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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Mook en Middelaar. 

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 11 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten om de gemeente Mook en 

Middelaar op basis van de begroting 2019 repressief toezicht
1
 toe te kennen. Dit betekent dat de 

Provincie (college van Gedeputeerde Staten) de begroting en begrotingswijzigingen niet hoeft goed te 

keuren.  

 

 

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. 

 

Aan dit besluit is de volgende voorwaarde verbonden: 

 na vaststelling van de begroting 2020 laten de begroting 2020 en ten minste de jaarschijven 

2021 en 2022 van de meerjarenraming 2021-2023 een structureel en reëel evenwicht of 

overschot zien. 

 

 

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 de voorwaarden voldaan 

Ons onderzoek van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 laat zien dat het eerste jaar, 

2019, een tekort heeft. Het structureel en reëel saldo, waar wij naar moeten kijken voor onze 

oordeelsvorming, laat in 2019 een aanzienlijk tekort zien van € 163.000.  

Ook in 2020 en 2021 zijn er structurele en reële tekorten, maar deze zijn met € 16.000 resp € 15.000 veel 

kleiner.  

Pas het laatste jaar van de meerjarenraming, 2022, laat een structureel en reëel evenwicht zien. Met een 

saldo van + € 71.000 is er zelfs sprake van een behoorlijk overschot.  

Daardoor is het nu de vraag of er in de komende jaren sprake is en blijft van een structureel en reëel 

evenwicht. 

Voor meerjarig repressief toezicht moeten de begroting en alle jaren van de meerjarenraming een 

structureel en reëel evenwicht laten zien. Met de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 

                                                      

1  De tegenhanger van repressief toezicht, is preventief toezicht. Hierbij dient Gedeputeerde Staten wel goedkeuring te geven aan 

zowel begroting als begrotingswijzigingen. 
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voldoet de gemeente Mook en Middelaar niet aan die eis. Vervolgens hebben we gekeken of er redenen 

zijn om de gemeente toch voor meerjarig repressief toezicht in aanmerking te laten komen. 

Die redenen zien wij in:  

 de financiële functie die voldoende op orde is. De stuurinformatie op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau beoordelen we op twee niveaus gemiddeld als voldoende en op één niveau 

gemiddeld als goed. De naleving van de voorschriften, en specifiek van het BBV en de 

Gemeentewet, is gemiddeld goed; 

 een goede reservepositie. Met die goede reservepositie kan de gemeente bij tegenslagen 

beschikken over een goede buffer om tegenvallers zeker op de korte termijn zonder ingrijpende 

bezuinigingen te kunnen opvangen; 

 het aanzienlijke positieve structurele en reële saldo voor de jaarschijf 2022 in de meerjarenraming 

2020-2022 die bij de begroting 2019 hoort. 

Om dat laatste, en hier zwaarwegende punt nog sterker te benadrukken hebben we ervoor gekozen om 

het behoud van het meerjarig repressief toezicht afhankelijk te maken van de voorwaarde, zoals aan het 

begin van deze paragraaf geformuleerd. De voorwaarde houdt in dat bij de begroting 2020 er ten minste 

voor de drie dan resterende jaren van de periode van het meerjarig repressief toezicht sprake is van een 

structureel en reëel evenwicht. 

Als de begroting 2020 dat beeld voor ten minste de jaren 2020-2022 laat zien, dan heeft de gemeente de 

voorwaarde ingevuld en behoudt Mook en Middelaar de meerjarige uitspraak tot en met 2022. 
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2.2. Aandachtspunten 

 

De conclusie van ons onderzoek 2019 is dat Mook en Middelaar meerjarig repressief toezicht kan krijgen. 

Daar is wel een voorwaarde aan verbonden. 

Ons onderzoek laat zien dat Mook en Middelaar naast de voorwaarde ook aandacht moet geven aan 

ontwikkelingen die risico’s voor de gemeente inhouden. We lopen enkele hierna langs. 

 

De ontwikkeling van de uitkeringen van het Rijk aan de gemeente 

Zoals alle Nederlandse gemeenten is Mook en Middelaar 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 eigen afwegingen op een goede manier te 

maken. 

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

laatste heeft te maken met de wettelijke eis dat gemeenten in financieel goede én slechte tijden met een 

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

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 Mook en Middelaar 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 belangrijke 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 

wie voor welk deel verantwoordelijk is. 

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

gedekt worden. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Mook en Middelaar kiest voor de meest sobere vorm van onderhoud. Maar ook dan vraagt het onderhoud 

nog om aanzienlijke bedragen voor het dagelijks en groot onderhoud. En vervangingsinvesteringen 

komen om de zoveel jaar weer terug. 

Op dit moment moeten in 2019 nog enkele beheerplannen worden geactualiseerd. De plannen zullen 

laten zien wat op basis van de huidige situatie aan investeringen en dagelijks en groot onderhoud de 

komende jaren nodig is. Ook al blijft de gemeente voor de meest sobere vorm van onderhoud kiezen, is 

het niet op voorhand te zeggen dat de huidige budgetten toereikend blijven. 
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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 Mook en Middelaar.  

 

 

 

Toelichting bij deze scorecard 

De conclusie staat in het midden: meerjarig repressief toezicht in een oranje vlak. Oranje betekent dat 

aan het meerjarig repressief toezicht wel een voorwaarde is verbonden. Om het meerjarig repressief 

toezicht te behouden moet Mook en Middelaar tijdig aan de gestelde voorwaarde voldoen. 

De conclusie is getrokken op basis van de ‘scores’ bij de negen velden in de vier aandachtsgebieden. De 

score kan ‘slecht’, ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. De vier aandachtsgebieden zijn ‘structureel 

en reëel evenwicht’, ‘vermogen’, ‘wet- en regelgeving’ en ‘stuurinformatie’. Het zwaartepunt voor het 

formuleren van de conclusie ligt bij de linkerkant van de scorecard, de financiële positie van de 

gemeente. 

Mook en Middelaar scoort goed bij vermogen. Bij structureel en reëel evenwicht hebben we één keer 

voldoende en één keer onvoldoende opgenomen. Omdat de begroting 2019 een duidelijk structureel en 

reëel tekort laat zien, is de score onvoldoende. Bij de meerjarenraming 2020-2022 zijn er de twee eerste 

jaren kleine tekorten en het laatste jaar een aanzienlijk overschot, wat we met voldoende beoordelen. 

De goede scores bij het vermogen, de voldoende bij de meerjarenraming en de scores bij de 

stuurinformatie en de wetgeving zijn de redenen om Mook en Middelaar toch in aanmerking te laten 

komen voor meerjarig repressief toezicht.  

Zoals al geschreven, is daar wel een voorwaarde aan verbonden. In paragraaf 2.1 is de voorwaarde 

geformuleerd. 
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Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De begroting 2019 is sluitend gemaakt met een onttrekking aan de Vrij Besteedbare Reserve (VBR), een 

onderdeel van de algemene reserves. Het saldo van lasten en baten en mutaties reserves van de  

begroting 2019 is + € 33.000. De onttrekking aan de VBR telt in de begroting 2019 op tot € 532.000. 

Die aanzienlijke onttrekking heeft alles te maken met het nieuw beleid in de begroting 2019 dat  

gebaseerd is op het nieuwe collegeprogramma 2018-2022. 

Zowel de raad als de provinciale toezichthouder moet zijn oordeel over de begroting op basis van de 

Gemeentewet echter baseren op het structureel en reëel saldo van de begroting. Er moet minimaal  

sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht. Als dat er niet is, dan zal zeker het laatste jaar van 

de meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. 

De grote inzet van de VBR in 2019, voor een deel ter dekking van structurele lasten, zorgt voor een 

aanzienlijk structureel en reëel tekort in de begroting 2019: - € 163.000. 

De jaren 2020 en 2021 laten min of meer een evenwicht zien met marginale tekorten en in 2022 is er 

sprake van een duidelijk overschot.  

 

 

Vermogen 

 

Beleidsuitgangspunten voor reserves en voorzieningen heeft de raad van Mook en Middelaar 

vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen (2017). Actualisatie van de nota zal in 2019 

plaatsvinden. Van belang is om de aanwezige reserves nog een keer tegen het licht te houden. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe financiële verordening van kracht. In deze verordening zijn 

voor reserves en voorzieningen dezelfde bepalingen opgenomen zoals opgenomen in de verordening 

2017.   

De algemene reserve bestaat uit twee onderdelen, de Algemene Reserve en de Vrij Besteedbare 

Reserve. De Algemene Reserve dient als algemene buffer voor de risico’s. De Vrij Besteedbare 

Reserve heeft als doel om nader te benoemen investeringen en lasten te dekken.  

Onttrekkingen aan de algemene reserve zijn incidentele baten. Voor de berekening van het structureel 

en reëel saldo worden incidentele baten in mindering gebracht op het saldo. Voor het begrotingsjaar 

2019 is een bedrag van € 250.000 uit de algemene reserve gehaald om de structurele lasten te 

dekken. 

In de begroting 2019 en meerjarenraming is inzicht geboden in het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Voor het begrotingsjaar 2019 zijn de reserves en voorzieningen per 1 januari 

gepresenteerd. Voor de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming is de stand per 31 december 

weergegeven.  

Belangrijke mutaties in reserves zijn niet toegelicht. De begroting kan op dit onderdeel verbeterd 

worden. Eveneens kunnen de belangrijkste mutaties in voorzieningen worden toegelicht. 

Voor een goed inzicht in de vermogenspositie is het cruciaal dat de beheerplannen actueel zijn én 

blijven. Dit geldt tevens voor het inzicht in achterstallig onderhoud. De raad stelt de kaders vast voor 

het onderhoud aan kapitaalgoederen. De relevante reserves en voorzieningen zijn hierbij van belang.  

Uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen blijkt dat een aantal plannen geactualiseerd wordt in 

2019. De noodzakelijke hoogte van de onderhoudsvoorzieningen zal blijken uit de door de raad 
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vastgestelde plannen. 

In het coalitieakkoord is een relatie gelegd met reserves. Er is aangegeven dat Mook en Middelaar een 

gezonde reservepositie wil aanhouden en er voor wil zorgen dat de risico’s zijn afgedekt. Ook wij 

benadrukken het belang om risico’s te kunnen opvangen.  

 

 

Wet- en regelgeving 

 

Mook en Middelaar voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2019 en de 

jaarrekening 2017 aan de wetgeving. Mook en Middelaar past het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) in het algemeen goed toe. De informatiewaarde kan op een aantal 

plaatsen worden vergroot. In hoofdstuk 4 zijn aanbevelingen gedaan voor die onderdelen van de 

paragrafen waar de financiële verordening en / of het BBV niet worden gevolgd. De gemeente geeft in 

ruime mate invulling aan wet- en regelgeving.  

De gemeente voldoet niet op alle onderdelen aan de eisen van de financiële verordening (2017) die 

tijdens de vaststelling van de begroting 2019 van kracht was en door ons als geldend kader wordt 

gebruikt voor dit verdiepingsonderzoek. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe financiële verordening 

(2019) van kracht. Het voldoen aan wetgeving vergroot het inzicht en geeft transparantie voor de raad. 

 

 

Stuurinformatie 

 

Stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau met betrekking tot de financiën van de 

gemeente stelt de raad in staat in control te zijn en blijven. 

We hebben in de paragrafen 3.1 en 3.2 en in de zeven paragrafen van hoofdstuk 4 ook steeds 

gekeken naar de stuurinformatie. Al die beoordelingen hebben we in deze paragraaf bij elkaar gebracht 

en met de gewichten die we aan de negen verschillende onderdelen hebben gegeven, leidt dat tot de 

conclusie dat de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemiddeld voldoende 

is. 

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 Voldoende   

 

 

Conclusie 

De begroting 2019 is sluitend gemaakt met een onttrekking aan de Vrij Besteedbare Reserve (VBR), een 

onderdeel van de algemene reserves. Het saldo van lasten en baten en mutaties reserves van de  

begroting 2019 is + € 33.000. De onttrekking aan de VBR telt in de begroting 2019 op tot € 532.000. 

Die aanzienlijke onttrekking heeft alles te maken met het nieuw beleid in de begroting 2019 dat  

gebaseerd is op het nieuwe collegeprogramma 2018-2022. 

Zowel de raad als de provinciale toezichthouder moet zijn oordeel over de begroting op basis van de 

Gemeentewet echter baseren op het structureel en reëel saldo van de begroting. Er moet minimaal  

sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht. Als dat er niet is, dan zal zeker het laatste jaar van de 

meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. 

De grote inzet van de VBR in 2019, voor een deel ter dekking van structurele lasten, zorgt voor een 

aanzienlijk structureel en reëel tekort in de begroting 2019: - € 163.000. 

De jaren 2020 en 2021 laten min of meer een evenwicht zien met marginale tekorten en in 2022 is er 

sprake van een duidelijk overschot.  

 

Op basis van onze analyse doen we de volgende aanbevelingen 

 zet geen incidentele middelen (reserves) in ter dekking van structurele lasten; 

 presenteer en licht het structurele en reële saldo van de begroting en meerjarenraming duidelijk toe 

in de begroting, zodat de raad bij zijn besluit tot vaststelling van de begroting inzicht heeft of de 

begroting voldoet aan de eisen daarover in de Gemeentewet. 

 

 

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 verdiepingsonderzoek 2019 is gebaseerd op de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. 

In ons onderzoek blikken we ook kort terug naar behaalde rekeningresultaten. De behaalde resultaten in 

het recente verleden wegen mee in de beeldvorming over de begroting 2019 en meerjarenraming  

2020-2022.  

 

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

De raad heeft de begroting 2019 op 8 november 2018 vastgesteld. Voor ons onderzoek gaan we uit van 

de (financiële) situatie zoals die na de vaststelling was. Op dit algemene uitgangspunt zouden we alleen 

een uitzondering hebben gemaakt, als er uiterlijk op 30 april 2019 (een) begrotingswijziging(en) 

was/waren vastgesteld, waardoor de financiële situatie van Mook en Middelaar in aanzienlijke mate zou 

zijn gewijzigd. Dat is echter niet het geval. 

 

De voorbereiding en vaststelling van de begroting 2019 

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

opgesteld. De eerste begroting na raadsverkiezingen bevat meestal een vertaling van de ambities uit het 

nieuwe coalitieakkoord en het nieuwe collegeprogramma. Dat geldt ook voor de begroting 2019 van 

Mook en Middelaar. 

De voorbereiding van de begroting 2019 is in de raad gestart met de behandeling en vaststelling van de 

Kaderbrief 2019. Na de Kaderbrief 2019 was er voor het jaar 2019 een tekort van € 180.000, terwijl er 

voor de drie volgende jaren ruime overschotten werden verwacht.  

Met de Kaderbrief 2019 heeft de raad ook de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 

2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vastgesteld. 

Na de Kaderbrief 2019 is een flink aantal budgetten nog gewijzigd, maar het financiële beeld dat bij de 

Kaderbrief 2019 was geschetst, veranderde daardoor niet. 

De vertaling van de al genoemde ambities uit het collegeprogramma had financieel wel voor alle vier 

jaren een aanzienlijk, negatief effect. Al rekening houdend met de direct voor het collegeprogramma 

aangewezen dekkingsmiddelen ontstond er voor 2019 een extra last van bijna € 400.000 en voor de jaren 

daarna van bijna € 500.000.  

De saldi waren daarna voor alle vier jaar negatief, variërend van een tekort van € 495.000 in 2019 tot      

€ 251.000 in 2022. 

In de begroting 2019 is daarom een aanzienlijk, meerjarig dekkingsplan gepresenteerd. Met dit 

dekkingsplan zijn de saldi van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 twee keer positief, 

namelijk de jaren 2019 en 2022, en twee keer negatief, de jaren 2020 en 2021, geworden. 

Met het dekkingsplan wordt onder meer ruimte in de begroting benut en enkele onderdelen van het 

collegeprogramma zullen op projectbasis gerealiseerd worden, waardoor er aparte voorstellen daarvoor 

aan de raad zullen worden voorgelegd. Daarbij zal dan ook de dekking worden geregeld. In 2019 wordt 

voor het dekkingsplan ook € 250.000 aan de Vrij Besteedbare Reserve (hierna: VBR) onttrokken. 

Overigens zal deze onttrekking pas plaatsvinden als de raad instemt met concrete bestedingsvoorstellen 

van het college. Bij de direct voor het collegeprogramma aangewezen dekkingsmiddelen zit voor 2019, 
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2020 en 2021 ook een onttrekking aan de VBR van respectievelijk € 282.000, € 217.000 en € 195.000. In 

totaal wordt in 2019 voor de uitvoering van het collegeprogramma € 532.000 aan de VBR onttrokken. 

Met name de omvang van de voorstellen 2019-2022 uit het collegeprogramma heeft ertoe geleid dat er 

ook een fors bedrag aan dekkingsvoorstellen nodig was om ten minste 2019 en 2022 met een overschot 

te laten sluiten. 

In tabel 3.1.1 hieronder staan in de eerste regel de saldi, zoals hiervoor beschreven en in de begroting 

2019 onderaan bladzijde 10 vermeld. 

 

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

Saldo B2019 B2020 B2021 B2022 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente +33 -20 -15 +65 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar -163 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming n.v.t. -16 -15 +71 

 

Regel 1 van de tabel 3.1.1 geeft het saldo van alle lasten en baten en van alle mutaties in de reserves. 

We hebben dat in de tabel het formele begrotingssaldo genoemd. Het is meestal ook het saldo dat het 

meest wordt genoemd, ook in de begroting. 

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 van tabel 3.1.1 te vinden en voor de meerjarenraming in 

regel 3. Voor de jaren 2019-2021 is er sprake van een structureel en reëel tekort. Voor 2019 is dit tekort 

aanzienlijk. Alleen voor 2022 is er een structureel en reëel overschot.  

Het grote verschil tussen het formele saldo en het structurele en reële saldo in 2019 heeft te maken met 

het feit dat de gemeente in 2019 fors meer incidentele baten dan incidentele lasten in haar ramingen 

heeft zitten. De al genoemde onttrekking aan de VBR in 2019 speelt daarbij een belangrijke rol. Het tekort 

betekent dat in de begroting 2019 € 163.000 aan structurele lasten met incidentele baten worden gedekt. 

De incidentele lasten en baten in 2020-2022 ontlopen elkaar weinig tot niets. Er is daardoor weinig tot 

geen verschil in die jaren tussen het formele en het structurele en reële saldo.  

Naar ons oordeel hanteert Mook en Middelaar realistische uitgangspunten bij het opstellen van de 

ramingen. Op basis van het toetspunt ‘reëel’ hebben we daarom geen correcties aangebracht. 

In tabel 3.1.2 is te zien via welke stappen we van het formele saldo op het structurele en reële saldo zijn 

gekomen. 

 

Tabel 3.1.2 Van formeel naar structureel en reëel saldo 2019-2022 (bedragen * € 1.000) 

Saldo B2019 B2020 B2021 B2022 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente +33 -20 -15 +65 

Weglaten incidentele lasten +466 +401 +325 +136 

Weglaten incidentele baten -662 -397 -325 -130 

Structureel en reëel saldo -163 -16 -15 +71 

 

Het structureel (en reëel) saldo is voor de jaren 2019-2022 op blz. 10 van de begroting op de één na 

laatste regel te vinden.  
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Op blz. 109/110 is een uitgebreid overzicht te vinden van de lasten en baten en van de mutaties reserves 

van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022, waarbij het totale bedrag steeds opgesplitst 

wordt in een incidenteel en een structureel deel. Het is een overzicht dat wij al enkele jaren 

‘voorschrijven’. 

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 meerjarenramingperiode 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. De plaats, blz. 109 en 110,  

met alleen een vermelding op blz. 10 van het structurele en incidentele deel van het totale saldo zorgt er 

echter niet voor dat de raad direct ziet dat op de één na laatste regel van blz. 10 de belangrijkste 

informatie staat voor zijn besluit tot vaststelling van de begroting. 

Onze aanbeveling is dan ook om ten minste de structurele en reële saldi van de begroting en de 

meerjarenraming op een duidelijke plaats in de begroting te plaatsen, zodat de raad goed in beeld heeft 

of de begroting die hij vaststelt, voldoet aan de wettelijke eis met betrekking tot de saldi.  

 

Met de structurele saldi 2019-2022 voldoet Mook en Middelaar maar net aan de norm van artikel 189, lid 

2 van de Gemeentewet. Alleen in het laatste jaar van de meerjarenraming 2020-2022 is er een overschot.  

Deze uitkomst laat zien dat Mook en Middelaar het bij de voorbereiding van de begroting 2019 en de 

meerjarenraming 2020-2022 niet gemakkelijk heeft gehad. 

In de begroting 2019 zelf is wel te zien dat er qua bedragen een omvangrijk dekkingsplan is opgesteld om 

de ambities uit het collegeprogramma te kunnen realiseren. De tekst laat echter niet zien welke 

afwegingen daarbij zijn gemaakt en of die afwegingen moeilijk waren. De begroting 2019 lezend lijkt het 

aanzienlijke dekkingsplan zonder al te veel problemen te zijn opgesteld. Alleen de inzet van de VBR wijst 

op moeite bij het sluitend maken van de begroting 2019. 

 

We kijken nu of er meer zaken en ontwikkelingen zijn die wellicht op termijn de financiële resultaten 

kunnen gaan beïnvloeden. 

 

Coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord komen zaken voor die wijzen op ontwikkelingen die de gemeente financieel 

(kunnen) belasten. 

De dubbele oriëntatie trekt een wissel op het bestuur. Veel overleggen vinden dubbel plaats.  

Voor het sociale domein en ICT heeft de gemeente een keuze voor het Rijk van Nijmegen gemaakt. Voor 

het fysieke domein is er samenwerking op regionaal niveau in de provincie Limburg.  

Alle nieuw beleid wordt getoetst op duurzaamheid  

In het coalitieakkoord zijn een aantal uitgangspunten opgenomen voor de begroting en meerjarenraming: 

 basisuitgangspunt is een meerjarig sluitende begroting met een trendmatige verhoging van de OZB 

opbrengst; 

 structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten; 
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 bij noodzaak tot bezuinigen worden de bestaande activiteiten voor welzijn van jeugd en activiteiten, 

die de levendigheid en leefbaarheid van de kernen bevorderen, ontzien; 

 toeristenbelasting en hondenbelasting worden primair gebruikt ter bevordering van het toerisme c.q. 

bestrijding van overlast voor hondenpoep (w.o. uitlaatstroken, -veldjes en losloopveldjes). 

 

Het sociaal domein 

Het sociaal domein is met de decentralisaties van 2015 inhoudelijk en financieel een zware en 

omvangrijke taak van de gemeente geworden. De gemeente verrekent eventuele mee- en tegenvallers 

zo veel mogelijk met elkaar. Daarnaast heeft de gemeente de bestemmingsreserve Sociaal Domein, 

waaraan overschotten op dit terrein worden toegevoegd. Omgekeerd kunnen tekorten met een 

onttrekking aan deze reserve worden gedekt. Dat kan ook al gedurende de uitvoering gebeuren. 

De gemeente gaat uit van een constant budget voor het sociaal domein en streeft niet (meer) naar een 

budgettair neutrale uitvoering van het sociaal domein.  

Anders dan in vele gemeenten heeft het sociaal domein Mook en Middelaar tot nu toe echter niet voor 

grote en onverwachte tegenvallers geplaatst. De gemeente gaat er ook vanuit dat het sociaal domein 

structureel niet tot problemen leidt. 

Dit is helaas geen garantie dat de gemeente daar niet mee te maken kan krijgen. Met de open eind-

regelingen in het sociaal domein kan de financiële uitkomst snel wijzigen. Dat ziet de gemeente ook als 

een groot risico. Bovendien is het beleidsterrein volop in beweging:  

 regelgeving verandert. Denk bijvoorbeeld aan het abonnementstarief bij de Wmo en het onderzoek 

naar de verdere decentralisatie van het onderdeel Beschermd Wonen; 

 verdeelmodellen worden onderzocht en bijgesteld met andere resultaten voor gemeenten; 

 de discussie met het Rijk over de structurele en incidentele bijdragen van het Rijk voor het 

beleidsterrein, afgezet tegen de eerdere bezuinigingen, zal voorlopig voortgezet worden. 

Het beleidsterrein zal ook financieel veel aandacht van de gemeente blijven vragen. 

 

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 

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. 
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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. Begin 2019 

kwamen er berichten dat de onderuitputting 2018 nog hoger zou gaan uitvallen. Het accres 2018 is in de 

meicirculaire 2019 inderdaad nog lager vastgesteld. 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. 

Ook bij de uitputting van het BCF over 2018 heeft dit beeld zich herhaald. Terwijl in de 

septembercirculaire 2018 nog een toevoeging van € 106 miljoen aan het gemeentefonds werd geraamd, 

laat de meicirculaire 2019 zien dat de werkelijke onderuitputting BCF over 2018 maar € 39 miljoen is 

geworden.  

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 plaatsheeft, 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.  Dat kan de gemeente 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.  

De gemeente raamt voorzichtigheidshalve nu in het vierde jaar van de meerjarenraming, dat niet in de 

begroting en meerjarenraming verschijnt, maar wel in de administratie wordt meegenomen, geen stijging 

van de algemene uitkering, ook al geeft de circulaire dat wel aan. 

 

Demografische ontwikkelingen 

Mook en Middelaar heeft al langer te maken met een min of meer stabiele bevolkingsomvang. Daarbij 

hoort een ingrijpende verandering van de samenstelling van de bevolking 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. 
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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. 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. 

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 3.1.3 worden de gezichtjes van de zeven paragrafen gepresenteerd. 

 

Tabel 3.1.3 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 bij de begroting vijf keer een lachend gezichtje staat, één keer een neutraal gezichtje 

en één keer een treurend gezichtje. De onderwerpen in de vijf paragrafen met een lachend gezichtje zijn 

goed verwerkt in de begroting, bevatten geen bijzondere risico’s voor de begroting en de betekenis van 

de paragraaf voor de begroting is goed aangegeven in de paragraaf. Bij het grondbeleid is dit minder 

duidelijk in de paragraaf aangegeven en bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn er risico’s 

doordat enkele beheerplannen in 2019 geactualiseerd zullen worden en er in een enkel geval sprake is 
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van onderhoud, dat ingehaald moet worden. Er is daardoor onzekerheid over de toereikendheid van 

onderhoudsbudgetten. 

Bij de meerjarenraming is er zes keer een neutraal gezichtje te zien en één keer een treurend gezichtje. 

De lagere score heeft te maken met de beperkte of ontbrekende informatie in de paragrafen over de 

meerjarenraming. Voor de paragraaf onderhoud is de opmerking bij deze paragraaf voor de begroting 

van toepassing. 

Tabel 3.1.3 laat zien dat de onderwerpen in de zeven verplichte BBV-paragrafen voor de begroting en 

meerjarenraming weinig tot geen bijzondere risico’s bevatten. Dat geldt niet voor de paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen. 

 

De jaren 2016-2018 

We kijken in deze paragraaf kort terug naar de drie voorgaande jaren om te zien of de planning- en 

controlcycli in die jaren aandachtspunten bieden voor 2019 e.v. 

 

2016 

De begroting 2016 liet een klein positief saldo zien van lasten en baten en mutaties reserves zien. Het 

structurele en reële saldo 2016 was echter negatief. De drie jaren van de meerjarenraming 2017-2019 

hadden een positief saldo. Zowel het formele saldo als het structurele en reële saldo was alle jaren 

positief. 

Bij de jaarrekening 2016 was er aanzienlijk overschot van € 675.000. Het grootste deel daarvan werd 

naar 2017 doorgeschoven, terwijl € 145.000 aan de VBR werd toegevoegd. 

 

2017 

De begroting 2017 was formeel sluitend. Dat gold ook voor het eerste jaar van de meerjarenraming 2018-

2020. De twee laatste jaren lieten een oplopende positief saldo zien. 

Het structureel en reëel saldo was voor alle vier jaar van de periode 2017-2020 positief. Het overschot 

liep geleidelijk op, van + € 8.000 in 2017 tot + € 269.000 in 2020. 

Bij de jaarrekening 2017 is er sprake van een aanzienlijk overschot: + € 1.579.000. Daarvan is € 555.000 

overgeheveld naar 2018, € 372.000 voor het onderhoud gemeentehuis gereserveerd en het restant,        

€ 652.000, aan de VBR toegevoegd. 

 

2018 

De uitkomsten bij de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 zijn niet veel anders dan bij de 

vorige begroting en meerjarenraming. De formele saldi 2018-2021 gaan van sluitend voor 2018 tot           

+ € 147.000 in 2021. De structurele en reële saldi wijken daar niet veel van af. Voor 2018 is er een klein 

positief saldo en voor 2019 een klein negatief saldo. Voor 2020 en 2021 zijn er forse overschotten. 

Bij het schrijven van dit onderdeel was de jaarrekening 2018 nog niet beschikbaar. 

 

Conclusie terugblik 

De terugblik is beperkt van omvang en leent zich niet voor veel conclusies. 

Te zien is dat de gemeente zich sterk richt op een reëel sluitende begroting en dat het financiële beeld 

aan het eind van de meerjarenraming positiever wordt. Ten tweede laat de jaarrekening een (veel) 

positiever beeld zien. 
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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: 

- 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.  

 

Uit onze analyse blijkt, dat  Mook en Middelaar niet aan deze voorwaarde voldoet in het begrotingsjaar 

2019 Er is een structureel en reëel tekort 2019 van € 163.000. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: onvoldoende 

 

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 Mook en Middelaar wel geldt.  

We hebben hier naar de derde regel van tabel 3.1.1 gekeken. Te zien is dat alleen voor 2022 sprake is 

van een structureel en reëel overschot.  

Voor 2020 en 2021 zijn er structurele en reële tekorten. Deze bedragen € 16.000 respectievelijk € 15.000. 

Naar ons oordeel is de omvang van deze twee tekorten zodanig dat we ook voor de jaren 2020 en 2021 

kunnen spreken over een structureel en reëel evenwicht. 

Voor de drie jaren van de meerjarenraming 2020-2022 is er dus sprake van een structureel en reëel 

evenwicht of overschot. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: voldoende 
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Stuurinformatie 

We bekijken 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, 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 voldoende niveau. De begroting 

kan met hier en daar wat extra (cijfermatige) informatie meer inzicht bieden. 
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Voldoende  Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

Beleidsuitgangspunten voor reserves en voorzieningen heeft de raad van Mook en Middelaar 

vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen (2017). Actualisatie van de nota zal in 2019 

plaatsvinden. Van belang is om de aanwezige reserves nog een keer tegen het licht te houden. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe financiële verordening van kracht. In deze verordening zijn 

voor reserves en voorzieningen dezelfde bepalingen opgenomen zoals opgenomen in de verordening 

2017.   

De algemene reserve bestaat uit twee onderdelen, de Algemene Reserve en de Vrij Besteedbare 

Reserve. De Algemene Reserve dient als algemene buffer voor de risico’s. De Vrij Besteedbare 

Reserve heeft als doel om nader te benoemen investeringen en lasten te dekken.  

Onttrekkingen aan de algemene reserve zijn incidentele baten. Voor de berekening van het structureel 

en reëel saldo worden incidentele baten in mindering gebracht op het saldo. Voor het begrotingsjaar 

2019 is een bedrag van € 250.000 uit de algemene reserve gehaald om de structurele lasten te 

dekken. 

In de begroting 2019 en meerjarenraming is inzicht geboden in het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Voor het begrotingsjaar 2019 zijn de reserves en voorzieningen per 1 januari 

gepresenteerd. Voor de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming is de stand per 31 december 

weergegeven.  

Belangrijke mutaties in reserves zijn niet toegelicht. De begroting kan op dit onderdeel verbeterd 

worden. Eveneens kunnen de belangrijkste mutaties in voorzieningen worden toegelicht. 

Voor een goed inzicht in de vermogenspositie is het cruciaal dat de beheerplannen actueel zijn én 

blijven. Dit geldt tevens voor het inzicht in achterstallig onderhoud. De raad stelt de kaders vast voor 

het onderhoud aan kapitaalgoederen. De relevante reserves en voorzieningen zijn hierbij van belang.  

Uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen blijkt dat een aantal plannen geactualiseerd wordt in 

2019. De noodzakelijke hoogte van de onderhoudsvoorzieningen zal blijken uit de door de raad 

vastgestelde plannen. 

In het coalitieakkoord is een relatie gelegd met reserves. Er is aangegeven dat Mook en Middelaar een 

gezonde reservepositie wil aanhouden en er voor wil zorgen dat de risico’s zijn afgedekt. Ook wij 

benadrukken het belang om risico’s te kunnen opvangen.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 houd de nota reserves en voorzieningen actueel door minimaal één keer per vier jaar de nota aan 

de raad ter vaststelling aan te bieden; 

 leg een relatie tussen de nota reserves en voorzieningen en het beleid over het 

weerstandsvermogen; 

 licht bij de uiteenzetting van de financiële positie de belangrijke mutaties in reserves toe; 
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 benoem en licht relevante reserves en voorzieningen toe bij de programma’s en beheerplannen; 

 presenteer de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari voor de jaren van de 

meerjarenraming. 

 

 

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 Mook en Middelaar om met haar reserves en voorzieningen? Beschikt zij over voldoende 

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 

 

Onderzoek en bevindingen 

In deze paragraaf kijken we naar het beleid van de gemeente met betrekking tot reserves en 

voorzieningen en de omvang van de reserves en voorzieningen over een wat langere periode.  

We blikken terug en kijken vooruit. De omvang van de reserves en voorzieningen voor de afzonderlijke 

jaren komt later in deze paragraaf aan bod.  

 

In het coalitieakkoord is een relatie gelegd met reserves. Er is aangegeven dat Mook en Middelaar een 

gezonde reservepositie wil aanhouden en er voor wil zorgen dat de risico’s zijn afgedekt.  

 

In de financiële verordening (2017) is bepaald dat de raad één keer in de vier jaar een nota reserves en 

voorzieningen krijgt aangeboden, waarin ingegaan wordt op: 

1. de vorming en besteding van reserves en voorzieningen; 

2. de voeding van de reserve; 

3. de maximale hoogte van de reserve; 

4. de maximale looptijd. 

Als een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd 

niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze toegevoegd aan de 

Vrij Besteedbare Reserve. 

In de financiële verordening van 2019, die ingaat per 1 januari 2019, zijn dezelfde bepalingen voor  

reserves en voorzieningen opgenomen.  

 

In de nota reserves en voorzieningen (2015) is de onderbouwing weergegeven voor de bestaande 

reserves en voorzieningen en is ingegaan op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reserves en 

voorzieningen.  

In de nota is bepaald dat: 

 de algemene reserve minimaal € 1,5 miljoen bedraagt voor het opvangen van de risico’s2
)
; 

 de hoogte van een bestemmingsreserve (initieel) minimaal € 10.000 is; 

 de hoogte van een voorziening (initieel) minimaal € 10.000 is; 

                                                      

2) bij de Voorjaarsnota 2017 verhoogd naar € 2 miljoen. 
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 er geen rente wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen.  

Mook en Middelaar heeft verder in de nota een omschrijving opgenomen van de bestemming/doelstelling, 

gewenste/benodigde omvang, dotaties/onttrekking 2014-2018. Voor enkele bestemmingsreserves is de 

gewenste omvang bepaald. De benodigde omvang bij de voorzieningen is bepaald op basis van de 

onderhoudsplannen.  

De nota wordt in 2019 geactualiseerd. Van belang is om de aanwezige reserves weer een keer tegen het 

licht te houden. 

In een bijlage van de begroting worden jaarlijks de reserves separaat toegelicht waarbij is ingegaan op 

het doel, bestemming, voeding, saldo aan begin en eind van het jaar inclusief de separate toevoegingen 

en onttrekkingen aan reserves.  

 

Volgens het BBV dient de begroting inzicht te geven in de stand en het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Mook en Middelaar biedt op een aantal plekken inzicht in de reserves en voorzieningen.  

Voor het begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming is inzicht geboden in de stand 

van de reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de 

meerjarenraming. Voor het begrotingsjaar is de stand per 1 januari weergegeven. Voor de afzonderlijke 

jaren van de meerjarenraming is de stand per 31 december weergegeven. We merken op dat op  

begrotingsbasis de standen per 1 januari volgens de voorschriften gepresenteerd dient te worden. 

Een toelichting op het verloop van de reserves en voorzieningen ontbreekt. De begroting en 

meerjarenraming kan op dit onderdeel verbeterd worden.  

 

De algemene reserve bestaat uit twee reserves: de Algemene reserve en de Vrij Besteedbare Reserve. 

De Algemene reserve dient voor het opvangen van de risico’s en heeft een omvang van  

€ 2.000.000. Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2017 is de vereiste omvang van de algemene 

reserve verhoogd met € 500.000 tot € 2.000.000. De Vrij Besteedbare Reserve heeft als doel ’dekking 

van nader te benoemen investeringen en lasten’.  

 

Onttrekkingen aan de algemene reserve zijn incidentele baten. Voor de berekening van het structureel en 

reëel saldo worden incidentele baten in mindering gebracht op het saldo. Voor het begrotingsjaar 2019 is 

een bedrag van € 250.000 uit de algemene reserve gehaald om de structurele lasten te dekken. 

De incidentele lasten worden voor de bepaling van het structurele saldo aan het saldo toegevoegd. Mook 

en Middelaar presenteert de incidentele lasten en baten als zodanig bij de berekening van het structureel 

en reëel saldo voor 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. In paragraaf 3.1 is ingegaan op de 

berekening van het structureel en reëel saldo voor de jaren 2019-2022. 

 

Voor een goed inzicht in de vermogenspositie is het cruciaal dat de beheerplannen actueel zijn én blijven. 

Een actueel plan is maximaal vijf jaar oud. Tevens is inzicht nodig in achterstallig onderhoud. De raad 

stelt de kaders vast voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. De relevante reserves en voorzieningen 

zijn hierbij van belang.  

Uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen blijkt dat een aantal plannen geactualiseerd wordt in 2019.  

De hoogte van de onderhoudsvoorzieningen zal blijken uit de raad vastgestelde plannen. Bij de 

jaarrekening 2017 is de voorziening Onderhoud huisvesting gemeentehuis omgezet in een 

bestemmingsreserve, aangezien de onderbouwing van de onderhoudsvoorziening niet meer actueel is.  
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We benadrukken het belang om plannen actueel te houden. Naast het bieden van een goed inzicht in de 

omvang van reserves en voorzieningen zorgen actuele plannen ook voor reële ramingen in de begroting 

en meerjarenraming.  

Wij concluderen dat de informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemiddeld voldoende is.  

Van belang is om een relatie te leggen tussen de nota reserves en voorzieningen en het beleid over het 

weerstandsvermogen. Cijfermatig biedt de begroting inzicht in de reserves en voorzieningen. Verbetering 

is mogelijk door belangrijke mutaties in reserves voor het begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de 

meerjarenraming toe te lichten, ook meerjarig. Ook het benoemen en toelichten van relevante reserves 

en voorzieningen bij de betreffende programma’s verhoogt de informatiewaarde.  

 

In de volgende alinea’s gaan we in op de standen van de reserves en voorzieningen, waarbij we 

terugblikken en vooruitblikken. 

 

In de tabellen 3.2.1 en 3.2.2 kijken we terug en vooruit naar het verloop van de algemene reserve, de 

bestemmingsreserves en de voorzieningen. In de eerste tabel zijn de rekeningcijfers in beeld gebracht 

per 31 december voor de jaren 2013 tot en met 2017. 

In tabel 3.2.2 zijn de begrotingscijfers per 1 januari voor 2019 tot en met 2022 opgenomen.  

Na beide tabellen volgt een korte analyse. 

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2013-2017 stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 

Algemene reserve 2.890 2.774 3.326 2.285 4.562 

w.v. Algemene  Reserve 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 

waarvan 

Vrij Besteedbare Reserve  

1.390 1.274 1.826 1.785 2.562 

Bestemmingsreserves 6.683 6.938 7.391 5.585 4.328 

waarvan bruteringsreserves  2.852 2.909 3.809 2.802 2.906 

Voorzieningen 3.493 4.050 4.068 5.606 5.635 

Totaal 13.066 13.762 14.785 13.476 14.525 

 

Over het verloop van de reserves en voorzieningen merken wij het volgende op: 

 de totale omvang aan reserves en voorzieningen fluctueert, maar neemt in de gehele periode 2013-

2017 toe met 11,2%; 

 de Algemene Reserve (vast deel) is in de rekening 2017 toegenomen met  € 500.000 als gevolg van 

overheveling van bestemmingsreserve Opbrengst Verkoop Essent. Het restant van  

€ 1,2 miljoen is overgeheveld naar de Vrij Besteedbare reserve; 

 de Vrij Besteedbare Reserve is in 2015 en 2017 toegenomen door de storting van een deel van het 

rekeningsaldo in die jaren; 

 de bestemmingsreserves zijn in de periode 2013-2015 toegenomen en vervolgens vanaf 2016 weer 

afgenomen (in 2017 is een bestemmingsreserve overgeheveld naar de algemene reserves); 

 de voorzieningen nemen gedurende de hele periode 2013-2017 toe. De voorzieningen bestaan uit 

voorzieningen voor kostenegalisatie (onderhoudsvoorzieningen) en voorzieningen van derden 

verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.  

De onderhoudsvoorzieningen, als onderdeel van de voorzieningen, nemen in 2016 met   

€ 459.000 toe. In 2017 is de toename van de onderhoudsvoorzieningen € 152.000. 
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Stand en verloop reserves  en voorzieningen begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

In tabel 3.2.2 blikken we vooruit naar de stand van de algemene reserve, bestemmingsreserves en de 

voorzieningen voor de jaren 2019-2022. Na de tabel volgt een korte analyse.  

 

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

Jaar B2019 B2020 B2021 B2022 

Algemene reserve 4.494 3.906 3.689 3.494 

w.v. Algemene Reserve 2.000 2.000 2.000 2.000 

waarvan 

Vrij Besteedbare Reserve 

2.294 1.906 1.689 1.494 

Bestemmingsreserves 4.522 4.376 4.163 3.791 

waarvan bruteringsreserves 2.928 2.767 2.605 2.444 

Voorzieningen 6.061 6.515 6.789 7.172 

Totaal 15.071 14.797 14.643 14.457 

 

Over het verloop van de reserves en voorzieningen merken wij het volgende op: 

 het totaal aan reserves en voorzieningen neemt in de periode 2019-2022 af met 4%; 

 de bestemmingsreserves laten een daling van 16,2% zien; 

 in de begroting 2019 bedragen de bruteringsreserves 65% van het totaal aan bestemmingsreserves; 

 het totaal aan voorzieningen laat elk jaar een geleidelijke stijging zien en bedraagt in 2022 18% meer 

dan in 2019. 

 

Bruteringsreserves 

Mook en Middelaar heeft twee bruteringsreserves gevormd om kapitaallasten van gedane investeringen 

te dekken en heeft één bruteringsreserve gevormd om kapitaallasten van toekomstige investeringen te 

dekken. We lichten de reserves afzonderlijk toe.  

 de reserve kapitaallasten nieuwbouw brandweerkaderne/gemeentewerf (€ 617.000 per 1 januari 

2019). De reserve is gevormd om een deel van de kapitaallasten van de nieuwbouw  

brandweerkazerne/gemeentewerf te dekken; 

 de reserve afschrijvingen investeringsplan 2013-2016 (€ 1.497.000 per 1 januari 2019); 

Deze bruteringsreserve is gevormd voor de kapitaalasten van investeringen te dekken conform het 

gestelde in de Programmabegroting 2013-2016:  

 reserve kapitaallasten. De reserve is gevormd om kapitaallasten van toekomstige investeringen te 

dekken (€ 814.000 per 1 januari 2019). Deze reserve is in de jaarrekening 2016 gevormd met een 

bedrag van € 160.000. In de jaarrekening 2017 is de reserve verhoogd met € 471.000. 

 

Reserve sociaal domein  

Mook en Middelaar heeft een reserve beschikbaar om incidentele tegenvallers van het sociaal domein op 

te vangen. De reserve heeft per 1 januari 2019 een omvang van € 250.000. Volgens de jaarrekening 

2018 is er een tekort bij het sociaal domein. Het college stelt voor hiervoor € 194.000 aan de 

desbetreffende reserve als dekking te onttrekken.                                                                                                                                                                               

 

Vervallen bespaarde rente 

De commissie BBV heeft een aantal stellige uitspraken gedaan over de rente toerekening op het 

vermogen in de notitie rente (juli 2016). De commissie BBV adviseert om geen rentevergoeding meer te 



  Verdiepingsonderzoek Mook en Middelaar 2019      29 
 

berekenen over het eigen vermogen. Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen en/of de 

voorzieningen wordt berekend, dan is deze vergoeding maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd 

op het gewogen samenstel van de (bruto) externe rentelasten over het totaal van de lang en kort 

aangetrokken financieringsmiddelen. Mook en Middelaar rekent geen rente over het eigen vermogen. Uit 

de paragraaf financiering blijkt dat het bedrag aan bespaarde rente € 0 bedraagt. Het maximum mag 

volgens de paragraaf voor Mook en Middelaar 5,58% bedragen.  
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3.3.  Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

Stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau met betrekking tot de financiën van de 

gemeente stelt de raad in staat in control te zijn en blijven. 

We hebben in de paragrafen 3.1 en 3.2 en in de zeven paragrafen van hoofdstuk 4 ook steeds 

gekeken naar de stuurinformatie. Al die beoordelingen hebben we in deze paragraaf bij elkaar gebracht 

en met de gewichten die we aan de negen verschillende onderdelen hebben gegeven, leidt dat tot de 

conclusie dat de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemiddeld voldoende 

is. 

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 aanbevelingen 

 de strategische stuurinformatie kan verder verbeterd worden door op onderdelen meer relaties te 

leggen tussen visiedocumenten en de programma’s en de paragrafen; 

 de tactische informatie kan verbeterd worden door een aantal verbeteringen aan te brengen om  

meer aan de eisen van het BBV en de eigen verordeningen te voldoen;  

 de operationele informatie kan verder verbeterd worden door in de paragrafen ook meerjarige 

cijfermatige informatie op te nemen aangevuld met een toelichting.  

  

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: voldoende 

 Oordeel tactisch: goed 

Oordeel operationeel: voldoende 

 

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 deze paragraaf gaan we na of de gemeente de voorwaarde heeft gecreëerd om haar financiën zo veel 

mogelijk te sturen en te beheersen. Ons onderzoek richt zich op randvoorwaarden om in control te 

kunnen zijn. We onderzoeken dit door te kijken naar de aanwezige stuurinformatie op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau.   
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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 beleidstukken. 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 

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 

detaillistische 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 die 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 stuurinformatie in en bij de begroting 2019 voor Mook en middelaar 

samengevat. Meer details over onze beoordelingen zijn te vinden in de paragrafen 3.1 en 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 Voldoende 7 

Vermogen Voldoende Voldoende Voldoende 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Voldoende Voldoende Goed 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Voldoende Voldoende Voldoende 2 

Financiering Voldoende Voldoende Voldoende 1 

Bedrijfsvoering Goed Goed Voldoende 1 

Verbonden partijen Voldoende Voldoende          Goed 2 

Grondbeleid Voldoende Goed Onvoldoende 1 

 

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

begin van deze paragraaf al vermeld, maar herhalen we hier nog een keer: 

 op strategisch niveau is de stuurinformatie gemiddeld voldoende; 

 op tactisch niveau is de stuurinformatie gemiddeld goed; 

 op operationeel niveau is de stuurinformatie gemiddeld voldoende. 

 

Om een eindoordeel te geven over de stuurinformatie hebben wij een wegingsfactor gebruikt (zie kolom 

WF) bij de verschillende onderdelen. Hierbij is ervoor gekozen om het zwaartepunt te leggen bij de 
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begroting en meerjarenraming en het vermogen. Deze wegen zwaarder mee dan de paragrafen, omdat 

deze onderdelen de belangrijkste informatie bevatten om te sturen op de financiële positie. 

 

Op strategisch niveau scoort Mook en Middelaar 3 keer goed en 6 keer voldoende. Een nog verdere 

verbetering is mogelijk door op onderdelen relaties te leggen tussen visiedocumenten en de programma’s 

en paragrafen. 

 

Op tactisch niveau scoort Mook en Middelaar vier keer goed en vijf keer voldoende. Voor de toepassing 

van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn op enkele onderdelen 

verdere verbeterpunten aangegeven. 

 

Op operationeel niveau scoort Mook en Middelaar drie keer goed, vijf keer voldoende en een keer 

onvoldoende. Het opnemen van meer (meerjarige) cijfermatige informatie komt de transparantie van de 

begroting ten goede. Bovendien brengt het de raad meer in positie bij het uitoefenen van de 

controlerende taak.  

 

In de paragrafen 3.1 en 3.2 en de zeven paragrafen in hoofdstuk 4 lichten we onze opmerkingen over de 

stuurinformatie waar nodig uitgebreider toe. 

 

Samenvattend vinden we dat de raad van Mook en Middelaar over stuurinformatie beschikt die 

gemiddeld van voldoende tot 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. Dit betekent dat: 

 continu moet worden gelet op veranderende behoefte; 

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

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

 

 

Conclusie 

Mook en Middelaar voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2019 en de 

jaarrekening 2017 aan de wetgeving. Mook en Middelaar past het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) in het algemeen goed toe. De informatiewaarde kan op een aantal 

plaatsen worden vergroot. In hoofdstuk 4 zijn aanbevelingen gedaan voor die onderdelen van de 

paragrafen waar de financiële verordening en / of het BBV niet worden gevolgd. De gemeente geeft in 

ruime mate invulling aan wet- en regelgeving.  

De gemeente voldoet niet op alle onderdelen aan de eisen van de financiële verordening (2017) die 

tijdens de vaststelling van de begroting 2019 van kracht was en door ons als geldend kader wordt 

gebruikt voor dit verdiepingsonderzoek. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe financiële verordening (2019) 

van kracht. Het voldoen aan wetgeving vergroot het inzicht en geeft transparantie voor de raad. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 breng de begroting op onderdelen nog verder in overeenstemming met het BBV; 

 zendt begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling aan GS; 

 actualiseer periodiek de verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet; 

 geef weer uitvoering aan de zo nodig gewijzigde verordening 213a. 

  

 

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 

Vervolgens staan we stil bij de toepassing van het BBV en de uitvoering van de specifieke kaders die 

gesteld zijn in de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), in de controleverordening (ex 213 

Gemeentewet) en de verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (ex artikel 

213a Gemeentewet). Ook staan we kort stil bij de onderzoeken van de rekenkamercommissie. 

 

Termijnen 

De begroting 2019 is door de raad van Mook en Middelaar vastgesteld op 8 november 2018 en hebben 

wij op 14 november 2018 ontvangen. De jaarrekening 2017 die door de raad is vastgesteld op 12 juli 

2018 hebben wij op 13 juli 2018 ontvangen. Mook en Middelaar voldoet voor beide documenten aan de 

wettelijke termijn van inzending op grond van de artikelen 191 en 200 van de Gemeentewet.  

Begrotingswijzigingen dienen twee weken na vaststelling ter kennisgeving te worden ingezonden.  

Mook en Middelaar voldoet niet aan deze verplichting.   
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Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

BBV 

Volgens de voorschriften, het BBV, bestaat de begroting tenminste uit een beleidsbegroting, 

onderverdeeld in een programmaplan en paragrafen en uit een financiële begroting, onderverdeeld in een 

overzicht van baten en lasten en de toelichting alsmede de uiteenzetting van de financiële positie en de 

toelichting. De indeling van de rekening dient identiek te zijn aan die van de begroting. 

 

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. Daarom bevat het 

BBV 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 in haar situatie de kwaliteitseisen worden gerealiseerd. 

 

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 crisis hebben gelopen.  

 

Maar ook met het nieuwe BBV zal elke gemeente zelf moeten uitzoeken hoe de 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 2019 van Mook en Middelaar conform de relevante bepalingen uit het BBV is opgesteld. We 

hebben de volgende afwijkingen vastgesteld zonder uitputtend te willen zijn: 

 in artikel 10, lid c, staat dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe bij de berekening van tarieven van 

heffingen, die ten hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde 

baten de ter zaken geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten 

grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden 

gehanteerd. Voldoe in de paragraaf ook aan de eis van het BBV door ook bij leges het 

kostendekkingspercentage te vermelden; 
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 in artikel 15, lid 1 a, staat dat in de paragraaf een visie op en de beleidsvoornemens omtrent 

verbonden partijen moet worden opgenomen. Dit is niet vermeld in de paragraaf. 

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 Mook en Middelaar het 

BBV goed wordt gevolgd en toegepast.  

 

Minstens net zo belangrijk als het voldoen aan de technische vereisten van het BBV is echter het 

antwoord op de vraag of de begroting de raad goed ondersteunt bij kaderstelling en controle. Wat is de 

informatiewaarde van de begroting voor de raad? 

De provincie als toezichthouder kan die vraag natuurlijk niet beantwoorden. Dat kan alleen de raad. Wel 

kunnen wij nagaan of de begroting informatie bevat over aspecten die volgens het BBV de raad 

ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. 

Los van de inhoudelijke punten die in de begroting te vinden moeten zijn, gaat het om zaken als ‘goed 

leesbaar’, ‘consistent’, ‘toegankelijk’ en ‘begrijpelijk’. In het algemeen vinden wij dat de begroting van 

Mook en Middelaar voldoende aan deze eisen voldoet. Voor dat oordeel kunnen we ook verwijzen naar 

onze beoordeling van de operationele stuurinformatie (paragraaf 3.3 en voor de verschillende onderdelen 

in de paragrafen 3.1, 3.2 en 4.1 tot en met 4.7). Van de negen beoordelingen scoort de gemeente drie 

keer goed, vijf keer voldoende en 1 keer onvoldoende. 

 

De begroting 2019 van Mook en Middelaar voldoet grotendeels aan de eisen die het BBV aan een 

gemeentebegroting stelt. In het kader aan het begin van deze paragraaf en in de overige paragrafen van 

hoofdstuk 3 en 4 hebben we aanbevelingen gedaan die de financiële functie verder kunnen verbeteren. 

 

BBV 

Beoordeling: goed 

 

Naast de algemeen geldende kaders die gesteld zijn in de Gemeentewet en het BBV heeft Mook en 

Middelaar specifieke kaders bepaald in de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet. 

Mook en Middelaar heeft deze wettelijke verordeningen vastgesteld. In het begin van deze paragraaf is al 

uitvoerig ingegaan op de gewijzigde planning- en controlcyclus die opgenomen is in de nieuwe financiële 

verordening (ex artikel 212 Gemeentewet). We gaan nog kort in op de uitgangspunten van de financiële 

verordening en op de uitgangspunten van de verordeningen 213 en 213a en bekijken of de gemeente in 

overeenstemming met de verordeningen handelt. 

 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Ten tijde van de vaststelling van de begroting 2019 was de Financiële verordening van 3 november 2016 

van toepassing.  De verordening 212 Gemeentewet is in werking getreden op 1 januari 2017. In de 

verordening geeft de raad de uitgangspunten voor de begroting en verantwoording, het financieel beleid 

en de financiële organisatie en het financieel beheer. Deze uitgangspunten zijn van strategisch belang 

voor de financiële huishouding van de gemeente.  

 

Het is van belang dat de gemeente handelt conform haar eigen regelgeving. De gemeente heeft bij de 

jaarrekeningen 2016 en 2017 ook voor de financiële rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring 
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gekregen. Dit zegt iets over de tactische en operationele bedrijfsvoering. De gemeente heeft een 

beheersingsmechanisme waarmee naleving van alle financiële wet- en regelgeving in belangrijke mate 

wordt gewaarborgd. Mook en Middelaar voert in zijn algemeenheid de verordening voldoende tot goed 

uit. Hier verwijzen wij naar hoofdstuk 4 voor de verbeterpunten. 

 

Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

De geactualiseerde controleverordening van de gemeente Mook en Middelaar is in september 2013 

vastgesteld. Met de controleverordening heeft de raad de regels vastgelegd voor de controle op het 

financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. In het kader van de controle stelt de 

raad jaarlijks een controleprotocol vast. Met het controleprotocol geeft de raad de accountant de 

toetsingscriteria voor zijn controle op de rechtmatigheid. Mook en Middelaar heeft een goedkeurende 

accountantsverklaring ontvangen voor het aspect getrouwheid en rechtmatigheid voor de laatst 

vastgestelde jaarrekening 2017. Zie ook paragraaf 4.5 Bedrijfsvoering. 

 

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet 

De verordening 213a is door de gemeente in oktober 2003 vastgesteld. 

In 2009 heeft de destijds verantwoordelijke staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties laten weten dat zij een voorstel tot schrappen van artikel 213a Gemeentewet in 

procedure zou brengen. Doel was om het artikel op het moment dat in 2010 de nieuwe raden van start 

zouden gaan, uit de Gemeentewet gehaald te hebben. Dat is echter nooit gebeurd en begin 2013 heeft 

de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat hij artikel 213a wil 

handhaven. Volgens artikel 213a Gemeentewet moet elke gemeente een verordening hebben waarin de 

onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zijn geregeld. Daaraan voldoet Mook en Middelaar.  

 

Maar de gemeente voldoet niet aan haar eigen verordening. Er wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering niet 

ingegaan op de onderzoeken ex artikel 213a van de Gemeentewet. In de verordening staat dat het 

college aan de hand van de door hem onderzochte risico’s in de bedrijfsvoering ten aanzien van 

organisatieonderdelen en/of taken onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

college gevoerde bestuur zal doen. Verder staat in de verordening dat het college in de paragraaf 

Bedrijfsvoering van de begroting en jaarrekening over de voortgang rapporteert  van de onderzoeken 

naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten. Hier voldoet 

de gemeente op dit moment niet aan. Wij adviseren de gemeente weer uitvoering te geven aan 

onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid conform de verordening 213a Gemeentewet en 

in de paragraaf bedrijfsvoering daar aandacht aan te besteden. 

Zie voor verdere informatie paragraaf 4.5 bedrijfsvoering. 

 

Rekenkamercommissie 

Er is op dit moment geen rekenkamercommissie. 

Rekenkamercommissies hebben een onafhankelijke positie. Dit betekent dat deze commissie zelf bepaalt 

welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De 

rekenkamercommissies maken daarbij wel gebruik van eventuele verzoeken en suggesties van de raad, 

raadsfracties en derden. Met de rekenkamercommissie beschikt een gemeente over een instrument om 

haar controlerende taak beter te kunnen uitvoeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en 

doet aanbevelingen om de gemeente nog beter en efficiënter te laten functioneren.  
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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 Mook en Middelaar 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 geformuleerd in het coalitieakkoord 2018-2022 en de 

paragraaf lokale heffingen van de begroting. Basisuitgangspunt is een meerjarig sluitende begroting 

met een trendmatige verhoging van de OZB-opbrengst.  

Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges streeft de gemeente naar 100% kostendekking. 

Volgens de paragraaf in de begroting 2019 is de kostendekkingsgraad voor de rioolheffing en 

afvalstoffenheffing 100%. Informatie over de kostendekkendheid van leges ontbreekt nog. Hiermee 

voldoet Mook en Middelaar nagenoeg aan de eisen die het BBV stelt. In de financiële verordening zijn 

vrijwel geen aanvullende eisen gesteld buiten de verplichte onderdelen op grond van het BBV. 

In de financiële verordening (2017) is één aanvullende eis opgenomen (stand van zaken met 

betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken) die in de 

verordening 2019 is vervallen. 

De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat veel cijfermatige informatie voor het begrotingsjaar. 

Meerjarig inzicht ontbreekt bij de lokale heffingen. 

Mook en Middelaar heeft een hoge lastendruk in vergelijking met de andere Limburgse gemeenten 

(gebaseerd op het provinciaal Belastingoverzicht 2019). 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de paragraaf een relatie met de relevante programma’s in de begroting; 

 voldoe aan de eis van het BBV door ook bij leges het kostendekkingspercentage te vermelden in 

de paragraaf; 

 verbeter het meerjarig inzicht door ook de opbrengstramingen op te nemen voor de 

meerjarenraming. 

 

 

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.  
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Onderzoek en bevindingen 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is aandacht voor de lokale heffingen. Basisuitgangspunt is een 

meerjarig sluitende begroting met een trendmatige verhoging van de OZB-opbrengst.  

Ten aanzien van de toeristen- en hondenbelasting is aangegeven dat de opbrengsten primair worden 

gebruikt ter bevordering van het toerisme c.q. bestrijding van overlast door hondenpoep (w.o. 

uitlaatstroken, -veldjes en losloopveldjes).  

Ook is in het coalitieakkoord vermeld dat Mook en Middelaar afvalscheiding en hergebruik of kringloop 

van goederen gaat stimuleren en dat de afvalverwerking en aanbesteding opnieuw worden bezien. 

 

Mook en Middelaar heeft aanvullende uitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen opgenomen in  

de paragraaf van de begroting. Bepaald is dat: 

 in 2019 een inflatiecorrectie wordt toegepast van 2,55% op de algemene heffingen en de tarieven 

onroerende zaakbelastingen (ozb); 

 meerjarig standaard de 0-lijn wordt gehanteerd; 

 het tarief voor de rioolheffing gebaseerd is op het gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en maximaal 

kostendekkend is; 

 de afvalstoffenheffing maximaal kostendekkend is. 

 

In de paragraaf van de begroting 2019 is uitvoerig stilgestaan bij de lokale heffingen. Als eerste is een 

algemene toelichting gegeven van de lokale heffingen. Vervolgens is ingegaan op de geraamde 

opbrengsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse 

heffingen en een aanduiding van de lokale belastingdruk voor het begrotingsjaar. 

 

De informatie op strategisch niveau is gemiddeld goed. Een verbetering is mogelijk door de visie in de 

paragraaf lokale heffingen op te nemen en door expliciet in te gaan op interne en externe ontwikkelingen. 

 

In de financiële verordening (2017) is één aanvullende eis opgenomen (stand van zaken met betrekking 

tot de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken) die in de verordening 

2019 is vervallen. 

In de financiële verordening heeft Mook en Middelaar geen aanvullende eisen gesteld buiten de 

verplichte onderdelen op grond van het BBV. Volgens het BBV dient de paragraaf ten minste te bevatten: 

 de geraamde inkomsten; 

 het beleid ten aanzien van lokale heffingen; 

 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de 

berekening van de tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt 

bewerkstelligd door de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de 

beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze 

uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; 

 een aanduiding van de lokale lastendruk; 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

In de paragraaf is inzicht geboden in de verschillende heffingen doordat de inkomsten zijn weergegeven 

voor 2018 en 2019 op begrotingsbasis. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in niet-bestedingsgebonden 

en bestedingsgebonden lokale heffingen. De beleidsuitgangspunten zijn beschreven en de afzonderlijke 

heffingen komen separaat aan bod. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing. Mook en 

Middelaar heeft hiervoor € 13.000 opgenomen in de begroting.  
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De gemeente voldoet nagenoeg volledig aan de eisen die het BBV stelt. Op dit moment is geen inzicht 

geboden in de kostendekkendheid van de leges. Ambtelijk is aangegeven dat hierover met een externe 

instantie is overlegd. Deze instantie zal hier in de tweede helft van 2019 onderzoek naar doen. 

 

Uit de paragraaf blijkt dat bij de rioolheffing en bij de afvalstoffenheffing sprake is van 100% 

kostendekking. De legestarieven worden in 2019 verhoogd met 2,55% wegens inflatiecorrectie.  

Voor de leges is aangegeven dat in 2019 een nieuw onderzoek zal plaatsvinden naar de 

kostendekkendheid.  

In een overzicht is de lokale lastendruk berekend voor een huurder en een eigenaar/gebruiker voor het 

jaar 2018 en op basis van de voorlopige tarieven voor 2019. 

Voor een huurder bedraagt de lokale lastendruk in 2019 € 215,00. Bij de lastendruk voor een 

eigenaar/gebruiker is een onderverdeling aangebracht in een woningwaarde van € 200.000, € 300.000 en 

€ 500.000. Achtereenvolgens bedraagt de lastendruk dan voor 2019 € 722,00, € 858,00 en € 1.130,00. 

Mook en Middelaar scoort voor de stuurinformatie op tactisch niveau gemiddeld goed.  

 

Ook voor de stuurinformatie op operationeel niveau scoort de gemeente gemiddeld goed. De paragraaf is 

gestructureerd van opzet en bevat cijfermatige informatie. Op dit moment ontbreekt een meerjarig inzicht 

in de opbrengstramingen van lokale heffingen voor de meerjarenraming. Deze informatie was wel 

opgenomen bij de begroting 2018. 

 

Tot slot is in de paragraaf de lastendruk 2018 voor een eenpersoons- en meerpersoonshuishouden 

vergeleken met omliggende gemeenten (Gennep, Heumen, Cuijk) en het landelijk gemiddelde. Hierbij zijn 

de woonlasten berekend voor een eigenaar/gebruiker en huurder. De informatiewaarde zou verhoogd 

kunnen worden door ook een vergelijking op te nemen van de tarieven van omliggende gemeenten. 

 

Belastingoverzicht 2019 

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 Limburgs gemiddelde en met de lastendruk 

van de andere 30 Limburgse gemeenten. 

Bij de eigenaren komt de lastendruk 2019 in Mook en Middelaar op € 825,96 uit. Het Limburgs 

gemiddelde is € 750,82. Mook en Middelaar staat daarmee op plaats 6 (op plaats 1 staat de gemeente 

met de hoogste lastendruk). Voor de huurders is de lastendruk 2019 in de gemeente € 221,12. In 

Limburg is dat voor 2019 gemiddeld € 311,36. Mook en Middelaar staat daarmee op plaats 22. De 

lastendruk voor eigenaren ligt in de gemeente in 2019 boven het Limburgs gemiddelde en voor huurder 

eronder. 
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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 Goed   

 

 

Conclusie 

De raad van Mook en Middelaar heeft in de paragraaf de wens uitgesproken om de ratio voor het 

weerstandsvermogen minimaal tussen 1,0 en 1,4 te laten uitkomen. Voor het begrotingsjaar 2019 

bedraagt de begrote ratio 3,2. De beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s zijn beschreven en 

gekwantificeerd. Wij beoordelen de ratio als goed, gelet op de informatie in de paragraaf en de 

kwalificatie van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Mook en Middelaar heeft 

voldoende buffers om tegenvallers op te vangen. Meerjarig is er geen ratio berekend.  

In het derde kwartaal 2019 zal een notitie Risicomanagement ter vaststelling aan de raad worden 

voorgelegd.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

- laat de raad de notitie Risicomanagement vaststellen zoals afgesproken met de raad;  

- bereken in de paragraaf de ratio weerstandsvermogen ook in meerjarig perspectief. 

 

 

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
3
 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?  

 

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.  

                                                      

3  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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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 

Paragraaf 2.1.7 weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2019 geeft aan dat volgens 

artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in de paragraaf ten minste 

inzicht moet worden geboden in: 

 inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

 inventarisatie van de risico’s; 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 

 een zestal financiële kengetallen en 

 een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen in relatie tot de financiële 

positie. 

 

Allereerst wordt een inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit in 2019 (€ 2.005.000) 

gepresenteerd. Deze is de optelsom van de exploitatiepost onvoorzien en de algemene reserve. 

De (geblokkeerde) algemene reserve is niet vrij aanwendbaar voor andere zaken, maar dient als buffer 

voor de risico’s. De gemeente stelt dat deze reserve alleen wordt ingezet voor het opvangen van 

onvoorziene risico’s en dat de reserve na een aanwending binnen het tijdsbestek van de 

meerjarenraming weer op peil moet worden gebracht. 

De Vrij Besteedbare Reserve is wettelijk een algemene reserve en in te zetten voor de algemene dekking 

van incidentele (investerings)kosten. Deze reserve (per 1 januari 2019 circa € 2,5 miljoen) wordt door de 

gemeente echter niet meegenomen voor de bepaling van de weerstandscapaciteit. De post onvoorzien is 

door de gemeente structureel bepaald op € 5.000. Dit is als zodanig vastgelegd in de financiële 

verordening. 

 

In de paragraaf komen de definities, de bepalingen en betekenis van het weerstandsvermogen aan de 

orde. Mook en Middelaar heeft in de paragraaf kaders gesteld voor risicomanagement en 

weerstandsvermogen. 

De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat de risico’s jaarlijks bij de begroting en rekening worden 

geïnventariseerd en geactualiseerd. Daarnaast worden in het kader van de verbijzonderde interne 

controle periodiek processen getoetst op risico’s en beheermaatregelen getroffen om risico’s af te dekken 

dan wel te verminderen. Aanvullend is aangegeven dat in het derde kwartaal van 2019 een notitie 

Risicomanagement in de raad wordt behandeld. Hiermee wil Mook en Middelaar meer invulling geven 

aan risicomanagement.  

 

In de financiële verordening 212 (vastgesteld november 2016) is in artikel 18 vastgelegd dat het college 

bij de begroting en de jaarstukken in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste 

de verplichte onderdelen opneemt conform artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeente. In de financiële verordening van Mook en Middelaar ex artikel 212 

Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is niets opgenomen 

over de berekening van de ratio c.q. confrontatie van weerstandscapaciteit t.o.v. risico’s. 
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In het Collegeprogramma 2018-2022 ‘Op weg naar een duurzaam en samen redzaam Mook en 

Middelaar’ wordt niet verder ingegaan op het financieel beleid en het weerstandsvermogen van de 

gemeente.  

 

In de paragraaf is een recent en geactualiseerd risico-overzicht opgenomen, onderverdeeld in structurele 

en incidentele risico’s. Het totaalbedrag aan structurele risico’s is geraamd op € 197.000 en incidentele 

risico’s op € 435.000. Het totaal aan gekwantificeerde risico’s wordt in de paragraaf becijferd op  

€ 2,39 miljoen. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit (per 1 januari 2019 € 2.005.000) 

met de geïnventariseerde risico’s (€ 632.000) levert een ratio weerstandsvermogen op van 3,2, welke 

door de gemeente als goed/ uitstekend wordt bestempeld (volgens de indeling die wordt aangegeven 

door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement).   

In de paragraaf van de begroting is de wens opgenomen om minimaal een ratio van 1,0-1,4 (voldoende) 

en maximaal een ratio van 3,0 te willen hanteren. De argumenten voor het aanhouden van de genoemde 

grenzen worden in de paragraaf gepresenteerd (onder meer het voorkomen van het onnodig aanhouden 

van een te grote algemene reserve, waartoe als uitgangspunt een periode van drie jaar wordt genomen). 

In de begroting wordt geconstateerd dat 2019 het eerste jaar is waarin de ratio boven het maximum 

uitkomt.  

De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat bij een ratio van 3 voor drie jaar het meerdere boven drie 

wordt overgeheveld naar de Vrij Besteedbare Reserve. Hier blijft de totale omvang aan reserves gelijk. 

 

Financiële kengetallen 

Vanaf de begroting 2016 en de jaarrekeningstukken 2015 is elke gemeente verplicht om vijf financiële 

kengetallen op te nemen om met name de raad een beter beeld te geven van de financiële positie van de 

eigen gemeente. Deze kengetallen zijn: de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de grondexploitatie, de structurele exploitatieruimte en de 

belastingcapaciteit. En dienen heel nadrukkelijk als instrument van, voor en door de gemeente ingevoerd, 

derhalve onthouden wij ons van een oordeel over de uitkomsten.  

 

De kengetallen moeten worden weergegeven voor de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en voor de 

begroting 2019 en meerjarenraming. De begroting biedt inzicht volgens de jaarrekening 2017, de 

begroting 2018, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Per kengetal is ook een 

inhoudelijke toelichting opgenomen.  

Het is ook van belang om bij de beoordeling aandacht te besteden aan de uitkomst van de kengetallen, 

de ontwikkeling van het kengetal in de tijd en waardoor die ontwikkeling is/wordt veroorzaakt. Met name 

de samenhang tussen de kengetallen is relevant. Hetgeen de wetgever beoogt is een beoordeling van de 

onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.  

Mook en Middelaar concludeert in de paragraaf dat de uitkomsten voor de netto schuldquote (met en 

zonder correctie) en de grondexploitatie in de minst risicovolle categorie (A) zitten, voor de 

solvabiliteitsratio in categorie B en voor de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit uitkomt 

boven de norm voor de meest risicovolle categorie (C). Vervolgens presenteert de gemeente de eigen 

beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 
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Beoordeling 

Mook en Middelaar heeft beleid voor het weerstandsvermogen opgenomen in de paragraaf van de 

begroting. In het derde kwartaal van 2019 zal de raad een aanvullende notitie risicomanagement 

vaststellen waarin uitgangspunten zijn opgenomen. 

 

De gemeente voldoet aan haar eigen wens voor een geblokkeerde algemene reserve (‘buffer’) van  

€ 2 miljoen. Als we kijken naar het weerstandsvermogen als ratio van de beschikbare in relatie tot de 

noodzakelijke weerstandscapaciteit, dan scoort Mook en Middelaar met een ratio van 3,2 goed tot 

uitstekend, gerelateerd aan de tabel van het NAR. De informatie in de paragraaf is gestructureerd van 

opzet maar er zijn op onderdelen nog verbeterpunten. Voor de incidentele risico’s is de beschikbare 

weerstandscapaciteit berekend. Meerjarig is de (incidentele) beschikbare weerstandscapaciteit niet 

opgenomen.  

 

Voor de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau scoort Mook en Middelaar  een voldoende.  

In artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten staat dat de paragraaf 

weerstandsvermogen in ieder geval in moet gaan op de weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid 

omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s. De informatie in de paragraaf is van voldoende niveau om de 

operationele stuurinformatie als goed te kwalificeren. 
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

   Voldoende Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

In het coalitieakkoord zijn uitgangspunten opgenomen die verband houden met het onderhoud aan 

kapitaalgoederen. Specifieke beleidsuitgangspunten voor de afzonderlijke kapitaalgoederen zijn 

vastgelegd in afzonderlijke onderhoudsplannen. 

Het BBV verlangt dat er inzicht wordt geboden in het onderhoud aan wegen, riolering, water, groen en 

gebouwen. Mook en Middelaar heeft voor al deze kapitaalgoederen onderhoudsplannen beschikbaar. 

Alle onderhoudsplannen zijn door de raad vastgesteld. Het groenstructuurplan is door de raad 

vastgesteld en het groenbeheerplan is door het college vastgesteld. Hiervoor is een structureel budget 

beschikbaar in de exploitatiesfeer en middels de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

vastgesteld door de raad. 

De onderhoudsplannen voor wegen, groen en gebouwen lopen in 2019 ten einde. Bij groen, gebouwen 

en civieltechnische kunstwerken is sprake van achterstallig onderhoud. Bij civieltechnische kunstwerken 

zijn inmiddels bedragen ten laste van de VrijBesteedbareReserve beschikbaar gesteld om het 

achterstallig onderhoud in te lopen.  

Bij wegen, groen en gebouwen heeft de raad een kwaliteitsniveau bepaald. Mook en Middelaar kiest 

telkens voor het minimale onderhoudsniveau waarbij geen kapitaalvernietiging optreedt. Er is voor het 

kwaliteitsniveau geen uitspraak gedaan in CROW normen en NEN normen. Het is wel van belang om 

een vergelijking te maken met de genoemde normen.  

In de financiële verordening is aangegeven dat  er eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare 

ruimte aan de raad wordt aangeboden waarin is ingegaan op de kapitaalgoederen groen, water, wegen, 

kunstwerken en straatmeubilair. Het plan gaat in op het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het 

onderhoud en de kosten van het onderhoud. Daarnaast wordt er eens in de vier jaar een rioleringsplan  

aan de raad aangeboden. Hier wordt ook ingegaan op de planning, de uitbreiding van de riolering en de 

kosten van het onderhoud. Ook wordt eens in de vier jaar een onderhoudsplan gebouwen aan de raad 

aangeboden. Het plan bevat voorstellen voor het plegen van onderhoud en de bijbehorende kosten. 

Bij openbare verlichting is afgeweken van de afschrijvingstermijn die opgenomen is in de financiële 

verordening (2017). Overigens biedt de financiële verordening ruimte om dit te doen. In de nieuwe 

verordening van 2019 is vervolgens niet de termijn opgenomen die vermeld is in het onderhoudsplan, 

maar is de termijn opgenomen die in de financiële verordening van 2017 is vermeld. Wij vragen aandacht 

om de uitgangspunten in de financiële verordening na te leven.  

In de paragraaf zijn onderhoudslasten vermeld per kapitaalgoed  Uit de paragraaf blijkt niet of de plannen 

financieel zijn vertaald. De paragraaf moet dit inzicht wel geven. In de afzonderlijke plannen dient inzicht 

te worden geboden in het mogelijk achterstallig onderhoud en de inloop ervan. Bij het wegenplan  

2015-2019 is geen rekening gehouden met rehabilitatie van wegen en het onderhoud aan halfverharde 

en onverharde wegen. Hier vragen wij aandacht voor bij de actualisatie van het plan. 
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Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de programma’s een relatie met het onderhoud aan kapitaalgoederen; 

 leef de uitgangspunten in de financiële verordening na;  

 actualiseer de onderhoudsplannen uiterlijk binnen vijf jaar; 

 laat de raad bij actualisatie van de plannen de kwaliteitsniveaus volgens CROW en NEN normering 

vaststellen; 

 geef in de paragraaf aan of de beheer- en onderhoudsplannen financieel zijn vertaald; 

 noem in de paragraaf expliciet de bedragen die opgenomen zijn in het plan, de bedragen die in de 

begroting en meerjarenraming zijn opgenomen en geef aan als van de plannen wordt afgeweken; 

 ga in de plannen in op achterstallig onderhoud en vervangingsinvesteringen;  

 actualiseer zoals voorgenomen het wegenbeheerplan volgens planning in het vierde kwartaal 2019 

en vertaal de financiële consequenties in de begroting en meerjarenraming;  

 actualiseer het beheerplan voor groen en gebouwen volgens planning in het vierde kwartaal 2019 

en neem de financiële consequenties op in de begroting en meerjarenraming;  

 stel ook een beheerplan op voor de passantenhaven en laat de raad dit plan vaststellen;  

 geef uitvoering aan het onderhoud bij het gemeentehuis; 

 geef in de paragraaf aan als sprake is van bezuinigingen op het budget van onderhoud aan 

kapitaalgoederen en of dit gevolgen heeft voor de kwaliteitsniveaus. 

 

 

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/ 

onderhoudsplannen. Verschuiven van lasten naar de toekomst is geen echte oplossing van een 

financieel probleem en moet daarom worden voorkomen. Kwalitatief goede 

beheerplannen/onderhoudsplannen zijn daarom belangrijk. 

  

Onderzoek en bevindingen 

 In ons onderzoek kijken we of in visiedocumenten aandacht is voor het beheer en onderhoud aan 

kapitaalgoederen. We onderzoeken of er actuele plannen zijn en of de stuurinformatie uit de paragraaf 

Onderhoud kapitaalgoederen voldoet aan de eisen die het BBV stelt. Ook is nagegaan of de financiële 

verordening is nageleefd voor wat betreft het onderdeel onderhoud kapitaalgoederen. We gaan allereerst 

in op de verschillende documenten waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd voor het onderhoud 

aan kapitaalgoederen. 

 

De raad heeft in 2014 de startnotitie maatschappelijk vastgoed niet vastgesteld maar voor kennisgeving 

aangenomen. Aan de startnotitie is verder geen gevolg gegeven. Doel van de notitie was om het 

bewustwordingsproces op gang te brengen omdat het volume aan maatschappelijk vastgoed hoog is.  

Mook en Middelaar heeft hiermee een aanzet willen geven tot het realiseren van een evenwichtig niveau 

aan huisvesting voor maatschappelijke doeleinden, dat recht doet aan de behoefte per kern en de 

gemeente in zijn geheel. Momenteel is de gemeente bezig met het toekomstbestendig maken van de 

onderwijsgebouwen met betrekking tot het onderhoud, duurzaamheid, ontwikkeling leerling prognoses 

etc.  

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 komt het maatschappelijk vastgoed aan bod. Er is een relatie met het 

onderhoud aan kapitaalgoederen. Er zijn twee principes leidend: samenredzaamheid en duurzaamheid. 

Mook en Middelaar wil haar groene karakter behouden. Bouwen in het groen wordt tegengehouden.  

Bij een aantal thema’s in het coalitieakkoord zijn uitgangspunten genoemd die het onderhoud aan 

kapitaalgoederen raken. Mook en Middelaar formuleert de volgende ambities zonder uitputtend te zijn: 

 gebruikmaken van de bestaande natuur en openbare ruimte door meer sport- en beweeglocaties in 

de openbare ruimte (beweegtuin voor jong en oud) te realiseren; 

 de sociale cohesie tussen scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg en 

gemeenschapshuizen versterken. Sportverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen; 

 streven naar een multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties, zoals sportparken;  

 bij ingrepen in het fysieke domein de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit versterken. 

(Variatie in gemeentelijk groen, planten uitkiezen die waarde hebben voor insecten); 

 wegen een fysieke inrichting geven die in overeenstemming is met de ter plaatse geldende 

maximale snelheid; 

 zorgdragen voor veilige looproutes, goed begaanbare trottoirs en adequate straatverlichting. 

 kunst meer zichtbaar maken in de openbare ruimte; 

Middels het collegeprogramma worden bovengenoemde ambities vertaald in (formatie)budgetten welke 

op diverse onderdelen concreet worden ingezet. 

 

Samenvattend zien we dat Mook en Middelaar in verschillende visiedocumenten uitgangspunten heeft 

opgenomen die verband houden met het onderhoud aan kapitaalgoederen. De informatie op strategisch 

niveau scoort gemiddeld voldoende. Om de doelen uit de visiedocumenten te realiseren, zullen 

veranderingen in groen, gebouwen en verlichting een plek moeten krijgen in de afzonderlijke plannen.  
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Het BBV verlangt dat er inzicht wordt geboden in de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en 

gebouwen. Mook en Middelaar heeft in de paragraaf van de begroting in al deze plannen inzicht 

gegeven. Bij de inhoud van de plannen staan we later afzonderlijk stil. 

De raad heeft voor al deze plannen een beheerplan vastgesteld en een kwaliteitsniveau bepaald. Zoals al 

eerder aangegeven is het groenstructuurplan door de raad vastgesteld en het groenbeheerplan door het 

college. Voor het groenbeheerplan is geen onderhoudsvoorziening aanwezig maar een structureel 

budget in de exploitatiesfeer dat middels de vaststelling van de begroting door de raad is geformaliseerd. 

 

De plannen van wegen, groen en gebouwen lopen  in 2019 ten einde. Van belang is om deze 

onderhoudsplannen zo snel als mogelijk te actualiseren. Van belang is om elk plan uiterlijk binnen vijf jaar  

te actualiseren. Volgens planning worden deze plannen in het vierde kwartaal aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. 

 

De volgende kwaliteitsniveaus heeft de raad bepaald:  

 Wegen: instandhouding; 

 Groen: sober; 

 Gebouwen: minimum; 

 Riolering: instandhouding. 

Bij de kapitaalgoederen civieltechnische kunstwerken (bruggen), gebouwen en groen is sprake van 

achterstallig onderhoud. De gemeente geeft aan dat alleen bij gebouwen achterstallig onderhoud is 

vermeld maar in het ambtelijk overleg is aangegeven dat van achterstallig onderhoud geen sprake is 

maar van uitgesteld onderhoud. Wij zijn van mening dat uit de informatie in de paragraaf blijkt dat er 

achterstallig onderhoud is omdat door uitstel van onderhoud het door de raad bepaalde kwaliteitsniveau 

niet is/wordt gehaald. 

 

Mook en Middelaar heeft in de financiële verordening (2017) bepaald dat: 

 in de paragraaf moet worden ingegaan op de voortgang van het geplande onderhoud en de omvang 

van het achterstallig onderhoud;   

 het college eenmaal in de vier jaar aan de raad een onderhoudsplan openbare ruimte ter vaststelling 

aanbiedt. Het plan dient het beoogde onderhoudsniveau weer te geven, de planning van het 

onderhoud en de kosten van het onderhoud voor de kapitaalgoederen groen, water, wegen, 

kunstwerken en straatmeubilair;  

 het college ten minste eenmaal in de vier jaar aan de raad een rioleringsplan ter vaststelling 

aanbiedt;  

 het college ten minste eenmaal in de vier jaar aan de raad een onderhoudsplan gebouwen ter 

vaststelling aanbiedt.  

In de financiële verordening (2019) zijn dezelfde bepalingen opgenomen.  

 

Mook en Middelaar heeft geen integraal onderhoudsplan openbare ruimte aan de raad aangeboden 

waarin is ingegaan op de kapitaalgoederen groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair.  

Er zijn afzonderlijke plannen vastgesteld. In de recent vastgestelde verordening (2019) zien we weer een  

onderhoudsplan openbare ruimte terug. Wij vragen aandacht om de uitgangspunten in de financiële 

verordening na te leven.  

Bij openbare verlichting is de financiële verordening niet nageleefd ten aanzien van de gehanteerde 

afschrijvingstermijnen. Later in de paragraaf staan we hier bij stil.  
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Mook en Middelaar scoort op tactisch niveau voldoende.  

 

Kapitaalgoederen zijn van belang voor het verwezenlijken van het beleid uit de gemeentelijke 

programma’s. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is geen relatie gelegd met de programma’s 

waar het onderhoud aan kapitaalgoederen een rol speelt. Andersom zien we in de afzonderlijke 

programma’s ook geen relatie met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.  

In de nota reserves en voorzieningen is wel kort ingegaan op voorzieningen die gevormd zijn voor het 

onderhoud aan kapitaalgoederen. Vermeld is dat na actualisatie van de onderhoudsplannen 

gekeken wordt welke voorzieningen intact blijven  en welke voorzieningen opgeheven worden.  

We merken op dat de omvang van de voorzieningen gebaseerd dient te zijn op actuele plannen. 

 

In de paragraaf is per kapitaalgoed ingegaan op ontwikkelingen die spelen gedurende het begrotingsjaar. 

Deze beschreven ontwikkelingen zijn zowel intern als extern van aard. De werkzaamheden die Mook en 

Middelaar gaat uitvoeren zijn genoemd.  

In de paragraaf zijn per kapitaalgoed bedragen voor onderhoud genoemd. Uit de paragraaf blijkt niet of 

dit de bedragen zijn volgens de vastgestelde (onderhouds)plannen. Wij vragen uw aandacht om dit 

inzicht in de paragraaf te bieden. Indien afgeweken wordt van het plan dient dit in de paragraaf te worden 

toegelicht.  

 

Afzonderlijke kapitaalgoederen 

In de navolgende tabel gaan we in op de afzonderlijke kapitaalgoederen. Na de tabel volgt een 

toelichting. Daarbij leggen we een relatie tussen het beheerplan en de bedragen die zijn opgenomen in 

de begroting 2019 en meerjarenraming. 

Uit de uiteenzetting blijkt dat bij een aantal kapitaalgoederen (gebouwen, groen en civieltechnische 

kunstwerken) sprake is van achterstallig onderhoud. Bij civieltechnische kunstwerken zijn incidentele 

middelen beschikbaar gesteld voor de inloop. Bij een aantal plannen (wegen, groen en gebouwen) zal na 

actualisatie moeten blijken of sprake is van achterstallig onderhoud. 

We gaan na de tabel in op de afzonderlijke plannen. 
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Tabel 4.3.3  Onderhoudsplannen 

Onderhouds- 

plannen  

Vast- 

gesteld  

raad (R) 

college 

(C)  

Periode  Achterstallig 

Onderhoud 

(AO) 

Kwaliteits- 

niveau 

Financiële 

doorvertaling 

volgens 

beheerplan 

Actualisatie/ 

herijking plan 

Wegen 

 

ja  (R) 2015-2019 nee instand-

houding 

nee 4
de

 kwartaal 

2019 

Groenbeheerplan ja (C) 2016-2019 ja, omvang 

niet bekend 

sober struct. budget 

exploitatie 

4
de

 kwartaal 

2019 

Groenstructuurplan ja (R) 2007 n.v.t. n.v.t n.v.t plan wordt 

opgenomen in 

toekomstige 

Omgevings-

visie 

Civieltechnische 

kunstwerken 

ja (R) - ja instand-

houding 

- - 

Rioleringsplan ja (R) 2018-2022 nee n.v.t. ja 2022 

Openbare Verlichting  

 

ja (R) 2016-2020 nee Nee  ja 4
de

 kwartaal 

2019 

Gebouwen ja (R) 2015-2034 ja min. 

veiligh. 

eisen  

ja 4
de

 kwartaal 

2019 

Passanten- 

haven 

 

geen 

plan 

 niet op 

ingegaan 

n.v.t. geen plan - 

Bruggen ja (R) 2018-2067 ja, bedragen 

beschikbaar 

gesteld voor 

inloop 

instand-

houding 

 ? 

 

Wegen 

De raad van Mook en Middelaar heeft in 2016 het geactualiseerde wegenbeheerplan 2015-2019 

vastgesteld. In dit plan zijn verschillende scenario’s berekend. Daarbij zijn de lasten berekend voor de 

korte, middellange en lange termijn.  

In het plan is toegelicht dat de reguliere onderhoudskosten de bedragen zijn voor groot en klein 

onderhoud. Er is geen rekening gehouden met teerhoudend asfalt, onderhoud halfverharde en 

onverharde wegen, algemene beheerkosten (bijhouden beheersysteem, weginspectie, opstellen 

onderhoudsplannen) en bijkomende werkzaamheden bij groot onderhoud, bijvoorbeeld banden stellen, 

nieuwe (bestratings-)materialen, kolken en putten aanpassen.  

 

In het rapport is de kwaliteit van de verhardingen per categorie (asfaltverhardingen, elementverhardingen 

en betonverhardingen) uiteengezet. Volgens het plan bedraagt het achterstallig onderhoud in totaliteit   
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€ 206.600 voor 2015. In het raadsbesluit van het plan is niet aangegeven hoe het bedrag aan 

achterstallig onderhoud wordt ingelopen. Mook en Middelaar heeft in 2015 aanvullend toegelicht dat het 

achterstallig onderhoud in 2015 is weggewerkt. Ook is aangegeven dat de term achterstallig onderhoud 

niet correct is. De gemeente heeft toegelicht dat dit uitgesteld onderhoud betreft, dat om redenen is 

uitgesteld doordat het met andere werken is gecombineerd of doordat met andere ontwikkelingen 

rekening is gehouden. 

 

Volgens het plan is een bedrag nodig van € 210.000 voor het jaarlijkse onderhoud. Dit bedrag is de 

geoptimaliseerde basisplanning, inclusief kosten voor klein onderhoud en toeslagen.  

Uit de paragraaf blijkt dat jaarlijks een bedrag van € 200.000 aan de voorziening onderhoud wegen wordt 

toegevoegd. Hiermee heeft geen volledige financiële vertaling van het plan plaatsgevonden in de 

begroting en meerjarenraming.  

In de paragraaf van de begroting is aangegeven dat op basis van de huidige inzichten geen sprake is van 

achterstallig onderhoud. Wij dringen erop aan om het plan zo snel als mogelijk te actualiseren. 

 

In het wegenbeheerplan 2015-2019 is géén rekening is gehouden met rehabilitatie van wegen 

(bestaande verharding, inclusief fundering, opnieuw verharden) en zijn geen bedragen opgenomen voor 

het onderhoud aan halfverharde en onverharde wegen. Hiervoor zullen additionele middelen moeten 

worden gereserveerd. Wij vragen aandacht om bij de actualisatie van het plan hiermee rekening te 

houden.   

Volgens de paragraaf en informatie van de gemeente is actualisatie voorzien in het 4
de

 kwartaal 2019. Wij 

dringen erop aan om het plan ook daadwerkelijk te actualiseren. Het plan dient ook in te gaan op mogelijk 

achterstallig onderhoud en de inloop ervan.  

 

Openbare Verlichting 

De raad van Mook en Middelaar heeft in december 2015 het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 

vastgesteld. In dit plan is ingegaan op de vervanging van masten, armaturen en lampen. Masten worden 

in 40 jaar en armaturen in 20 jaar afgeschreven. Bij vervangingen wordt LED verlichting toegepast.  

Mook en Middelaar is van plan tot en met 2020 356 masten en 475 armaturen te vervangen. In het 

raadsvoorstel van het plan is aangegeven dat hiermee de vervangingsachterstand wordt weggewerkt die 

is opgebouwd en er geen nieuwe achterstand optreedt.  

 

Er is een investering nodig van € 483.904 die gelijkmatig over de komende vijf jaar verdeeld wordt. De 

jaarlijkse investering bedraagt in de periode 2016-2020 € 96.781. In 2016 is het bedrag ten laste van de 

exploitatie gebracht. De reserve vervanging lichtmasten die nog een omvang had van afgerond  

€ 70.000 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Vanaf 2017 zijn de investeringen geactiveerd 

conform de nieuwe eisen van het BBV om investeringen met maatschappelijk nut ook te activeren.  

Het beheer en onderhoud is aanbesteed bij een beheerpartner.  

Volgens informatie van de gemeente verloopt de vervanging volgens planning en wordt zo voldaan aan 

de eisen van de Nederlandse Richtlijn voor OVL. 

 

Voor nieuwbouw en reconstructies in de openbare ruimte kiest Mook en Middelaar ervoor om de ROVL-

2011 na te streven en bij alle vervangingen de energiebesparing te maximeren.  
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Mook en Middelaar wijkt met 20 jaar af van de afschrijvingstermijn van 10 jaar.  De geactualiseerde 

verordening 2019 laat echter ook weer een termijn van 10 jaar zien. Van belang is om de financiële 

verordening na te leven of aan te passen aan de praktijk bij vernieuwing van inzichten.  

 

Groen 

Het college van Mook en Middelaar heeft in 2016 een groenbeheerplan 2016-2019 vastgesteld. Het 

college heeft destijds gekozen voor onderhoudsniveau sober.  

Tevens heeft de raad een groenstructuurplan vastgesteld (2007). Dit plan is inmiddels gedateerd.  

In de paragraaf is aangegeven dat het groen aandacht behoeft. In de paragraaf is niet expliciet 

aangegeven of sprake is van achterstallig onderhoud. Die conclusie kan wel uit de paragraaf worden 

getrokken.  

Eind 2018 is volgens informatie uit de paragraaf een renovatieplan opgesteld. Dit plan beoogt de kwaliteit 

van de leefomgeving te versterken door het realiseren van duurzame klimaatbestendige groeninrichting.  

Uit nadere informatie blijkt dat het college op 19 februari 2019 het renovatieplan ‘Renovatie plantbakken 

gemeente Mook en Middelaar  2017-2020’ heeft vastgesteld, waarbij een bedrag van € 200.000 

beschikbaar is gesteld.  

In het plan is toegelicht om integraal de sterk verouderde groenstroken te renoveren. In het plan is een 

verdeling gemaakt in projecten voor de jaren 2019-2022. Volgens het plan is een bedrag nodig van  

€ 302.000 exclusief ambtelijke uren en prijswijzigingen).  Voor de renovatie van het groen is op dit 

moment een bedrag jaarlijks € 50.000 opgenomen in de jaren 2019-2022 (€ 200.000 voor vier jaar). Er 

wordt op dit moment niet volledig in de dekking voorzien. Het college heeft besloten dat in 2020 een 

evaluatie komt hoe het resterende deel van het plan uitgevoerd wordt.  

De gemeente heeft aangegeven dat het plan volgens planning in het 4
de

 kwartaal 2019 wordt voorgelegd 

aan de raad ter vaststelling. Voor het reguliere onderhoud is een structureel budget beschikbaar van  

€ 246.000. 

 

Civieltechnische kunstwerken / Bruggen 

De raad heeft in september 2016 het Meerjaren onderhoudsplan bruggen 2018-2067 vastgesteld.  

Het plan heeft een doorkijk van 50 jaar. Mook en Middelaar heeft twee bruggen:  

 Witteweg in Plasmolen; 

 Cuijksesteeg in Mook.  

De brug Witteweg is een oude brug van meer dan 50 jaar oud. Het betreft een voormalige draaibrug die 

door de constructie en samenstelling veel onderhoud nodig heeft. Dit heeft zijn weerslag op het 

daadwerkelijke onderhoud en op bijkomende zaken zoals inspecties, advisering, begeleiding 

werkzaamheden en de te nemen verkeersmaatregelen.  

In het plan is een onderscheid gemaakt in onderhoud voor 2017 en het cyclisch onderhoud 

/onderhoudsmaatregelen die na 50 jaar plaatsvinden.  

Het onderhoud aan de brug Witteweg is volgens het plan geraamd op € 360.500. Voor de Cuijksesteeg 

betreft het geraamde onderhoud in 2017 € 10.250. De raad heeft besloten om het totale bedrag van  

€ 370.750 uit de Vrij Besteedbare Reserve te halen.  

Voor het cyclisch onderhoud na 50 jaar is in totaliteit € 1.153.800 nodig. Uitgesplist zijn deze bedragen  

€ 773.600 voor de brug Witteweg en € 380.200 voor Cuijksesteeg.  

In 2017 is een voorziening gevormd voor het onderhoud aan de bruggen. Het bedrag van de 

bestemmingsreserve Groot onderhoud bruggen € 157.186 is overgeheveld naar deze voorziening en de 

bestemmingsreserve is opgeheven.  
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In vervolg op het plan dat in september 2016 is vastgesteld, heeft B&W in oktober 2018 en januari 2019 

de raad nader geïnformeerd. Bij de aanbesteding van het onderhoud is gebleken dat het beschikbare 

budget niet voldoende is. In januari 2019 zijn een viertal oplossingsrichtingen voor het onderhoud aan de 

raad voorgelegd. De raad heeft besloten om het onderhoud uit te voeren zoals beschreven in het plan 

van 2016 (brugdek Witteweg vervangen door een composiet brugdek, staalwerk aanpassen en 

conserveren en leuningen aan de brug).  

De onderhoudslasten bedragen € 619.950. Er is volgens de laatste informatie € 553.000 beschikbaar.  

De raad heeft een aanvullend bedrag van € 67.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt uit de VBR 

gehaald.   

We merken op dat reguliere onderhoudslasten in de exploitatie moeten worden geraamd.  Uitsluitend 

achterstallig onderhoud kan met incidentele middelen worden gedekt. 

De gemeente heeft aangegeven dat de twee bruggen de enige civieltechnische kunstwerken zijn die de 

gemeente moet onderhouden.  

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is in 2016 door de raad vastgesteld voor de periode 2017-2022. Het 

onderhoudsniveau is vastgesteld op het niveau instandhouding.  

De komende jaren 2020-2022 vinden uitsluitend dotaties aan de voorziening plaats. Deze dotaties 

schommelen jaarlijks rond € 330.000. In 2019 bedraagt de dotatie € 321.000. Het rioolrecht bedraagt € 

237,07 per 1 januari 2019.  

 

Mook en Middelaar hanteert de componentenbenadering en maakt een onderscheid in technische en 

economische levensduur. Economisch gaat Mook en Middelaar voor de vrijvervalriolering uit van een 

termijn van 60 jaar. Dat betekent dat afgeschreven wordt in 60 jaar. Technisch gaat Mook en Middelaar 

uit van 80 jaar.  

Bij riolering is geen sprake van achterstallig onderhoud.  

 

In het vorige verdiepingsonderzoek is aandacht gevraagd voor de economische levensduur. Er is  

destijds verzocht om de economische afschrijvingstermijn niet verder op te rekken. 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.  

 

In het coalitieakkoord is bepaald dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de noodzaak van de alsmaar 

oplopende voorziening voor het onderhoud aan het riool.  

Het betreft een (tarief)egalisatievoorziening die de eerste jaren zal toenemen (2019 € 4,008 miljoen naar 

€ 5,302 miljoen in 2023) en verder in de tijd zal bij stijgende kosten en gelijke tarieven een vrijval van de 

voorziening plaatsvinden. 

 

Gebouwen en binnensportaccommodaties 

Voor gebouwen is het Meerjaren onderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen 2010-2019 door de raad 

vastgesteld. De raad heeft gekozen voor een minimum conditieniveau.  

In het verdiepingsonderzoek van 2015-2018 was aangegeven dat in 2015 een nieuw plan aan de raad ter 

vaststelling zou worden voorgelegd. Dit plan is in 2016 met afzonderlijke besluitvorming bij de 

programmabegroting 2017 door de raad vastgesteld. 
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Het MJOP 2010-1019 is vastgesteld voor de gemeentelijke gebouwen: 

 Gemeentehuis; 

 Brandweerkazerne/gemeentewerf; 

 Sportaccommodatie De Heikant (Astrantia); 

 Sportaccommodatie De Maasvallei (Eendracht ’30); 

 De zoutloods; 

 Het kca-depot 

In de paragraaf van de begroting is aangegeven dat de voorziening Onderhoud huisvesting 

gemeentehuis is omgezet in een bestemmingsreserve. Dit heeft plaatsgevonden op advies van de 

accountant (naleving van wet- en regelgeving) omdat de actualiteit de onderbouwing van de voorziening 

heeft ingehaald. Verder is vermeld dat in 2019 wordt bekeken of een nieuw onderhoudsplan wordt 

opgezet. Wij dringen erop aan om ook het gebouwenbeheerplan te actualiseren, uiterlijk binnen een 

termijn van vijf jaar 

 

Voor wat betreft het achterstallig onderhoud is aangegeven dat de ventilatie in de oudbouw (1951) van 

het gemeentehuis aan vervanging toe is. Vervanging zal geïntegreerd worden met de aanleg van een 

nieuw ventilatiesysteem in het gehele gebouw. Hierbij zullen ook de nog te bepalen 

duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen (waaronder zonnepanelen, isolatie en ledverlichting). 

Een adviesbureau heeft een eerste studie gedaan naar het te verrichten onderhoud. Momenteel wordt 

een planning opgesteld om de diverse werkzaamheden te integreren en concreet uit te gaan voeren. 

In de paragraaf is aangegeven dat € 145.500 voor onderhoud beschikbaar is gesteld.   

 

Conclusie onderhoud kapitaalgoederen 

Mook en Middelaar heeft een aantal onderhoudsplannen (wegen, groen, gebouwen ) waarvan de looptijd 

in 2019 beëindigt. Van belang is dat er nieuwe onderhoudsplannen worden opgesteld en vastgesteld.  

Verder is het van belang om de financiële verordening aan te passen of na te leven. 

Bij het onderhoud aan kapitaalgoederen signaleren wij op basis van de opgenomen informatie risico’s. In 

het kader van deze paragraaf hebben wij aanbevelingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de 

paragraaf onder andere meer inzicht gaat bieden voor  alle kapitaalgoederen met betrekking tot het 

beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van de 

financiële consequenties in de begroting. Zie voor de concrete aanbevelingen het kader aan het begin 

van deze paragraaf.  
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Voldoende Voldoende Voldoende  
 
 
 

 

 

Conclusie 

Mook en Middelaar heeft de beleidsvoornemens voor de financiering in de Financiële verordening en in 

de paragraaf opgenomen. In de paragraaf gaat de gemeente in op de kasgeldlimiet, de 

renterisiconorm,  de rentelasten, het renteresultaat, een globale liquiditeitenplanning, 

financieringsbehoefte en de manier waarop rente aan investeringen, grondexploitatie en taakvelden 

wordt toegerekend.  

De informatie in de paragraaf voldoet grotendeels aan de eisen die in de verordening 212 (2017) zijn 

geformuleerd die de raad in november 2016 heeft vastgesteld. Omdat bij de vaststelling bij de 

begroting 2019 de verordening 2017 van toepassing was, hebben wij voor ons oordeel naar die 

verordening gekeken. Op basis daarvan concluderen wij dat die verordening bijna volledig is gevolgd in 

de paragraaf Financiering van de begroting 2019.  

Ook de Wet fido en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden dient beter nageleefd te 

worden ten aanzien van de presentatie van de kasgeldlimiet.  

De stuurinformatie op tactisch niveau is voor Mook en Middelaar gemiddeld voldoende. Op strategisch 

en operationeel niveau scoort Mook en Middelaar gemiddeld voldoende. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 neem de beleidsvoornemens integraal op in de paragraaf of verwijs naar de financiële verordening 

zodat een integraal beeld van de beleidsvoornemens ontstaat;  

 ga in de paragraaf meer in op interne en externe meerjarige ontwikkelingen die van belang zijn 

voor de financiering; 

 besteed in de paragraaf meer aandacht aan risico’s bij financiering; 

 noem in de paragraaf naast de eisen van het BBV ook de kaders die gesteld zijn in de financiële 

verordening of verwijs hiernaar; 

 neem bij de volgende begroting en jaarrekening de juiste informatie op ten aanzien van de 

kasgeldlimiet volgens de Wet Fido en de brief van de Provincie daarover, d.d. 29 augustus 2008, 

nummer DOC200800003057-00. 

  

 

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. 
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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 

Mook en Middelaar heeft in de paragraaf verwezen naar de eisen in artikel 13 van het BBV.  

In dit artikel is bepaald dat de paragraaf inzicht geeft in de beleidsvoornemens ten aanzien van het 

risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente 

aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. 

In relatie tot het BBV noemt Mook en Middelaar beleidsvoornemens die de gemeente hanteert:  

 daar waar mogelijk worden eerst eigen financieringsmiddelen ingezet, voordat er geleend gaat 

worden; 

 de gemeente maakt geen gebruik van derivaten; 

 de gemeente zet tijdelijk overtollige liquide middelen weg bij het Rijk; 

 indien mogelijk worden aangetrokken geldleningen vervroegd afgelost; 

 de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm worden niet overschreden. 

Verder geeft Mook en Middelaar inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de toerekening van rente. 

De gemeente heeft in een schema het renteresultaat opgenomen zoals de commissie BBV adviseert.  

 

Ook de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Uitvoeringsregeling Financiering 

decentrale overheden stellen nadere regels. In de paragraaf ontbreekt deze verwijzing, evenals de 

verwijzing naar de eigen kaders in de financiële verordening. De gemeente heeft bij de begroting 2019 

deze informatie per ongeluk niet opgenomen. Dit zal bij de begroting 2020 hersteld worden. 

 

In de financiële verordening (2017) is in artikel 15 opgenomen:  

 het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht: 

a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden ten minste 

twee prijsopgaven bij verschillende instellingen gevraagd en; 

b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de 

Wet financiering decentrale overheden. 

 het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigt 

overschreden te worden; 

 bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend 

kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden; 

 bij het verstrekken van een garantie kan een voorziening ten laste van de begroting worden gevormd 

ter grootte van het risico dat de gemeente met de garantie loopt. Als in de begroting niet is voorzien 

in budget voor deze voorziening dan kan het college vooraf aan de garantieverlening een voorstel 

doen aan de raad voor een begrotingswijziging. Garantiestellingen waarbij geen voorziening is 

gevormd, worden als risico gekwantificeerd en kunnen worden betrokken bij de berekening van het 

weerstandsvermogen. 

De gemeente geeft aan dat ze voldoet aan bovengenoemd artikel waarbij wordt opgemerkt dat het 

aantrekken of verstrekken van geldleningen niet aan de orde is omdat de gemeente overliquide is en zo’n 

€ 7,0 miljoen in de schatkist van het Rijk heeft zitten. 
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Verder is in artikel 17 van de financiële verordening (2017) vermeld dat in de paragraaf ingegaan moet 

worden op: 

 de liquiditeitenplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar; 

In de verordening 2019 wordt deze informatie ook gevraagd.  

 

In de paragraaf is vermeld dat er één langlopende lening is, looptijd tot en met 2025, met een rente van 

5,58%. In de paragraaf is een liquiditeitenplanning  op hoofdlijnen opgenomen. Ten aanzien van de 

financieringsbehoefte is aangegeven dat er op dit moment geen behoefte is aanvullende financiering. Er 

ontbreekt een rentevisie voor de komende vier jaar.  

 

In het kader van de Wet fido en de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden heeft de 

provincie bij de kasgeldlimiet een toezichttaak. De gemeente moet in de paragraaf Financiering van de 

begroting en jaarrekening rapporteren over het verloop van de netto vlottende schuld in de laatste vier 

kwartalen, afgezet tegen de geldende kasgeldlimiet. Voor de begroting gaat het om de kwartalen 3 en 4 

van t-2 en de kwartalen 1 en 2 van t-1. Bij de jaarrekening zijn het de kwartalen van het rekeningjaar. 

Deze informatie heeft de gemeente niet opgenomen in de paragraaf Financiering. De gemeente heeft de 

kasgeldlimiet over de jaren 2019-2022 opgenomen. Het is van belang dat deze informatie jaarlijks in de 

paragraaf wordt opgenomen.  

De kasgeldlimiet voor Mook en Middelaar bedraagt voor 2019 ca. € 1,4 miljoen (8,5% van het 

begrotingstotaal). De gemeente geeft aan dat de kasgeldlimiet over de kwartalen 3 en 4 van t-2 en de 

kwartalen 1 en 2 van t-1kwartaal niet heeft overschreden. Deze informatie blijkt niet uit de paragraaf 

Financiering van de begroting 2019 maar de gemeente heeft dit ambtelijk medegedeeld. 

 

Verder heeft de gemeente een overzicht van de renterisiconorm in de paragraaf opgenomen.  

De renterisiconorm wordt niet overschreden. De renterisiconorm bedraagt voor 2019 € 3,2 miljoen.  

 

Mook en Middelaar heeft in de paragraaf voor de jaren 2019-2022 de financieringsbehoefte opgenomen. 

De planning is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van de exploitatie, de geraamde investeringen 

voor 2019, het eventueel aantrekken of aflossen van leningen en de aanwending van voorzieningen. 

Omdat de gemeente op dit moment tijdelijk overliquide is, is er op dit moment geen behoefte aan 

aanvullende financiering. 

Mook en Middelaar kan de paragraaf verder verbeteren door meer in te gaan op interne en externe 

ontwikkelingen ten aanzien van de financiering en de risico’s die spelen bij financiering. Op dit moment 

zijn er vooral algemene risico’s die rond financiering van gemeenten kunnen spelen. 

 

EMU-saldo 

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 wordt echter steeds belangrijker. Gemeenten ondervinden indirect de gevolgen om het EMU-tekort 

van Nederland onder de 3% van het BBP te houden en in de buurt van 0% van het BBP. Direct hebben 

gemeenten nu met het EMU-saldo te maken, omdat er al jaren afspraken tussen het Rijk en de VNG zijn 

over het toegestane EMU-tekort voor alle gemeenten c.q. alle decentrale overheden 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. 
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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 aandeel voor het collectief 

van gemeenten is 0,27% van het BBP. In de septembercirculaire 2018 zijn de EMU-referentiewaarde per 

individuele decentrale overheid  vastgesteld. Voor Mook en Middelaar is dit vastgesteld op € 594.000. 

Mook en Middelaar heeft voor de jaren 2018-2022 het EMU-saldo gepresenteerd.  

 

Met betrekking tot de liquiditeitsprognose geeft de gemeente aan dat deze jaarlijks meerjarig wordt 

geactualiseerd en indien nodig tussentijds bijgesteld. De gemeente heeft momenteel meer dan voldoende 

middelen beschikbaar om de geplande investeringen uit te voeren. 

 

Samenvattend oordeel 

Samenvattend concluderen wij dat de paragraaf Financiering op onderdelen verder verbeterd moet 

worden om volledig uitvoering te geven aan het BBV, de Wet fido en de Uitvoeringsregeling Financiering 

decentrale overheden en aan de eigen kaders die gesteld zijn in de financiële verordening. Op tactisch 

niveau scoort Mook en Middelaar voldoende omdat de eigen geldende verordening 212 (2017) niet 

helemaal wordt nageleefd. Op strategisch en operationeel niveau scoort Mook en Middelaar voldoende. 

De beleidsvoornemens ten aanzien van de financiering zijn zowel in de financiële verordening als in de 

paragraaf opgenomen. Van belang is om een integraal beeld van de beleidsvoornemens ten aanzien van 

de financiering te hebben. De paragraaf kan aangevuld worden door in beschrijvende zin meer in te gaan 

op interne en externe ontwikkelingen en de risico’s die spelen binnen financiering. 

De gemeente heeft aangegeven dat ze weer een Treasurystatuut gaat opstellen en voorleggen ter 

vaststelling. 
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

  Goed  Goed Voldoende   

 

 

Conclusie 

Bedrijfsvoering krijgt ruim aandacht bij de gemeente. In de financiële verordening en in de verordening 

213a Gemeentewet zijn bepalingen met betrekking tot de paragraaf opgenomen. Ook in het 

coalitieakkoord 2018-2022 komen de organisatie en de bedrijfsvoering voor. 

Verder zijn er recente notities over HR en de doorontwikkeling van de organisatie.  

In de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting 2019 is aansluiting gezocht bij deze gestelde kaders. Er 

is veel informatie te vinden over de ontwikkeling van de organisatie en de –cultuur. Ook aan 

informatisering en automatisering wordt ruim aandacht besteed. 

De paragraaf bevat geen beeld van de organisatie en personele inzet aan de hand van (meerjarige) 

cijfers. 

Evenmin is er in de paragraaf iets te vinden over 213a-onderzoeken, hoewel de Gemeentewet de 

gemeente hiertoe verplicht. 

Ondanks deze kanttekeningen beoordelen we de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau als 

goed en op operationeel niveau als voldoende.  

 

Op basis van onze analyse doen we de volgende aanbevelingen 

 neem in de paragraaf (meerjarige) cijfers op over de formatie, de loonsom, de externe inhuur e.d. 

om zo bij te dragen aan een duidelijk beeld van de wijze waarop de gemeente haar beleid en 

beheer realiseert; 

 verwijs in de paragraaf naar Overhead; 

 ga weer uitvoering geven aan de verordening 213a uit 2003; 

 actualiseer periodiek de verordening 213a. 

 

 

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 ten minste 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.  
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Onderzoek en bevindingen 

Bedrijfsvoering is en blijft relevant, omdat de gemeente in de Toekomstvisie 2030 uit 2017 heeft 

aangegeven een zelfstandige, Limburgse gemeente te blijven.  

De gemeente geeft in de notities ‘Doorontwikkeling 2018’ en ‘HR-Strategie 2018’ aan dat de grootte van 

Mook en Middelaar echter inhoudt dat de organisatie van de gemeente niet alle taken zelf kan uitvoeren. 

Van oudsher heeft de gemeente al allerlei samenwerkingsverbanden. Gelet op de (verwachte) 

ontwikkeling van de takenpakketten van de Nederlandse gemeenten zal de noodzaak om in 

samenwerking de taken uit te voeren voor de gemeente verder toenemen. 

In de notitie ‘Doorontwikkeling 2018’ vermeldt de gemeente dat uitvoerende taken steeds meer buiten de 

eigen organisatie zullen worden geplaatst. Medewerkers van de gemeente zullen zich in toenemende 

mate bezighouden met beleidsadvisering, -ontwikkeling en visie-ontwikkeling. 

Kernwaarden van Mook en Middelaar voor de organisatie zijn betrouwbaar en dienstbaar. 

Deze twee kernwaarden voor de ontwikkeling van de organisatie zijn ook in het coalitieakkoord 2018-

2022 te vinden. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat daarbij dat er een MT-visie op de toekomstige 

ambtelijke organisatie moet komen. Daarbij moet een verdieping worden nagestreefd met betrekking tot 

de verschillende samenwerkingen, het zaakgericht werken, de digitalisering, participatie en meer van 

buiten naar binnen werken. 

De gemeente schrijft in de notitie ‘Doorontwikkeling 2018’ dat de organisatie haar werkzaamheden 

verricht ten dienste van de inwoners, de bedrijven, instellingen en het bestuur. De ontwikkeling om dat te 

verbeteren is een continu proces. Op de korte termijn liggen voor de organisatie accenten bij het 

versterken van een open, informele cultuur, integraal werken, informatie delen en elkaar aanspreken. Een 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers gaat bij een oplopen van de pensioenleeftijd meer aandacht 

vragen en krijgen. 

In de notitie ‘HR-Strategie 2018’ is te lezen dat de formatie flexibel moet worden ingezet. In die notitie 

komen ook allerlei onderwerpen op het terrein van HR aan de orde die in de komende tijd aandacht 

krijgen, zoals een Strategische Personeelsplanning (SPP). 

 

Naast deze notities/kaders voor de paragraaf Bedrijfsvoering heeft Mook en Middelaar in de financiële 

verordening 2019 ex artikel 212 Gemeentewet in artikel 20 een bepaling over de paragraaf 

Bedrijfsvoering opgenomen. Artikel 20 stelt dat de regels van het BBV over de paragraaf moeten worden 

gevolgd en dat verder in de paragraaf de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer(commissie) 

en de accountant moeten worden vermeld. 

Het BBV zegt in artikel 14 alleen dat in de paragraaf inzicht in de stand van zaken en de 

beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering moet worden gegeven. 

In de verordening ex artikel 213a Gemeentewet uit 2003 heeft de gemeente bepaald dat het college in de 

paragraaf rapporteert over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatig- en doeltreffendheid met 

betrekking tot het gemeentelijk beleid en de uitvoering. 

 

In de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting 2019 is over de punten die hiervoor zijn genoemd, in veel 

gevallen ook geschreven. Belangrijke punten uit de notities ‘Doorontwikkeling 2018’ en ‘HR-Strategie 

2018’ komen in de paragraaf terug. 

Er is ook aandacht geschonken aan de huisvesting. En informatisering/automatisering is een belangrijk 

onderdeel van de paragraaf. 

Tot slot vermeldt de paragraaf de budgetten 2019 voor de raad, de raadscommissies, de griffie en de 

accountant. 
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We zijn van mening dat Mook en Middelaar ruim aandacht heeft voor de organisatie en de 

bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord en interne notities zijn kaders gesteld met betrekking tot de 

bedrijfsvoering. Het BBV, de financiële verordening 2019 en de verordening 213a van de gemeente 

geven aan wat er in de paragraaf Bedrijfsvoering aan informatie moet worden opgenomen.  

In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit terug te vinden. Alleen is er niets geschreven over de 213a-

onderzoeken. Bij de vermelde budgetten 2019 is ook het budget raadscommissies meegenomen, terwijl 

dat budget in de financiële verordening niet wordt gevraagd en is het budget rekenkamer(commissie) niet 

vermeld, hoewel dat wel in de verordening 212 wordt voorgeschreven. 

Ook ontbreekt elk (meerjarig) cijfer over de bedrijfsvoering, zoals de loonsom, de formatie, de externe 

inhuur etc. Bij het vorige verdiepingsonderzoek in 2015 was dat ook het geval. Toen hebben we 

geadviseerd dat soort informatie op te nemen en die aanbeveling zullen we ook nu opnemen. 

In Overhead is wel ingegaan op Personeel en Organisatie, Huisvesting en Facilitaire Zaken, ICT, 

Financiën, Juridische Zaken en Communicatie en huisvesting buitendienst.  

Mook en Middelaar kan in de paragraaf Bedrijfsvoering ook verwijzen naar Overhead en in de paragraaf 

overige cijfermatige informatie inzake bedrijfsvoering zoals inhuur etc. opnemen. Het streven van de 

gemeente is om uren van medewerkers zoveel mogelijk aan directe taken toe te rekenen en dus de niet 

toegerekende overhead zo klein mogelijk te laten zijn. 

 

En net als in 2015 bevelen we aan 213a-onderzoeken te gaan uitvoeren en daarover in deze paragraaf te 

rapporteren. De Gemeentewet verplicht elke gemeente hiertoe en de gemeente heeft niet de keuze dat 

wel of niet te doen. Overigens hoeft die verplichting niet zo knellend te zijn als bij de invoering van dit 

artikel door de meeste gemeenten in hun verordening 213a is geformuleerd. De gemeente kan daarbij 

veelal terugvallen op onderzoeken die toch al plaatsvinden naar het functioneren en organiseren van 

onderdelen van het gemeentelijk apparaat en naar de uitvoering van beleid. 

Ondanks deze opmerkingen beoordelen wij de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau als goed 

en op operationeel niveau als voldoende. Met (meerjarige) cijfers over de bedrijfsvoering kan ook de 

stuurinformatie op operationeel niveau op een goed niveau komen. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Voldoende Voldoende Goed   

 

 

Conclusie 

Mook en Middelaar heeft geen aparte nota verbonden partijen. Dit is ook niet vereist conform de 

financiële verordening. De kaders stelt Mook en Middelaar in de paragraaf.  

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ingegaan op samenwerking. Op dit moment ontbreekt een visie 

waarin is opgenomen hoe de gemeente omgaat met verbonden partijen en maatregelen noemt die 

worden genomen om de risico’s bij verbonden partijen te beheersen.  

Mook en Middelaar voldoet in voldoende mate aan de eisen die het BBV stelt. Er zijn wel verbeteringen 

nodig. De paragraaf bevat op begrotingsbasis cijfermatige informatie per verbonden partij. Een 

meerjarig financieel inzicht in verbonden partijen ontbreekt.  

Op strategisch en tactisch niveau scoort Mook en Middelaar voldoende. Op operationeel niveau scoort 

Mook en Middelaar goed.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat de raad een visie formuleren ten aanzien van verbonden partijen;  

 leg in de paragraaf een relatie met de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing als er 

risico’s spelen binnen verbonden partijen; 

 neem conform het BBV per programma op hoe verbonden partijen de maatschappelijke effecten 

per programma kunnen bereiken; 

 geef indien hier sprake van is, uitvoering aan de notitie Verbonden partijen van de commissie BBV 

 breid het financieel inzicht uit door in te gaan op het brutobedrag dat naar verbonden partijen gaat 

en geef de verhouding van dit bedrag ten opzichte van de begroting aan. 

 

 

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
4
 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 werkvoorzieningsschappen.  

                                                      

4  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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Onderzoek en bevindingen 

Artikel 15 van het BBV, dat over de paragraaf Verboden 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 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 de 

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 van verbonden partijen 

vraagt artikel 15 van oudsher om de visie van de gemeente op verbonden partijen en om de 

beleidsvoornemens met de verbonden partijen. 

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 met als titel “Op weg naar Mook en Middelaar in 2030” komt 

samenwerking expliciet aan de orde. Ingegaan wordt op het feit dat de gemeente de afgelopen jaren 

verschillende samenwerkingsverbanden is aangegaan en bij een aantal overlegtafels c.q. structuren is 

aangesloten. De consequentie daarvan is dat de “dubbele oriëntatie een grote wissel op het bestuur en 

de ambtelijk organisatie trekt en dat veel overleggen dubbel plaatsvinden”.  

Alle politieke partijen hebben zich uitgesproken voor een zelfstandig Mook en Middelaar. Voor het sociale 

domein en ICT heeft de gemeente gekozen voor samenwerking met het Rijk van Nijmegen. Omdat Mook 

en Middelaar een Limburgse gemeente is, is ze voor het fysieke domein aangewezen op samenwerking 

op regionaal niveau in de Provincie Limburg. De binding met Noord-Limburg met betrekking tot werken 

en economie is echter beperkt.  

In het coalitieakkoord is ook vastgelegd dat het gesprek over samenwerking en oriëntatie nog gevoerd 

moet worden, om duidelijke keuzen te maken ten aanzien van (slim) samenwerkingen, waarbij niet het 

samenwerken op zich centraal staat maar de dienstverlening aan en bescherming van de inwoners. De 

coalitiepartijen vinden het om die reden van belang dat op korte termijn de samenwerkingsverbanden 

worden geëvalueerd. De evaluatie zal moeten leiden tot heldere aanbevelingen ten aanzien van de te 

maken keuzes, zonder politiek voorsorteren en Noord-Zuid gevoelens. 

 

Mook en Middelaar geeft in de paragraaf verbonden partijen van de begroting 2019 het kader aan voor 

het beleid en de uitvoering met betrekking tot verbonden partijen. Daarbij wordt niet verwezen naar 

bovengenoemd coalitieakkoord 2018-2022.  

Het kader voor beleid en uitvoering rond verbonden partijen is voor Mook en Middelaar volgens de 

paragraaf het bepaalde in artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten. Artikel 15 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten geeft aan welke 

informatie over het beleid in het algemeen en specifiek over elke verbonden partij in de 

begrotingsparagraaf moet worden vermeld.  

De raad van Mook en Middelaar heeft geen nota verbonden partijen vastgesteld waarin specifieke 

uitgangspunten zijn opgenomen. In het coalitieakkoord 2018-2022 komt wel een visie op samenwerking 

voor, maar deze is nog niet uitgewerkt naar verbonden partijen in het algemeen en de afzonderlijke 

verbonden partijen in het bijzonder. Van belang is dat Mook en Middelaar een visie formuleert hoe de 

gemeente omgaat met verbonden partijen en maatregelen noemt die worden genomen om de risico’s bij 

verbonden partijen te beheersen. Op dit moment ontbreekt deze informatie in de paragraaf of in een 

aparte nota. 
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De paragraaf bevat veel en concrete informatie over de verbonden partijen van Mook en Middelaar. 

We zien dat de paragraaf daarna vrijwel geheel gaat over de verschillende verbonden partijen van de 

gemeente, gerubriceerd naar gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en publiek private 

samenwerkingsverbanden. 

Met deze informatie krijgt de raad per verbonden partij informatie over: 

 het doel van de verbonden partij; 

 de betrokkenen. Welke organisaties participeren in de verbonden partij; 

 het financieel belang. Wat betaalt of ontvangt Mook en Middelaar aan respectievelijk van de 

verbonden partij; 

 het bestuurlijk belang. Hoe/met welke bestuurder is Mook en Middelaar betrokken bij de verbonden 

partij; 

 ontwikkelingen. Wat verandert er bij de verbonden partij; 

 risico’s; 

 vermogen en resultaat. Genoemd worden het eigen en het vreemd vermogen en het resultaat. Het 

jaar waarover de informatie gegeven wordt, wisselt, afhankelijk van de beschikbaarheid.  

Mook en Middelaar heeft in de programma’s een relatie gelegd met verbonden partijen. Van belang is om 

in de programma’s aan te geven wat de betrokkenheid van verbonden partijen is om de effecten van de 

programma’s te bereiken. Op deze manier wordt meer voldaan aan de eisen die het BBV stelt. Ook het 

opstellen van een visie, zoals eerder genoemd, stelt de wetgever als een vereiste. 

De informatie in de paragraaf voldoet op dit moment in ruime mate aan de eisen van het BBV. Het 

aanbrengen van enkele verbeteringen is noodzakelijk om volledig aan de voorschriften te voldoen.  

 

De commissie BBV heeft in oktober 2016 een notitie Verbonden Partijen samengesteld waarin stellige 

uitspraken en aanbevelingen zijn opgenomen. Met de stellige uitspraken geeft de commissie BBV een 

interpretatie van de regelgeving. In de notitie is aanbevolen om ook organisaties op te nemen waar 

formeel juridisch gezien geen sprake is van een verbonden partij, maar wel sprake is van een structurele 

bekostiging via een of meer geldstromen en een bestuurlijk belang. Indien hier bij Mook en Middelaar 

sprake van is, is het van belang om ook deze organisaties op te nemen.  

 

In de verordening 212  (vastgesteld november 2016) is in artikel 21 bepaald dat het college in de 

begroting en de jaarstukken tenminste de verplicht onderdelen opneemt conform artikel 15 van het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

 

De paragraaf bevat veel en concrete informatie over de verbonden partijen van Mook en Middelaar. 

Cijfermatige informatie is voor het begrotingsjaar opgenomen. Meerjarige cijfers ontbreken in de 

paragraaf.  

Verder geeft de paragraaf geen totaalbeeld met betrekking tot de verbonden partijen. Welk brutobedrag 

gaat er naar de verbonden partijen? Hoeveel procent van de begroting is dat? Wat kost dat de gemeente 

nu netto, na aftrek van de bijdragen die de gemeente daar zelf voor krijgt? En hoe ontwikkelen deze 

uitkomsten zich in de komende jaren. De paragraaf kan met deze informatie worden uitgebreid.   

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

niveau scoort Mook en Middelaar gemiddeld goed.  
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Voldoende Goed  Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

Mook en Middelaar omschrijft zijn grondbeleid als Selectief Strategisch Grondbeleid. Dat is te lezen in 

de Nota Grondbeleid 2015-2020, geactualiseerd in 2017, en in de paragraaf Grondbeleid in de 

begroting 2019. Selectief Strategisch Grondbeleid houdt in dat de gemeente met haar grondbeleid 

vooral gericht is op het behouden en beheren van haar strategische grondposities. Incidenteel worden 

daarvoor gronden aangekocht en worden gronden verkocht. De gemeente faciliteert ook initiatieven 

van burgers en bedrijven als deze binnen een bestemmingsplan passen. Actief grondbeleid komt niet 

voor en de gemeente heeft dan ook geen lopende grondexploitatieprojecten. 

Het grondbeleid is gericht op het beperken van risico’s voor de gemeente, maar over de risico’s die de 

gemeente loopt wordt in de nota en paragraaf weinig tot niets geschreven. De financiële kant van het 

grondbeleid komt nauwelijks aan de orde en in de paragraaf is geen enkele bedrag te vinden. Om met 

name de stuurinformatie op strategisch en operationeel niveau te versterken zou in de kaderstelling 

ook op winst- en verliesneming, op het reserve- en het risicobeleid ingegaan moeten worden, 

respectievelijk zou daar in de paragraaf informatie over te vinden moeten zijn. 

 

Op basis van onze analyse doen we de volgende aanbevelingen 

 laat in de actualisering van de Nota Grondbeleid ook kaderstelling met betrekking tot de financiële 

kant van het grondbeleid plaatsvinden, zoals de winst- en verliesneming, reserve(s) en 

voorziening(en) en het risicobeleid; 

 neem in de paragraaf Grondbeleid ook informatie op over de financiële kant van het grondbeleid. 

 

 

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.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Grondbeleid is voor de gemeente Mook en Middelaar niet van grote betekenis. Er is wel een Nota 

Grondbeleid 2015-2020 die in 2017 nog is geactualiseerd, maar de gemeente heeft geen lopende 

grondexploitaties.   
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In de financiële verordening van de gemeente is een nota grondbeleid in artikel 22 voorgeschreven. Eén 

keer in de vier jaar moet het college de raad een nieuwe nota ter vaststelling aanbieden. Volgens de 

paragraaf Grondbeleid zal de huidige nota uit 2017 echter al in 2019 worden geactualiseerd. 

De paragraaf Grondbeleid in de begroting 2019 schetst de positie van de gemeente bij het grondbeleid.  

Het grondbeleid van Mook en Middelaar is gebaseerd op de uitgangspunten uit de nota. De nota spreekt 

over een Selectief Strategisch Grondbeleid. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeente een 

aantal grondposities heeft, die zij strategisch vindt. Aankoop van nieuwe, strategische grondposities is 

incidenteel mogelijk. Daarbij zal door een onafhankelijke taxateur eerst een reële waarde moeten worden 

bepaald en als daarna de aankoop mogelijk is, zal deze gedekt worden met een onttrekking aan de Vrij 

Besteedbare Reserve (VBR). Onduidelijk is hoe de boekwaarde van de aangekochte grond vervolgens 

wordt geadministreerd. Strategische aankopen vinden plaats om het algemeen belang te dienen. 

De gemeente beheert haar strategische grondposities via het afsluiten van tijdelijke pacht-, huur- en 

gebruiksovereenkomsten.  

Verkoop komt slechts incidenteel voor en er zal een taxatie aan vooraf gaan om een reële marktconforme 

prijs te bepalen. Opbrengsten worden - na afschrijving van de boekwaarde van de verkochte grond, maar 

dat is nergens expliciet vermeld - aan de VBR toegevoegd. 

 

De nota gaat niet in op winst- en verliesneming bij het grondbeleid. In ons verdiepingsonderzoek van 

2015 hebben we daar expliciet aandacht voor gevraagd. De praktijk is volgens de gemeente dat gronden 

die aangekocht zijn, worden geactiveerd. Bij verkoop wordt de opbrengst na aftrek van de boekwaarde 

ten gunste of ten laste van de VBR gebracht.  

We herhalen onze aanbeveling uit 2015 om beleid te formuleren voor winst- en verliesneming bij het 

grondbeleid. Ook nu de gemeente geen grondexploitaties heeft lopen, is het noodzakelijk daarvoor beleid 

door de raad te laten vaststellen. 

 

In de nota is evenmin aandacht besteed aan reserves en voorzieningen in samenhang met het 

grondbeleid. In de paragraaf is te lezen dat de VBR ook voor het grondbeleid wordt gebruikt. Dit is ook de 

enige reserve die gebruikt kan worden voor het grondbeleid.   

Het overzicht van voorzieningen bevat geen voorzieningen die op een relatie met het grondbeleid lijken te 

wijzen. 

Gelet op de bestaande en mogelijke relaties tussen reserve(s) en voorziening(en) en het grondbeleid, is 

het goed als hier in de nota grondbeleid op wordt ingegaan en het beleid van de gemeente hieromtrent 

wordt bepaald. In dat verband is het ook logisch dat de risico’s van het grondbeleid expliciet in de nota 

aan de orde komen. De gemeente kiest voor een niet-actief grondbeleid, waardoor de risico’s beperkt 

zijn. In de nota zijn plan- en apparaatskosten genoemd als risico. Er is niet aangegeven hoe met dit risico 

wordt omgegaan en hoe de tekorten worden gedekt. De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat er 

geen risico’s zijn, aangezien er geen grondexploitaties zijn.  

Als het grondbeleid gericht is op risicobeperking, moet de manier waarop met de risico’s bij het 

grondbeleid wordt omgegaan, ook aan de orde komen.  

 

De nota geeft aan dat Mook en Middelaar naast het Selectief Strategisch Grondbeleid ook faciliterend 

grondbeleid voert. Daarbij faciliteert de gemeente de burger/het bedrijf die/dat met een initiatief komt dat 

past binnen het bestemmingsplan. Daarbij streeft de gemeente naar het afsluiten van een (anterieure) 

grondexploitatieovereenkomst, waarmee kostenverhaal en eventuele andere bijdragen mogelijk zijn. 

Maar ook hier geldt dat de gemeente terughoudend is met het voeren van dit beleid. 
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Met haar grondbeleid streeft de gemeente naar maatwerk en flexibiliteit, maar zijn er ook criteria om 

willekeur te voorkomen. 

 

Tot slot hebben we de stuurinformatie voor de raad beoordeeld.  

De strategische stuurinformatie vinden we van voldoende niveau. Er is een recente nota grondbeleid. We 

vinden echter dat een verdere kaderstelling op punten als winst- en verliesneming, reservevorming en 

risicobeleid bij het grondbeleid gewenst is. De tactische stuurinformatie vinden we goed. Artikel 16 BBV 

over de paragraaf Grondbeleid en artikel 22 van de financiële verordening worden vrijwel geheel gevolgd. 

De stuurinformatie op operationeel niveau beoordelen we als onvoldoende. De paragraaf bevat geen 

enkele (meerjarige) cijfermatige informatie.  
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Mook en Middelaar. 

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 Mook en Middelaar 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij Mook en Middelaar uitgevoerd in de periode januari-

juni 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 2016 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 2016, 2017, 2018, 2019 en de meerjarenraming 2020-2022; 

- Jaarrekeningen 2016 en 2017; 

- Coalitieakkoord “Op weg naar Mook en Middelaar in 2030”; 

- Toekomstvisie 2030 “De Schatkamer”; 

- Voorjaarsnota 2018; 

- Najaarsnota 2018; 

- Kaderbrief 2019; 

- Verordening 212 uit 2017; 

- Verordening 213 uit 2013; 

- Verordening 213a uit 2003; 

- Verordening op de rekenkamercommissie; 

- Nota reserves en voorzieningen 2015; 

- Verordeningen (212, 213 en 213a Gemeentewet); 

- Meerjaren Onderhoudsplan Bruggen; 

- Onderhoud bruggen Witteweg en Cuijksesteeg; 

- Wegbeheer – Wegenbeheerplan 2015-2019; 

- Renovatieplan Groen januari 2019; 

- Openbare verlichting 2016-2020; 

- Gemeentelijke Rioleringsplan 2017-2021 

- Nota Doorontwikkeling 2018; 

- HR-strategie 2018; 

- Startnotitie maatschappelijk vastgoed; 

- Nota grondbeleid 2015-2020; 

 

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

