rentelasten op de boekwaarde 

van gronden zijn gewijzigd. Grondexploitaties mogen maximaal 10 jaar duren. Hiervan kan alleen goed 

gemotiveerd door de raad worden afgeweken, waarbij toereikende beheersmaatregelen moeten worden 

toegepast.  

 

In het coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Bergen een aantrekkelijke gemeente is om in te 

wonen, te werken en te recreëren. Om dit zo te houden, gaat de gemeente het woningaanbod beter 

afstemmen op de hedendaagse en toekomstige woonwensen, het vestigingsklimaat beter afstemmen op 

de hedendaagse en toekomstige woonwensen. 

 

Bergen heeft de nota grondbeleid voor het laatst in 2012 geactualiseerd. Een nieuw aspect van de nota is 

de strategische regiovisie. De regionale visie op wonen en voorzieningen is opgesteld door de Regio 

Maasduinen en is op 13 september 2011 vastgesteld door de raad. In de nota is een kerngericht 

woningbouwbeleid vastgelegd waarin ingespeeld is op de economische ontwikkelingen en de gevolgen 

voor de woningmarkt. Daarbij is het van belang dat er een constante monitoring plaatsvindt om daar waar 

nodig de visie bij te stellen of aan te passen. 

In de nota is een huishoudprognose geschetst tot 2025. 

De paragrafen 1.2 (Doelstellingen grondbeleid), 2 (Grondverwerving), 3 (Kosten en kostenverhaal), 4 

(grondexploitatie) en 5.1 (Inleiding) en 6.1 (Beleidsregels), zijn gewijzigd omdat de wetgeving c.q. 

inzichten op de betreffende punten gewijzigd zijn.   

  

De belangrijkste aspecten uit het beleidskader zijn: 

 de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt toegepast wanneer de situatie er om vraagt; 

 uitgangspunt is dat kosten worden gedekt door opbrengst verkopen; 
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 de inwerkingtreding van de Wro per juli 2008 heeft de positie van de gemeente verbeterd voor   wat 

betreft kostenverhaal door de Grondexploitatiewet (Grexwet); 

 jaarlijks wordt een compleet overzicht van de exploitatieopzetten aan de raad gepresenteerd; 

 voor de verantwoording van de tussentijdse winstneming ligt de autorisatie nog steeds bij de         

raad; 

 de bijstelling van de exploitatieopzetten worden jaarlijks voorgelegd aan de raad. 

 

Wij beoordelen de aanwezige strategische informatie als voldoende, omdat de visie  niet geactualiseerd 

is.  

Voor de stuurinformatie op tactische niveau kijken we met name naar de invulling door de gemeente van 

de eisen die het BBV stelt en naar de financiële beheerverordening van Bergen. De geboden informatie 

voldoet niet  aan artikel 18 van de verordening 212 die in maart 2015 is vastgesteld. Daarin is bepaald 

dat het college ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid dient aan te bieden aan 

de raad.  De grondexploitatieopzetten worden jaarlijks geactualiseerd en de raad wordt via een apart 

voorstel geïnformeerd. In februari 2019 heeft de raad van Bergen de bijgestelde exploitatieopzetten 

behandeld en vastgesteld. 

Aangezien Bergen niet aan alle voorwaarden voldoet beoordelen we de tactische stuurinformatie als 

voldoende. 

 

In de paragraaf van de begroting 2019 wordt ingegaan hoe met sturing van het grondbeleid getracht 

wordt doelstellingen te behalen op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en 

financiën. Daarna wordt ingegaan wat onder grondbeleid wordt verstaan en de grote financiële impact. 

In 2018 zou het grondprijsbeleid worden geactualiseerd. Volgens ambtelijke informatie blijkt dat voorlopig 

geen actualisatie zal plaatsvinden omdat er nog politieke keuzes gemaakt moeten worden. 

De eventuele baten maar ook de risico’s die van belang zijn voor de algemene financiële positie van de 

gemeente worden aangestipt.   

Deze risico’s worden echter niet benoemd, noch in de paragraaf grondbeleid en noch in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2012) 

komen de risico’s van de actieve grondpolitiek aan de orde.  

 

Vervolgens is in de inleiding van de paragraaf Grondbeleid het beleid voor de toekomst uiteengezet. 

Bergen zal in de toekomst vaker in samenwerking woningbouwplannen moeten realiseren. Met deze 

derden worden dan financiële en organisatorische afspraken gemaakt. De grex-wet zal als leidraad 

gelden voor deze afspraken. De nieuwe “notitie grondexploitaties 2016” van de commissie BBV geeft de 

berekeningsmethode voor de toe te passen rekenrente. Dit percentage is voor de gemeente Bergen 

0,96%. 

Daarnaast wordt toegelicht dat de uitkomsten van de  Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg  

nog onbekend zijn voor de gemeentelijke woningbouwprojecten.  

Daarna wordt ingegaan op de financiële positie en de tussentijdse winstnemingen. De egalisatiereserve 

grondbedrijf is in de nota reserves vastgesteld op een maximum van € 400.000. De stand van de reserve 

grondbedrijf per 31 december 2018 bedraagt € 772.174 omdat in 2017 een tussentijdse winstneming 

heeft plaatsgevonden op een aantal complexen van in totaal € 604.505. 

 

In de jaarrekeningen en begrotingen zijn de actuele trends en ontwikkelingen aangegeven per plan. Van 

alle in uitvoering zijnde plannen verwacht Bergen slechts een plan af te sluiten met een negatief resultaat 
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in 2025. De gemeente verwacht het laatste plan af te sluiten in 2025 met een positief resultaat van alle in 

uitvoering zijnde plannen van € 1.399.848. 

In het jaarlijkse overzicht van de exploitatie opzetten van de plannen van het grondbedrijf die in februari 

2019 zijn vastgesteld door de raad is de actuele financiële positie  bijgesteld en is het positief te 

verwachten resultaat in 2025 bijgesteld op € 1.356.833. 

 

Voor wat betreft de beoordeling van de stuurinformatie op operationeel niveau kijken wij of er bijvoorbeeld 

een duidelijk cijfermatig inzicht wordt geboden. Bergen geeft twee keer per jaar duidelijk cijfermatig 

inzicht per grondexploitatiecomplex zoals we al vermeld hebben en daarom beoordelen wij de informatie 

op operationeel niveau als goed. 
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Bergen. 

De Provincie Limburg voert bij elke gemeente één keer in de vier jaar zo’n financieel 

verdiepingsonderzoek uit. Dit is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop het financieel toezicht bij 

de Provincie Limburg sinds 2005 wordt uitgevoerd.  

 

 

Doel van het financieel verdiepingsonderzoek is, een meerjarige uitspraak te doen over de vorm 

van financieel toezicht. Op basis van dit onderzoek nemen Gedeputeerde Staten een besluit 

over de toezichtvorm, die in principe voor vier jaar geldt.  

 

 

Het onderzoek in Bergen 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij Bergen uitgevoerd in de periode januari-juni 2019 op 

basis van de begroting 2019. 

Wij danken de gemeente voor de samenwerking en bereidheid steeds op korte termijn antwoord te geven 

op onze vragen om informatie en toelichting. In verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

hebben wij afstemming van en overeenstemming over cijfers, gegevens en feiten gezocht én gevonden. 

 

Meerjarige uitspraak 

Het doen van een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar is gebaseerd op een bepaling 

opgenomen in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Kwestie van evenwicht”. Elke financieel 

toezichthouder heeft de mogelijkheid om het toezicht op deze manier uit te voeren. 

 

Uitspraak rondom toezicht                    

Wij gebruiken het financiële verdiepingsonderzoek om een uitspraak te doen over de toezichtvorm voor 

vier jaar.  

 

Zo’n uitspraak voor vier jaar repressief toezicht is natuurlijk goed mogelijk als uit het onderzoek blijkt dat 

de financiële positie en functie in orde zijn. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek 

groen licht. Alleen bij extreme in- of externe schokken, waardoor de gemeente volledig uit de financiële 

koers raakt, komt de Provincie in die periode van vier jaar terug op haar uitspraak. 

 

Als het financiële verdiepingsonderzoek voor vier jaar structurele tekorten laat zien dan is een uitspraak 

voor vier jaar repressief toezicht natuurlijk uitgesloten. De gemeente krijgt tot het volgende 

verdiepingsonderzoek elk jaar op basis van haar begroting en meerjarenraming een besluit over de 

toezichtvorm voor de begroting. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek rood licht.  
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Net als een verkeerslicht heeft het financiële verdiepingsonderzoek ook een oranje licht. Dit is het geval 

bij een gemeente die op basis van het onderzoek voor vier jaar repressief toezicht in aanmerking komt, 

onder de voorwaarde dat binnen een benoemde termijn één of meer voorwaarden worden vervuld. 

Als de gemeente de voorwaarden niet op tijd realiseert, dan kunnen Gedeputeerde Staten hun uitspraak 

van vier jaar repressief toezicht herzien. Vervult de gemeente de voorwaarden, dan is de situatie voor die 

gemeente daarna gelijk aan die voor een gemeente met groen licht. 

 

Ongeacht de uitkomst verricht de Provincie na vier jaar een nieuw financieel verdiepingsonderzoek en 

wordt opnieuw de kleur van het licht bepaald.  

 

De periode tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek 

Tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek volgt de Provincie ook de gemeenten die vier jaar 

repressief toezicht hebben gekregen, zij het op een aangepaste manier. De Provincie bekijkt globaal of 

een gemeente financieel op koers blijft. De Provincie zal dan ook jaarlijks in december de gemeente een 

brief sturen, waarin de toezichtvorm voor het volgende begrotingsjaar wordt medegedeeld. Voor alle 

duidelijkheid: die toezichtvorm is en blijft repressief, tenzij de financiële situatie dramatisch is 

verslechterd. 

 

Daarnaast bevatten alle financiële verdiepingsonderzoeken aanbevelingen voor de gemeente.  

Wij vertrouwen erop dat de gemeenten daar op adequate wijze uitvoering aan geven. In de periode tot 

het volgende onderzoek zullen wij de uitvoering van de aanbevelingen door de gemeente volgen. 
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5.2. Doel en kaders financieel toezicht 

 

 

Doel van financieel toezicht is: het bevorderen van een financieel gezonde situatie bij 

gemeenten. Hiermee bedoelen we een situatie, waarin een gemeente kan voortbestaan, zónder  

beroep te hoeven doen op de collectiviteit van gemeenten; de zogeheten artikel 12 steun van de 

Financiële verhoudingswet. Onze missie als financieel toezichthouder is dan ook: 

 

Houd de Limburgse gemeenten financieel gezond! 

 

Gemeenten zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Als financieel 

toezichthouder willen wij er echter graag aan bijdragen, dat gemeenten goed in staat blijven hun 

rol en taak waar te maken. Dat betekent in de praktijk, dat wij de eigen verantwoordelijkheid 

respecteren, maar reageren op risico’s, die tot financiële ontsporingen kunnen leiden.  

 

 

Wij toetsen via ons financieel verdiepingsonderzoek, of er binnen de gemeente sprake is van een 

structureel evenwichtige situatie. Hierbij kijken wij verder dan de cijfers. Het gaat bij ons toezicht ook 

duidelijk om de vraag, of de processen die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde ramingen 

kwalitatief goed zijn. Ons financieel toezicht richt zich daarbij vooral op het volgen van de hele (financiële) 

gemeentelijke beleidscyclus. Zo beschikken we over relevante en actuele informatie rondom financiële 

ontwikkelingen en/of problemen, op basis waarvan de bepaling van de toezichtvorm voor de gemeente 

uiteindelijk ook tot stand komt.  

Toezichthouden moet door gemeenten trouwens niet worden verward met controleren. Toezichthouders 

varen immers ook duidelijk op vertrouwen. Dat vertrouwen moet wel kunnen worden geverifieerd bij 

bijvoorbeeld substantiële afwijkingen.  

 

Aanvullend op andere controlemechanismen         

Toezicht bestaat naast andere controlemechanismen. Bij de gemeente hebben de raad, de accountant 

en de rekenkamer(functie) een controlerende functie. Wij wijken van dit rijtje af door onze plaats in een 

verticale lijn ten opzichte van de gemeente, waardoor onafhankelijkheid gemakkelijker gewaarborgd is. 

En door het accent te leggen op de begroting en niet op de jaarstukken, waardoor wij zaken eerder 

kunnen signaleren.  

 

 

Kaders waaruit wij ons oordeel vormen: 

- Gemeentewet 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ 2014 

- Jaarlijkse begrotingsbrief aan gemeenten 

 

We kunnen onafhankelijk het toezichtwerk doen, omdat wij geen rol vervullen in de wijze waarop 

de financiële positie en functie, die wij beoordelen, tot stand zijn gekomen.  

>> 
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Via publicatie van en toelichting op onze bevindingen bieden we de gemeenten transparantie.  

 

Tegen onderzoeksresultaten is geen officieel bezwaar en/of beroep mogelijk. Wel is, conform de 

Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en/of beroep mogelijk tegen de besluitvorming door 

Gedeputeerde Staten over de vorm van toezicht. Zodra Gedeputeerde Staten een besluit over de 

toezichtvorm hebben genomen, informeren wij de gemeente schriftelijk hierover. 
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5.3. Werkwijze  

 

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is, om een uitspraak te doen over de vorm van toezicht voor 

vier jaar. Om voor een meerjarig repressieve uitspraak in aanmerking te kunnen komen, moet de 

gemeente minimaal voldoende scoren op een aantal kritische factoren. Deze factoren vloeien voort uit de 

kaders zoals beschreven in paragraaf 5.2, Doel en kaders van financieel toezicht.  

 

 

Ons onderzoek richt zich niet op de vraag of de gemeente al dan niet haar bestuurlijke 

doelstellingen bereikt. Dit vraagt om een kwalitatief/politiek oordeel, dat niet aan de financieel 

toezichthouder is opgedragen. 

 

 

Op basis van de in paragraaf 5.2 genoemde kaders van financieel toezicht zijn er vier belangrijke 

aandachtsgebieden:  

- begroting en meerjarenraming; 

- vermogen; 

- wet- en regelgeving; 

- stuurinformatie. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport komen deze vier aandachtsgebieden aan de orde. 

 

                       Extern perspectief                                                           Intern perspectief 
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Deze aandachtsgebieden zijn niet zomaar gekozen. De aandachtsgebieden Begroting en meerjaren-

raming en Vermogen, geven inzicht in de financiële positie zoals die ook voor de omgeving van de 

gemeente, waartoe ook de toezichthouder behoort, zichtbaar is.  

De aandachtsgebieden Wet- en regelgeving en Stuurinformatie zijn onderwerpen die vooral binnen de 

gemeente/gemeentelijke organisatie spelen. Deze zeggen veel meer over de procesmatige kant en zijn 

van belang voor de beoordeling of de financiële ramingen kwalitatief goed zijn. En of de gemeente over 

voldoende instrumenten beschikt om financieel in control te kunnen zijn. Al deze aandachtsgebieden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.  

 

In onze ogen is sprake van een financieel gezonde gemeente als de uit de aandachtsgebieden 

voortvloeiende kritische indicatoren voldoende tot goed scoren en daarmee een evenwichtig beeld 

vertonen.  

 

Een voorbeeld                      

De financiële positie van een gemeente lijkt goed te zijn. Het ontbreekt deze gemeente echter aan 

essentiële stuurinformatie. Dit kan betekenen, dat deze gemeente onvoldoende mogelijkheden heeft om 

in control te zijn. Zij loopt hiermee aanzienlijk financieel risico.  

 

Op basis van het verdiepingsonderzoek formuleren wij dan aandachts- en/of verbeterpunten.  

Afhankelijk van hun belang volgen we op verschillende manieren hoe een gemeente deze punten in de 

tussenliggende jaren, dus tot aan ons volgende verdiepingsonderzoek oppakt. In enkele gevallen kunnen 

behaalde tussentijdse resultaten bepalend zijn, of een gemeente een meerjarige status kan behouden. 

Als dit voor een gemeente speelt, dan benoemen wij deze punten expliciet met vermelding hoe en 

wanneer invulling aan deze punten moet zijn gegeven. In zo’n geval heeft de gemeente oranje licht 

gekregen in het financiële verdiepingsonderzoek. 
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5.4. Reikwijdte van het onderzoek 

 

Primair richt het onderzoek zich op de financiële positie, zoals de gemeente die presenteert in de 

begroting 2019 en de bijhorende meerjarenraming 2020-2022. Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2015 zijn nader onderzocht, net als tussentijdse rapportages. 
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5.5. Onderzoek naar het financieel verdiepingsonderzoek  

 

In oktober 2008 is er in het blad B&G een artikel gepubliceerd door drs. Jean Schutgens, Anke Maessen 

MSc LLB, en prof.dr. Arno Korsten over de betekenis van een financieel verdiepingsonderzoek bij 

gemeenten in het kader van het moderne provinciaal toezicht. 

Zij concluderen onder meer het volgende: 

 

 

Het onderzoek is breder dan de traditionele beoordeling van begrotingsstukken van gemeenten en 

levert in de praktijk bruikbaar materiaal op voor de financiële planningsfunctie. Voor gemeenten is het 

instrument nuttig omdat iedere toetsing door een onafhankelijke instantie aan een vooraf vastgesteld 

toetsingskader een zekere waarborg geeft voor de kwaliteit van het gevoerde financiële beleid.  

Zeker het gebruik van indicatoren – zoals materieel, structureel en duurzaam financieel evenwicht – 

geeft de gemeentebesturen inzicht in de ‘gezondheid’ van de eigen financiële huishouding.  

Daarboven levert het financiële verdiepingsonderzoek aanbevelingen op ter verbetering vooral van de 

begrotingskant (planning) daar waar de accountant met zijn managementletter zich meer richt op de 

betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie en de rechtmatigheid van de uitvoering.  

De vraag ‘Kan een scan ook elders in Nederland worden toegepast?’ beantwoorden de auteurs 

positief. De gebruikte indicatoren zijn universeel toepasbaar en het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (deel toetsingskader) geldt voor alle gemeenten. De auteurs 

merken verder op dat het onderzoek een momentopname is. Volgend jaar kan het anders zijn. 
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6. Begrippen  
 

 

Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste begrippen uit deze rapportage, die betrekking hebben op 

gemeentefinanciën.  

 

Algemene reserve  

Reserve waaraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. De algemene reserve heeft primair 

een bufferfunctie voor het opvangen van onvoorziene, eenmalige tegenvallers. 

 

Dekkingsreserve/bruteringsreserve  

Dekkingsreserves kapitaallasten zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van 

gerealiseerde of nog te realiseren investeringen. De omvang van de dekkingsreserve moet bij 

besluitvorming voldoende zijn om (om een deel) de kapitaallast gedurende de gehele afschrijvingstermijn 

te dekken. Dit betekent dat het mogelijk is, dat de dekkingsreserve op het moment van besluitvorming 

lager is dan de investering en dus onvoldoende is om de kapitaallasten volledig te kunnen dekken. 

In dat laatste geval kunnen middelen alleen naar evenredigheid tussen de investering en de 

dekkingsreserve aan deze reserve worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Ook in dit geval 

is het noodzakelijk dat de dekkingsreserve gedurende de gehele afschrijvingstermijn beschikbaar en 

voldoende van omvang is, ter dekking van het evenredig deel van de kapitaallasten. De resterende 

lasten, die niet gedekt worden uit de dekkingsreserve kapitaallasten, moeten structureel in de begroting 

zijn gedekt. 

 

Financiële functie  

Onder de financiële functie wordt verstaan, alles wat van belang is voor de wijze waarop gemeenten 

omgaan met hun financiële middelen, zoals de beleidsbegroting, financiële begroting, meerjarenraming, 

productenraming, jaarverslag en jaarrekening, treasuryfunctie, planning & control, kostprijzen, 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

Formeel begrotingssaldo  

Formeel begrotingssaldo is het saldo van de begroting en de meerjarenraming na resultaatbestemming, 

zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting.  

 

Geblokkeerde reserves  

Geblokkeerde reserves zijn reserves waarover niet geheel of gedeeltelijk vrij kan worden beschikt, omdat 

deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeentelijke begroting te 

genereren en bij andere inzet van deze reserves vervangende structurele dekkingsmiddelen moeten 

worden aangewezen. Het gaat vooral om reserves waarvan de rente geheel of gedeeltelijk als structureel 

dekkingsmiddel ten gunste van de gemeentelijke begroting wordt gebracht en om reserves die het BBV 

verplicht en waar de raad formeel over heeft besloten.   

 

Groot onderhoud  

Onderhoud voor uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed 

(gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen.  
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Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan: 

onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over (een groot deel van) het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. 

Klein onderhoud is het onderhoud, dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van 

het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het 

kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar moeten (jaarlijks) 

ten laste van de begroting worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen via een jaarlijkse 

storting in een voorziening ex artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten over de totale levensduur worden uitgestreken.  

 

Incidenteel/structureel                 

Onder structurele baten en lasten verstaan we: baten en lasten, die zich in beginsel in elk jaar van de 

begroting en meerjarenramingen voordoen. De overige baten en lasten worden als incidenteel 

aangemerkt.  

 

Incidentele baten 

In het algemeen wordt onder incidentele baten verstaan baten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele lasten 

In het algemeen wordt onder incidentele lasten verstaan lasten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar voordoen. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit  

Incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de gemeentelijke taken op het geldende 

niveau. De middelen die dit vermogen (kunnen) bepalen zijn:  

 de algemene reserve en reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven, die kan worden 

gewijzigd;  

 de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hieraan nog geen 

bestemming is gegeven; 

 het incidenteel rekeningsaldo, dat nog niet aan de algemene reserve is toegevoegd;  

 de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn.  

 

Onbenutte belastingcapaciteit  

De belastingcapaciteit waarvan bij het financiële toezicht op gemeenten wordt uitgegaan, is bepaald op 

de ruimte tot de tarieven van de OZB, zoals ze voor een art. 12-aanvraag vereist zijn en de ruimte tot 

100% kostendekkende tarieven voor rioolheffingen en reinigingsheffingen.  

 

Onderuitputting  

Het achterblijven van de lasten ten opzichte van de ramingen. 
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Post onvoorzien  

De post onvoorzien is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. Het 

karakter van deze post is, dat met het daarop uitgetrokken bedrag de raming van andere posten in de 

begroting die te laag of baten die te hoog blijken te zijn, bijgesteld kan worden. Ook kunnen bedragen 

worden afgeraamd en op andere posten bijgeraamd voor in de loop van het jaar op de begroting nieuw te 

brengen posten.  

 

Repressief toezicht  

Repressief toezicht is de toezichtvorm, die van toepassing is, als de begroting niet onder het preventieve 

toezicht valt. De begroting en de begrotingswijzigingen krijgen rechtskracht, zonder afhankelijk te zijn van 

een besluit tot goedkeuring.  

 

Structureel en reëel evenwicht van de begroting en de meerjarenraming 

Structureel en reëel evenwicht is in de huidige Gemeentewet / Gemeenschappelijk Toezichtkader 

“Kwestie van evenwicht” het geldende beoordelingscriterium. Met structureel en reëel evenwicht 

bedoelen wij de situatie waarin: 

- ten minste alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten en 

- incidentele lasten kunnen worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de 

algemene reserve). 

Met het criterium reëel evenwicht beoordelen wij ook de kwaliteit van de begroting en meerjarenraming. 

Dit houdt in dat gekeken wordt naar het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en  

lasten. Bij de beoordeling van de realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle  

risico’s die het structurele evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant voor ons. Of de ramingen reëel 

 zijn, toetsen wij verder onder meer aan de hand van de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële  

positie.  

Op basis van deze beoordeling kunnen wij voor de bepaling van het structureel en reëel evenwicht het 

door de gemeente geraamde en gepresenteerde resultaat, zowel voor de begroting als voor de  

meerjarenraming, corrigeren. 

 

Structurele weerstandscapaciteit  

Structurele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte, structurele tegenvallers in de 

gemeentelijke begroting op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor voortzetting van de 

gemeentelijke taken.  

De middelen die dit vermogen (kunnen) bepalen:  

 de onbenutte belastingcapaciteit;  

 de in de begroting opgenomen structurele ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hieraan 

nog geen bestemming is gegeven;  

 het structureel rekeningsaldo voor zover nog niet in de begroting verwerkt.   

 

Weerstandscapaciteit  

Weerstandscapaciteit van een gemeente is het totaal aan potentiële financiële middelen, die kunnen 

worden ingezet voor het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers. De weerstandscapaciteit kan 

worden onderscheiden in een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit.  
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Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken dan 

wel middelen heeft vrijgemaakt om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, zónder ingrijpende 

beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk: de 

weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen deze twee aan.  
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7. Bronnen 
 

 

Gemeentelijke bronnen: 

- Begroting 2019, 2020-2022; 

- Jaarrekeningen 2015.-2017; 

- Nota grondbeleid 2012; 

- Nota reserves en voorzieningen 2012; 

- Verordeningen (212, 213 en 213a Gemeentewet); 

- Beheerplannen; 

- Verbreed Rioleringsplan 2014 -2019; 

- Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 2013-2022; 

- Quick-scan Arcadis 2013-2023 + Weginspectie Anteagroup 2017; 

- Verlichtingsplan 2013-2022. 

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrief 2019; 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ 2014; 

- www.limburg.nl/gemeentefinancien.  

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; 

- Gemeentewet; 

- Wet financiering decentrale overheden. 

 

 

http://www.limburg.nl/gemeentefinancien

