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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Venlo. Wij maken als 

het ware een foto van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport doen 

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

 

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

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

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

principe vier jaar te bepalen.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

de nadere detaillering van dit onderwerp wil lezen. 

 

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

het financiële verdiepingsonderzoek is te vinden. 

 

 

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

 

 

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

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

geschetst, waarna de detaillering volgt. 

 

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

verdiepingsonderzoek.  

  

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

 

2.1. Conclusie van het onderzoek 

 

 

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

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

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

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

Aan dit besluit zijn geen nadere voorwaarden verbonden. 

 

 

Meerjarig repressief toezicht 

Als Gedeputeerde Staten de onderzoekconclusie 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 rapport.   

 

Aan de voorwaarden voldaan 

De gezuiverde saldi van Venlo laten voor alle jaarschijven een sluitend perspectief zien. Bij onze 

beoordeling kijken wij naar het aanwezig zijn van structureel en reëel evenwicht. Op grond van het 

voldoen aan de formele vereisten kan meerjarig repressief toezicht worden toegekend. Ook de werking 

van de financiële functie van Venlo heeft meegewogen in ons eindoordeel. De gemeente scoort goed op 

de afzonderlijke onderdelen op het strategisch, tactisch en operationeel niveau. De gemeente gaat op 

een zodanige wijze met de (aanzienlijke) financiële problemen en aandachtspunten om, dat er op dit 

moment geen belemmeringen zijn om meerjarig repressief toezicht te krijgen. Aan dit besluit zijn geen 

nadere voorwaarden verbonden.  

 

Overigens hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 13 december 2018 besloten om de gemeente 

Venlo 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.  

Dit besluit blijft voor het lopende jaar van toepassing; dat wil zeggen dat de in december bepaalde 

toezichtvorm van kracht blijft tot 31 december van dit jaar. 

 

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

zowel begroting als begrotingswijzigingen. 
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2.2. Aandachtspunten 

 

Venlo komt in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht voor de jaren 2019 tot en met 2022. Voor 

het behouden van het meerjarig repressief toezicht is het van belang dat de begroting en de 

meerjarenraming in evenwicht zijn en blijven. Wij gaan er van uit dat de gemeente ook de komende jaren 

hard blijft werken aan een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming, waarbij de 

structurele lasten worden gedekt door structurele baten en waarbij de ramingen volledig en realistisch 

zijn. Dat geldt dus evenzo voor de in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen en ombuigingen. 

En dat het weerstandsvermogen voldoende robuust blijft, waarbij minimaal sprake is van een ratio 

weerstandscapaciteit van R=1,0 en Venlo blijft werken aan de verbetering van de solvabiliteitsratio.  

De solvabiliteitsratio bevindt zich nog altijd ruim onder de door de raad vastgestelde streefwaarde van  

≥ 20%. Daarnaast wordt opgemerkt dat deze ratio zich nog altijd ruim onder het gemiddelde bevindt van 

zowel gemeenten in de groottecategorie 100.000 – 300.000 inwoners (28%) als voor Nederland als totaal 

(35%)2. 

 

Het risicomanagement moet goed georganiseerd en gestructureerd zijn en de gemeente moet de risico’s 

goed blijven monitoren en waar mogelijk verzachten. Ook de aandacht voor de solvabiliteit en de 

ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente past hierbij. De gemeente moet blijven werken aan 

de (financiële) organisatie en de informatievoorziening. Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkeling 

van de financiële positie en de financiële functie. 

 

Evenwicht structurele lasten en baten 

In dit rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen. Deze aanbevelingen kunnen helpen om te 

komen tot een verdere verbetering van de financiële positie en de financiële functie. De gemeente neemt 

in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 de structurele en reële saldi op. Zowel het 

structurele als het incidentele resultaat worden expliciet gepresenteerd, waarbij wij adviseren de 

incidentele baten en lasten van een duidelijke toelichting te voorzien.  

  

Vermogenspositie, weerstandscapaciteit en solvabiliteit en schuldquote 

De vermogenspositie (en daarmee tevens de weerstandscapaciteit) van Venlo laat in de jaarstukken 

2018 een duidelijk stijgende ontwikkeling zien, na het dieptepunt te hebben aangetikt in 2017. In de 

jaarrekening 2017 was nog sprake van een weerstandsvermogen van nihil. Zoals de gemeente ook zelf 

aangeeft is het van belang om deze weerstandscapaciteit op het gewenste peil te hebben en te houden, 

met het oog op de grote ambities en risico’s die de gemeente heeft en kent. In 2018 is de eigen 

streefwaarde voor de weerstandscapaciteit bereikt en laat ook de solvabiliteitsratio een positieve 

ontwikkeling zien. De verdere verbetering van de solvabiliteitsratio verdient de komende periode nog 

aandacht. Deze bevindt zich nog altijd ruim onder de door de raad vastgestelde streefwaarde van ≥ 20%. 

De jaarstukken 2018 tonen dat de schuldquotes van Venlo zich ruim binnen de door de raad vastgestelde 

streefwaarden bevinden. Dit is mede het gevolg van de aangroei van het vermogen in 2018 en lagere 

investeringen in 2018. 

 

 

 

                                                      

2 Bron: waarstaatjegemeente.nl/VNG, cijfers voor 2016. 
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Bezuinigingen en ombuigingen 

Forse bezuinigingen en onzekerheden zijn al geruime tijd bijna standaard onderdeel van de 

begrotingsvoorbereiding. Ook in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn omvangrijke 

bezuinigingsmaatregelen opgevoerd en incidentele middelen ingezet. Dit betreft zowel de resterende nog 

te realiseren bezuinigingen (uit eerdere jaren) als de bezuinigingen aangeduid in de begroting 2019. 

Indien de maatregelen niet realiseerbaar zijn, dient de gemeente tijdig te zorgen voor alternatieve 

maatregelen. Monitoring vindt expliciet plaats in de planning en control cyclus, waardoor tijdige bijsturing 

mogelijk is. Deze informatie is ook relevant voor het integrale beeld van de gemeente en gelet op de 

verdere financiële ontwikkelingen waaronder het sociaal domein (met name de BUIG en de drie 

decentralisaties), enkele verbonden partijen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, grote 

grondexploitaties en enkele majeure investeringsprojecten. De gemeente verwacht dat als er sprake blijft 

van een evenwichtige situatie binnen de meerjarenbegroting, er weer ruimte komt voor nieuw beleid. 

 

Sociaal domein 

De decentralisaties zijn voor een deel  in gezamenlijk verband met een aantal gemeenten in de regio 

opgepakt. Venlo hanteert als uitgangspunt dat de taken worden uitgevoerd met de ontvangen en reeds 

beschikbare (rijks)middelen. Het totale budget in de begroting jaarschijf 2019 bedraagt € 125,7 miljoen. 

Nadat in de jaren 2016 tot en met 2017 forse tekorten zijn gerealiseerd in het sociaal domein, is de 

gemeente gestart met het nemen van ingrijpende beheersmatige maatregelen om financieel evenwicht 

(met behoud van passende zorg en ondersteuning) te realiseren. Inmiddels heeft de gemeente hierbij al 

flinke stappen gezet, waarbij naast het realiseren van het financieel evenwicht de organisatorische basis 

ook goed is en wordt aangepakt. In de komende periode wordt voortvarend verder gewerkt aan het 

nastreven van dit doel3.  

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Het onderhoud van kapitaalgoederen komt bij bezuinigingen meestal snel in beeld. Het gaat hierbij veelal 

om grote(re) bedragen en de bezuinigingen leveren in het begin weinig nadelen op. Venlo heeft in de 

afgelopen jaren ook op onderhoud bezuinigd (met name groen). Ook in de begroting 2019 zijn 

bezuinigingen op het onderhoud van een aantal kapitaalgoederen aangegeven. Daarnaast zijn 

aanvullende middelen in de begroting opgenomen om achterstanden bij wegen te kunnen wegwerken. 

Ook zijn van enkele kapitaalgoederen de beleids- en/of beheerplannen verouderd. Dit geldt met name 

voor groen en de openbare verlichting. Hiervoor worden in de loop van 2019 en 2020 actuele plannen 

opgesteld. 

 

Verbonden partijen/Samenwerkingspartners 

Venlo laat belangrijke publieke taken uitvoeren door met andere organisaties samen te werken en 

verbindt zich bestuurlijk en financieel aan deze organisaties. Er kunnen veel voordelen aan uitvoering 

door verbonden partijen zijn, maar aan het laten uitvoeren van publieke taken door verbonden partijen 

kunnen ook risico’s kleven. Wel staan de taken en daarmee ook de risico’s op wat meer afstand van de 

gemeente. De laatste jaren nemen ook voor de verbonden partijen de risico’s toe. Venlo heeft dat eerder 

                                                      
3
 Opgemerkt wordt dat Venlo het budgettair kader van het sociaal domein inmiddels (raad     februari 2019) heeft losgelaten, in lijn 

met artikel 18 van de financiële verordening . 
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al ervaren. De meest opvallende risico’s liggen onder meer bij het Werkvoorzieningsschap WAA en de 

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.  

Voor de gemeente is het van belang dat zij een goed en actueel zicht heeft op de ontwikkelingen bij alle 

verbonden partijen, dat zij goede mogelijkheden heeft om haar belangen te behartigen en dat risico’s van 

verbonden partijen zoveel mogelijk door die partijen zelf worden opgevangen (‘good governance’). 

 

Majeure projecten 

De gemeente heeft een aantal majeure investeringsprojecten waar grote (financiële) risico’s aan zijn 

verbonden. Te denken valt daarbij aan de projecten Kazerneterrein (exclusief de grondexploitatie), Q4, 

Vierpaardjes en het Museumkwartier. In een Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie zijn afspraken 

neergelegd waarmee de financiële risico’s van deze projecten voor de gemeente worden gemitigeerd. 

 

Grondbeleid 

Venlo heeft enkele grondexploitaties met een behoorlijk groot risicoprofiel. De gemeente heeft de 

belangrijkste risico’s van het grondbeleid goed in beeld en geeft aandacht aan de beschikbare en 

benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties. Het voor het grondbeleid aanwezige 

weerstandsvermogen is momenteel voldoende om de gesignaleerde risico’s op te kunnen vangen. Voor 

de verwacht verlieslatende exploitaties zijn, conform de regelgeving, in voldoende mate voorzieningen 

getroffen. 

 

 

In paragraaf 2.3 volgt een samenvatting van ons onderzoek waarbij tevens de belangrijkste resultaten en 

aandachtspunten van de vier aandachtsvelden zijn uiteengezet. In de hoofdstukken 3 en 4 zijn per 

onderwerp aanbevelingen geformuleerd. Het oppakken van deze punten kan een verdere verbetering van 

de financiële positie en de financiële functie betekenen. 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     11 
 

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 Venlo. 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op hoofdlijnen 

Het middenvlak is groen: het resultaat van een integrale afweging tussen de vier aandachtsgebieden, 

waarbij het zwaartepunt op de financiële aspecten ligt. Met deze kleur wordt, net als bij een 

verkeerslicht, een duidelijk signaal gegeven. Groen in de situatie van Venlo betekent, dat wij het totaal 

van de financiële aspecten als goed beoordelen, waardoor de gemeente in aanmerking komt voor 

meerjarig repressief toezicht. In de paragrafen 2.1 en 2.2 hebben wij dit nader toegelicht. 

De scorecard toont op dit moment een evenwichtig beeld tussen externe (Begroting en meerjarenraming 

en Vermogen) en interne perspectieven (Stuurinformatie en Wet- en regelgeving).  

De gemeente scoort op alle aandachtsgebieden voldoende tot goed. 

 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     12 
 

Wij richten ons, als toezichthouder, in eerste instantie op de gemeentelijke financiën (externe blik op de 

gemeente). Ons algemene oordeel over de gemeentelijke financiële positie is, dat er (weer) een 

voldoende financiële situatie is rondom de kaders (zie paragraaf 5.2 van dit rapport), die wij als provincie 

stellen. De financiële positie van Venlo voldoet aan de voorwaarden om voor meerjarig repressief toezicht 

in aanmerking te komen. Wij zijn hier in het voorgaande al even op ingegaan.  

Wij vinden het bovendien belangrijk naar de interne kant van de gemeente te kijken. De processen die 

ten grondslag liggen aan de ramingen moeten kwalitatief goed zijn. Met andere woorden: we hebben in 

dit verdiepingsonderzoek óók gekeken naar het systeem van bestuurlijke informatievoorziening, voor 

zover dat relevant is voor de gemeentelijke financiële positie. En ook het naleven van relevante wet- en 

regelgeving is vanzelfsprekend in ons onderzoek betrokken.  

 

Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De vastgestelde  begroting 2019 laat een structureel en reëel evenwichtig beeld zien. Het structureel en 

reëel evenwicht is tevens aanwezig voor alle jaarschijven van de meerjarenraming 2020-2022. 

Mede dankzij eerdere bezuinigings- en ombuigingsrondes en de inzet van incidentele middelen heeft de 

gemeente dit financieel evenwicht kunnen bereiken, waardoor vervolgens aan het verdere herstel van 

een gezonde financiële positie kan worden gewerkt, waarbij dus ook het weerstandsvermogen wordt 

versterkt en de solvabiliteit wordt verbeterd. De begrotingen van de laatste jaren lieten zien dat er 

telkens sprake was van structureel en reëel begrotingsevenwicht, waarbij tevens fors is bezuinigd en 

omgebogen. Ook in het sociaal domein zijn forse maatregelen genomen om het financieel evenwicht 

weer te bereiken. 

De gemeente geeft een goed inzicht in de financiële positie en geeft goed de relaties tussen haar 

strategische visie, de structuurvisies, het coalitieakkoord en de begrotingsprogramma’s aan. In de 

begroting zijn omvangrijke te realiseren bezuinigingen en ombuigingen opgevoerd. Venlo moet de 

komende jaren (geraamd tot en met 2022) nog forse bezuinigingen en ombuigingen in (met name) het 

sociaal domein realiseren, waarbij pijnlijke keuzes zijn en wellicht nog moeten worden gemaakt (er moet 

onder meer € 10 miljoen worden bezuinigd op de jeugd-, zorg- en ondersteuningstaken en € 2,8 miljoen 

op bijstandsuitkeringen). Daarnaast zijn er nog grote(re) risico’s te signaleren bij de algemene uitkering, 

een aantal majeure projecten, grondexploitaties en enkele verbonden partijen. 

De gemeente spreekt ook over het komen tot een andere relatie tussen overheid en inwoners, met 

meer ruimte voor zelfredzaamheid en –werkzaamheid van de inwoners en een grote rol voor de wijken.  

 

Het onderhoud van de kapitaalgoederen en de bedrijfsvoering leveren een bijdrage aan de 

bezuinigingen, waarbij de gemeente moet waken voor het in stand houden van de kwaliteit van de 

aanwezige voorzieningen en de beschikbare middelen en het voorkomen van kapitaalvernietiging.  

Er moet een actueel onderhoudsplan komen voor het groen en de openbare verlichting, die door de 

raad worden vastgesteld met een inzichtelijke financiële doorvertaling. Als er sprake is van (enig) 

achterstallig onderhoud bij een van de kapitaalgoederen moet dat duidelijk in de begroting worden 

aangegeven, ook meerjarig. Dit lijkt met name bij de wegen en groen het geval te zijn. 

In de loop van 2019 en 2020 worden actuele plannen opgesteld voor groen en openbare verlichting.  
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Er is sprake van een consistent beleid en er wordt hard gewerkt aan het terugdringen van de tekorten. 

Moeilijke keuzes zijn en worden niet geschuwd en het verbeteren van de solvabiliteitsratio door het 

verkleinen van de schuldpositie, het terugdringen/beperken van de risico’s en het versterken van het 

weerstandsvermogen krijgt veel aandacht. De financiële uitgangspunten en spelregels en de 

aanscherpingen van de doelstellingen voor de financiële positie spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

Echter, het betreft nog steeds een begroting die op ‘papier’ is vastgesteld. Weliswaar lijkt met name in 

2018 de ‘bodem’ te zijn bereikt, het blijft van groot belang om tijdig te anticiperen op de realisatie van de 

opgevoerde structurele maatregelen. Uiteindelijk moet er sprake zijn van een verder doorgroeiend 

weerstandsvermogen en een begroting en meerjarenraming met structurele overschotten en een 

organisatie die ‘een toekomstbestendige basis’ heeft.  

 

In de begroting 2019 zijn de financiële uitgangspunten en budgettaire spelregels opgenomen, zoals 

verwoord in het coalitieakkoord 2018-2022, de financiële verordening 2018 en de Kadernota 2019. 

Deze spelregels en uitgangspunten zijn ook in het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie nog 

eens expliciet aangestipt. In de Kadernota 2020 worden deze uitgangspunten en spelregels nog verder 

aangevuld en aangescherpt. 

 

 

Vermogen 

 

De reserves van de gemeente zijn in de periode vanaf 2009 behoorlijk afgenomen, met maar liefst € 80 

miljoen. Met name de inzet van de algemene reserves en de inkomensreserves om de tekorten bij het 

sociaal domein op te vangen en de vorming van voorzieningen voor de grondexploitaties zijn hier debet 

aan. Er is veel focus voor het weer op het gewenste niveau krijgen van de vermogenspositie en vooral 

in het afgelopen jaar 2018 is de totale weerstandscapaciteit weer boven het streefniveau gekomen. 

Ook het vergroten van de solvabiliteitsratio tot minimaal de streefwaarde van 20% is een speerpunt 

voor de gemeente en krijgt veel aandacht. Momenteel is deze ratio 14 %. Hier moeten nog stappen 

worden gezet. De informatievoorziening over het vermogen is goed.  

 

Venlo werkt met een door de raad vastgestelde nota Reserves en voorzieningen en een (verouderde) 

notitie Weerstandsvermogen en risicomanagement. Er is veel aandacht voor de beleidsvorming voor 

en de werkwijze bij het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Het risicomanagement is 

voldoende gestructureerd en verankerd in de organisatie van de gemeente, maar aan een verdere 

structurering en verbetering wordt doorlopend gewerkt.  

Een nadere confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (in de jaarstukken 2018) wijst uit 

dat het weerstandsvermogen dus weer ‘aan de maat’ is (ratio is momenteel 1,88) en dat de gemeente 

op dit moment daadwerkelijk weer in staat is om de gesignaleerde risico’s op te vangen. Venlo kent 

veel risico’s die om een voldoende weerstandsvermogen en een goed functionerend (integraal) 

risicomanagement vragen, inclusief een effectief ingerichte en goed werkende planning en control 

cyclus. De gemeente werkt hier voortvarend aan door de versterking van het weerstandsvermogen en 

het mitigeren van de risico’s (verbetering van haar risicoprofiel). 

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn hiermee in lijn. 
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Wet- en regelgeving 

 

Bij de toepassing van de wet- en regelgeving kijken wij naar enkele concrete bepalingen. Venlo leeft de 

termijnbepalingen in de Gemeentewet voor inzending van begroting en jaarstukken goed na. 

En past het BBV in het algemeen goed toe. De informatiewaarde van de begroting kan op enkele 

punten worden verbeterd. Met name het geven van beter inzicht in de structurele versus de incidentele 

lasten en baten in de begroting.  

Wij hebben in dit rapport nog andere aanbevelingen opgenomen om de begroting nog meer in 

overeenstemming te brengen met de voorschriften. Waarmee de raad zijn kaderstellende en 

controlerende functie nog beter kan vervullen en waarmee wordt voldaan aan de aangescherpte en 

uitgebreide regelgeving. 

 

 

Stuurinformatie 

 

Venlo blijft werken aan de kwaliteit van de informatievoorziening. Het coalitieakkoord 2018-2021 is 

vertaald naar een begroting met een (gewijzigde) integrale programmastructuur. De doorontwikkeling 

hiervan is in volle gang. Hierbij wordt ook gewerkt aan het verder optuigen van de zogenaamde zes  

W-vragen en de indicatoren. 

 

Ons onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau  

gemiddeld goed is. De gemeente werkt aan een andere inrichting van de begroting met een integrale 

programmastructuur. De operationele informatie kan verbeterd worden door beter meerjarig cijfermatig 

inzicht te bieden bij enkele paragrafen (met name bij bedrijfsvoering en het onderhoud van de 

kapitaalgoederen) en het opnemen van meer informatie in de paragraaf Verbonden Partijen 

(Samenwerkingspartners). Het is de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de raad om kaders 

te stellen, om in control te kunnen zijn en blijven. De gemeente werkt door aan de verbetering van de 

documenten uit de planning en control-cyclus. 

 

Met betrekking tot het onderhoud van de kapitaalgoederen moet de begroting, uitgaande van de 

expliciet door de raad gekozen kwaliteitsniveaus, duidelijk inzicht geven in de onderhoudstoestand van 

de kapitaalgoederen. De raad moet voor het onderhoud van een aantal kapitaalgoederen 

beheerplannen actualiseren. De beheerplannen voor het groen en de openbare verlichting worden 

naar verwachting in de lopende periode (2019) door de raad vastgesteld. Voorkomen moet worden dat 

bezuinigingen op onderhoudsmiddelen leiden tot kapitaalvernietiging. De gemeente speelt hier goed op 

in. 
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3. Aandachtsgebieden 
 

 

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

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

- begroting en meerjarenraming (paragraaf 3.1); 

- vermogen (paragraaf 3.2); 

- stuurinformatie (paragraaf 3.3); 

- wet- en regelgeving (paragraaf 3.4). 

 

 

Leeswijzer tabellen: 

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

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

op: 

 

Financiële aspecten  

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

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

 = positief; 

 = neutraal;  

 = negatief.  

 

Stuurinformatie 

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

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

onvoldoende en slecht. 

 

Algemeen oordeel 

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

 

Ontwikkeling 

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

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

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

 = ontwikkelingen laten een duidelijke verbetering zien; 

 = er zijn geen ontwikkelingen die het beeld bijstellen;  

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

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Begroting en 

meerjarenraming 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De raad heeft als strategische doelstelling vastgesteld ‘het hebben van een duurzaam gezonde financiële 

huishouding’, waarbij als tactische doelstellingen zijn benoemd een materieel en structureel sluitende 

begroting4, een acceptabele schuldpositie, voldoende weerstandscapaciteit (gegeven de geformuleerde 

risicobereidheid) en een wendbare (meerjaren)begroting. De gemeente heeft deze afgeleide en concrete 

doelstellingen verder uitgewerkt en geformaliseerd en vervolgens in de financiële beleids- en 

beheersinstrumenten verankerd. In de Gemeentewet en ons financieel toezichtkader wordt gesproken over 

structureel en reëel evenwicht voor de begroting en meerjarenraming. De visie van de gemeente sluit hier 

dus expliciet op aan.  

 

De begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht en ook in de meerjarenraming 2020-2022 is voor 

alle jaarschijven sprake van structureel en reëel evenwicht. Aan het beschikken over een voldoende 

robuust weerstandsvermogen (streefwaarde van R=1.0) en het hebben van een solvabiliteitsratio ≥ 20% 

bedraagt wordt veel aandacht gegeven. Venlo wil aan haar ambities blijven werken. De gemeente koppelt 

haar ambities aan de financiële positie. 

 

De gemeente is al sinds 2010 flink aan het bezuinigen/ombuigen en heeft daarbij grote ‘stappen’ gezet. 

Ook in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn weer forse bezuinigingen en 

ombuigingen opgenomen. Alle inspanningen zijn (mede) gericht op het financieel weer op orde krijgen 

van de begrotingssaldi, het weerstandsvermogen en de solvabiliteitsratio. Uit de begroting 2019 blijkt de 

verwachting dat in 2020 weer de streefwaarde voor het weerstandsvermogen wordt bereikt. Inmiddels 

valt uit de jaarstukken 2018 af te leiden dat dit doel reeds ultimo 2018 is bereikt: het 

weerstandsvermogen zit inmiddels weer boven de streefwaarde. En ook de ontwikkeling van de 

solvabiliteit laat een positieve ontwikkeling zien (naar 15%).  

 

De voortgang van deze bezuinigingen en de uitvoering van de begroting (zowel de reguliere exploitatie 

als de investeringen) wordt doorlopend gevolgd in de planning en control cyclus. Aan de beheersing van 

de  uitvoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein en de BUIG wordt hard gewerkt. Na 

enkele jaren met forse tekorten, wordt vanaf 2017 veel aandacht gegeven aan het weer in de grip krijgen 

van het sociaal domein, zowel financieel als organisatorisch. Daarbij zijn al grote stappen gezet, maar 

blijft er sprake van moeilijke en soms ook zware maatregelen.  

 

 

                                                      

4 Wij spreken over een structureel en reëel sluitende begroting. 
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In de begroting 2019 zijn de financiële uitgangspunten en budgettaire spelregels opgenomen, zoals 

verwoord in het coalitieakkoord 2018-2022, de financiële verordening 2018 en de Kadernota 2019. Deze 

spelregels en uitgangspunten zijn ook in het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie nog eens 

expliciet aangestipt. Aan de verdere aanvulling en aanscherping van deze spelregels en uitgangspunten 

wordt aandacht gegeven. 

De gemeente spreekt ook over het komen tot een andere relatie tussen overheid en inwoners, met meer 

ruimte voor zelfredzaamheid en –werkzaamheid van de inwoners en een grote rol voor de wijken.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

- neem vanaf de begroting 2020 een overzicht op in de begroting waaruit voor de vier jaren van de 

begroting en de meerjarenraming duidelijk is wat het structureel en reëel saldo is en via welke 

stappen van het formeel saldo dat de gemeente presenteert, tot het structureel en reëel saldo is 

gekomen. Hiertoe hebben wij in de begrotingsbrieven 2019 en 2020 een format aangereikt;  

- neem een integraal meerjarig overzicht op van de incidentele baten en lasten (artikel 19 BBV) en licht 

dit overzicht toe. 

 

 

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 en risicovolle majeure projecten..  

 

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 

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 

In de regel kijken wij bij ons onderzoek zowel terug als naar voren. Het financieel verdiepingsonderzoek 

2019 richt zich op de begroting 2019 en de bijhorende meerjarenraming 2020-2022, die op 9 november 

2018 door de raad zijn vastgesteld. Daarnaast kijken wij terug vanaf het jaar 2016. Met ons onderzoek 

willen we nagaan of het mogelijk is GS een uitspraak te laten doen over de toezichtvorm voor de jaren 

2019-2022. 

 

De te onderzoeken documenten bij het verdiepingsonderzoek 2019 

Het uitgangspunt voor de beoordeling is de vastgestelde begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-

2022. In de regel kijken we bij een verdiepingsonderzoek niet naar de financiële ontwikkelingen die zich 
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daarna voordoen. We moeten nu eenmaal ergens een grens trekken en de vastgestelde begroting, de 

tegelijkertijd vastgestelde begrotingswijzigingen en de daarbij behorende meerjarenraming zijn een 

logisch afgebakende basis voor het onderzoek. Daarbij hebben we wel altijd de uitzondering gemaakt dat 

ontwikkelingen die zich vóór de afronding van het onderzoek voordoen en die het financiële beeld van 

een gemeente ingrijpend kunnen wijzigen, in het onderzoek worden meegenomen. Het heeft namelijk 

weinig zin een beeld te schetsen van een financiële situatie, waarvan we weten dat die op het moment 

van het verschijnen van het rapport niet meer bestaat. We kijken in Venlo dan ook nadrukkelijk naar de 

tussentijdse rapportages, de Kadernota 2020 en de Jaarstukken 2018. 

 

Coalitieakkoord 2018-2022  

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt als doelstelling genoemd het ‘realiseren van een financieel 

gezonde gemeente, met een reëel en structureel sluitende begroting’. Er wordt gestreefd naar een 

evenwicht tussen ambities en middelen. Hoogste prioriteit heeft het verder op orde brengen van het 

sociaal domein. Er zullen wel andere keuzes gemaakt kunnen worden binnen de beperkt aanwezige 

speelruimte. Grote projecten zullen heel kritisch worden gevolgd. Ook verwacht de gemeente een grote 

impact van de Omgevingswet. De financiële spelregels zijn expliciet verscherpt en aangevuld. Onder 

meer het hebben van een meerjarig realistisch sluitende begroting, verbetering van de solvabiliteit, 

versterking van het weerstandsvermogen, nieuw beleid vervangt oud beleid, concrete maatregelen in 

plaats van taakstellingen, de verwerving van derde geldstromen, tijdig bijsturen, het verbeteren van het 

risicomanagement en de beheersinstrumenten. De bestuurlijke focus ligt op het financieel gezond worden 

van de organisatie. 

 

Kadernota 2019 en begroting 2019 

De kadernota 2019 is het eerste 'wapenfeit' van de nieuwe coalitie in Venlo. De financiële spelregels uit 

het coalitieakkoord zijn goed herkenbaar en zijn verankerd in de financiële verordening 2018. De 

belangrijkste spelregels en uitgangspunten voor de begroting 2019 betreffen5:  

- een meerjarig realistisch sluitende begroting, waarbij structurele lasten minimaal worden gedekt 

door structurele baten; 

- de inzet van alle (structurele en incidentele) meevallers (zowel aan de baten- als aan de lastenkant) 

voor de versterking van het weerstandsvermogen; 

- nieuw beleid wordt enkel opgesteld door vervanging van oud beleid; 

- maximaal inzetten op sturing en vermindering van risico's; 

- de toevoeging van de bespaarde rente aan de algemene reserve, in plaats van inzet in de exploitatie;  

- alle nadelen moeten worden opgelost binnen de exploitatie, maar wel in concrete posten en niet in de 

vorm van taakstellingen; 

- projecten met een hoog risicoprofiel kunnen worden heroverwogen; 

- de OZB kan in het uiterste geval (bescheiden) worden verhoogd; 

- in de P&C-stukken wordt de ontwikkeling van reserves, vermogen, investeringskredieten en majeure 

projecten getoond. 

 

Voorzichtig en beleidsarm ramen is het adagium (zie bijvoorbeeld de heel voorzichtige ‘boeking‘ van de 

meicirculaire 2018). Mogelijke financiële verliezen worden in een vroeg stadium doorberekend in de 

uitgangspunten van de financiële positie en mogelijke voordelen moeten eerst worden gerealiseerd 

                                                      
5 In de kadernota 2020 worden de financiële spelregels verder aangescherpt en aangevuld. 
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voordat deze worden doorberekend in de uitgangspunten van de financiële positie. Alle budgettaire 

nadelen moeten worden opgelost binnen de exploitatie en het opnemen van PM-posten wordt zoveel 

als mogelijk vermeden. 

 

De begroting 2019 staat voor wat betreft het financiële beeld in het teken van het weer op orde krijgen 

van de financiële positie. De grote tekorten in het sociaal domein moeten verder worden teruggedrongen 

en weggewerkt, de reservepositie moet weer op het gewenste peil komen zodat de gesignaleerde risico’s 

kunnen worden opgevangen en ook de solvabiliteitsratio moet minimaal de streefwaarde krijgen. De 

gemeente moet fors bezuinigen en ombuigen en moet daarbij moeilijke keuzes blijven maken. Ook 

moeten de gesignaleerde risico’s beter worden beheerst en waar mogelijk worden beperkt. Zoals gezegd 

spelen de gevolgen van de drie decentralisaties in het sociaal domein alsmede de BUIG hierbij een 

belangrijke rol. Grote projecten als het Kazernekwartier, Vierpaardjes, Museumkwartier, Centrumplan 

Blerick en Q4 zullen kritisch worden gevolgd, evenals het majeure project Meer Maas Meer Venlo. Bij 

enkele van deze projecten is sprake van een grote betrokkenheid van de provincie. De financiering van 

de gemeente laat zien dat er een gedeeltelijke verschuiving plaatsvindt van lang vreemd vermogen naar 

kort vreemd vermogen (kasgeldleningen). Het totaal vreemd vermogen bedraagt zo’n € 350 miljoen. 

 

De gemeente presenteert een formeel sluitende begroting 2019-2022, waarbij sprake is van een reëel en 

structureel overschot voor alle jaarschijven. De gemeente heeft de 3 W-vragen uitgebreid naar  

6 W-vragen en stelt nu ook expliciet  de vragen ‘wie en hoe gaan we het betalen, waarom doen we het en 

wat als we het niet doen?’. En maakt duidelijke en gemotiveerde keuzes die ook maatschappelijk pijn 

doen, maar zicht bieden op ‘betere tijden’. De keuzes zijn niet in de vorm van taakstellingen en  

PM-posten, maar zijn concreet geformuleerd.   

In de begroting presenteert Venlo een overzicht van een groot aantal ‘begrotingsoverschotten’ die aan 

het weerstandsvermogen worden toegevoegd. Het doel is sparen en versterken van dit vermogen. Omdat 

er met betrekking tot de meicirculaire 2018 (accressen) nog onzekerheden waren bij de ‘hardheid’ van de 

voordelen, heeft de gemeente onder meer een ‘buffer’ opgenomen met de omvang van het resultaat van 

de meicirculaire 2018 van de algemene uitkering (€ 2,1 miljoen in 2019 oplopend naar € 3,6 miljoen in 

2022). Deze voordelen zijn dus niet direct aan het eigen vermogen toegevoegd, maar maken het mogelijk 

om betere keuzes te maken. Ook de ruimte in het kapitaallastenplafond is ten gunste van het 

weerstandsvermogen vrijgevallen. 

 

Er is sprake van heel forse bezuinigingen en ombuigingen. Bezuinigingen op onderhoud van 

kapitaalgoederen (groen, gebouwen, civiele objecten) door het bijstellen van kwaliteitsniveaus en het 

doorschuiven, eventueel stopzetten en temporiseren van investeringen. Essentieel blijft het tijdig 

anticiperen op de realisatie van de in de begroting opgenomen structurele (bijsturings-)maatregelen. 

Ultimo 2018 is bij het project Kazerneterrein de samenwerking met de hoofdexploitant beëindigd en met 

betrekking tot de exploitatie-opzet wordt in de begroting 2019 al rekening gehouden met een scenario 

van afboeking van € 10,5 miljoen (negatief effect op solvabiliteitsratio). Dit komt verder tot uitdrukking in 

de Finrap 2018 en de Jaarstukken 2018. 

 

De ingezette lijn bij Venlo is minder overheid en meer inwoner. De focus blijft ook gericht op de 

samenlevingsagenda en de solidariteit met de kwetsbaarste inwoners. De prioriteit ligt bij de wijken. De 

gemeente is nadrukkelijk naar haar totale taakuitvoering aan het kijken. 
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De ratio weerstandscapaciteit laat een stijgende lijn zien van nihil (jaarrekening 2017) naar 0,82 in 

jaarschijf 2019 en binnen de scope van de meerjarenraming naar 1,34 in 2022. Naar aanleiding van het 

fors negatieve resultaat van 2017 heeft een herstructurering plaatsgevonden van het eigen vermogen (zie 

hiervoor). De gemeente stuurt strak op het mitigeren van risico’s en de omvang van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. En ook het verbeteren van de solvabiliteitsratio krijgt veel aandacht. De 

streefwaarde van 20% zal nog niet worden bereikt binnen de meerjarenraming6. De schuldquotes laten 

een daling zien, mede als gevolg van de ingezette koers. 

 

De saldi van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 worden in tabel 3.1.1 gepresenteerd.  

 

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

Saldo B2019 B2020 B2021 B2022 

Formeel begrotingssaldo 0 0 0 0 

Structureel en reëel evenwicht 5.086 5.458 5.715 4.758 

 

Uit dit overzicht blijkt, dat de gemeente voor het begrotingsjaar (inclusief de aangenomen amendementen 

en moties) een formeel sluitende begroting heeft geraamd. Ook voor alle jaarschijven van de 

meerjarenraming 2020-2022 wordt een positief resultaat verwacht. In lijn met de financiële spelregels 

worden deze overschotten toegevoegd aan de algemene reserve voor de verdere versterking van het 

weerstandsvermogen. Onze correcties in de regel ‘structureel en reëel evenwicht’ betreffen met name de 

incidentele lasten en baten en (indien van toepassing) afwijkingen ten opzichte van de kaders 

aangegeven in onze jaarlijkse begrotingsbrief. De cijfers met betrekking tot de incidentele lasten en baten 

hebben we ongewijzigd overgenomen uit de opgave van de gemeente.  

Volgens de consistente gedragslijn is de meicirculaire de basis voor de begroting en wordt de 

septembercirculaire 2018 meegenomen in de Kadernota 20207. 

In de in bovenstaande tabel opgenomen bedragen is voor alle jaarschijven rekening gehouden met de 

reeds gerealiseerde en nog te realiseren ombuigingen en bezuinigingen. De noodzaak van het nemen 

van financiële maatregelen en de veranderende rol van de gemeentelijke overheid vragen ook om een 

anders werkende organisatie. Hiertoe is het programma Verbetering Bedrijfsvoering ingezet, waarmee 

aan de kanteling van de gemeentelijke organisatie  wordt gewerkt. 

 

Het begrotingsjaar 2019 laat een structureel en reëel evenwicht zien. Omdat de structureel gezuiverde 

saldi in de jaren 2020 tot en met 2022 een sluitend meerjarig perspectief te zien geven, hebben GS de 

begroting 2019 van Venlo in aanmerking laten komen voor repressief toezicht. 

 

Risico’s rond de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 

Bij de saldi van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 kunnen een aantal opmerkingen 

worden gemaakt. Het betreft ramingen of het ontbreken daarvan, waardoor er risico’s zijn die de 

resultaten nadelig kunnen beïnvloeden. We noemen hier de belangrijkste risico’s. 

 

 

                                                      
6 Dit beeld is in de Jaarstukken 2018 al veranderd, met name door de compensatie-uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten sociaal 

domein.  

7 De resultaten van deze circulaire voor het jaar 2018 zijn wel al in de Finrap 2018 meegenomen. 
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Bezuinigingen en ombuigingen 

Sinds 2010 is voortdurend bezuinigd en omgebogen. Voor 2019 is hierbij een bedrag gemoeid van  

€ 5,17 miljoen, voor 2020 € 6,3 miljoen, voor 2021 € 6,5 miljoen en voor 2022 € 5,75 miljoen. Bij de 

begrotingsvaststelling zijn door de aangenomen moties enkele aanpassingen op deze bezuinigingen 

doorgevoerd. Met name de bezuinigingen op het zwembad en op de subsidies zijn ‘geparkeerd’ en 

worden op een andere wijze aan de raad voorgelegd. 

De gemeente monitort in de planning en control cyclus de voortgang van de bezuinigingen en 

ombuigingen. In de begrotingsstukken, alsmede in de tussenrapportages wordt uitvoerig op de 

bezuinigingen en ombuigingen ingegaan. Belangrijk is om de realisatie van de bezuinigingen duidelijk te 

blijven laten zien en aan te geven dat de te realiseren bezuinigingen mede zijn bedoeld om ambities 

financieel te kunnen (blijven) invullen en een structureel en reëel evenwichtige begroting en 

meerjarenraming te kunnen presenteren en een acceptabele schuldpositie te kunnen krijgen. Overigens 

blijft de gemeente haar ambities expliciet koppelen aan haar financiële positie. 

 

Sociaal domein 

Het Sociaal Domein heeft de afgelopen jaren heel uitgebreid in de schijnwerpers gestaan. Het rijk heeft 

gekozen voor decentralisatie van taken op het gebied van de jeugdzorg , de Participatiewet en de zorg 

aan langdurig zieken en ouderen naar de gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn deze decentralisaties 

ingegaan. Dit stelt forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten, waarbij bestuurlijke, ambtelijke 

en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise nodig is om deze taken goed 

uit te voeren. Uitgangspunt voor Venlo is ‘het bieden van passende zorg en ondersteuning binnen de 

beschikbare financiële kaders’. Voor de uitvoering van de drie decentralisatieopgaven (WMO 2015, 

Jeugdwet en Participatiewet) is in 2015 een budgettair kader ingesteld dat helpt om de integraliteit van de 

uitvoering te bevorderen en het substitueren van middelen mogelijk maakt. Dit kader is verlengd tot en 

met 2019 zodat de gemeente ‘de gelegenheid heeft om de inhoudelijke en financiële opgave die er 

binnen het sociaal domein ligt, te kunnen blijven monitoren’.  

 

In 2016 en 2017 heeft de gemeente Venlo in het sociaal domein grote financiële tekorten laten zien, 

waardoor in 2017 een hersteltraject is ingezet, waarbij de gemeente is gestart met het nemen van een 

omvangrijk pakket aan maatregelen om te komen tot een financieel evenwicht in dit domein. Daarbij zijn 

naast organisatorische aanpassingen en de invoering van betere beheersmaatregelen ook veel 

inhoudelijke taakstellingen benoemd en maatregelen (voor een belangrijk deel bij de 

inkoop/aanbesteding) in de domeinen Jeugd, Participatie en WMO getroffen, welke voor de periode 2018 

tot en met 2020 een bezuiniging kunnen opleveren van respectievelijk € 3 miljoen, € 6,7 miljoen en  

€ 8,5 miljoen. In 2018 is het tekort al teruggebracht van zo’n € 25 miljoen naar circa € 12,8 miljoen. En in 

2019 naar verwachting nog eens met € 10 miljoen. Veel eerder genomen maatregelen en ingrepen zullen 

dan effectief worden. De verwachting is dat het evenwicht in 2020 wordt bereikt. 

Om te komen tot duurzaam financieel evenwicht zet de gemeente in op twee hoofdmaatregelen: het 

toepassen van prestatiedenken en het opnieuw inrichten van de toegang (sociale wijkteams, wijkteam+ 

en de toegang voor beschermd wonen in het Zorg- en Veiligheidshuis). 

In de (facultatieve)  paragraaf Sociaal Domein is te lezen op welke wijze het budgettair kader sociaal 

domein is ingericht. Voor de begroting 2019 heeft Venlo een nieuwe opzet voor het budgettair kader 

sociaal domein gemaakt met een totale omvang van circa € 137,5 miljoen. Venlo stuurt via de begroting 

op het totaal beschikbare budget (gemeentefonds, eigen bijdragen en algemene middelen) en dus niet op 
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programmaniveau8. In de begroting 2019 wordt bij de uiteenzetting van de financiële positie, in diverse 

programma’s en in een facultatieve paragraaf Sociaal Domein aandacht besteed aan de financiële 

kaders/budgettaire uitgangspunten, de totaal beschikbare budgetten en de beheersmaatregelen. 

De financiële verordening 2018 stelt in artikel 18 dat deze paragraaf uit de programmabegroting en de 

jaarstukken verdwijnt op het moment waarop de raad besluit het budgettair kader sociaal domein los te 

laten. In de raad van februari 2019 is besloten het budgettair kader op te heffen. 

 

In 2018 heeft de Rekenkamer een onderzoek bij het sociaal domein uitgevoerd. Dit onderzoek is 

gepresenteerd aan de raad. Ook is de raad geïnformeerd door de programmamanager SD per kwartaal 

over de voortgang van het traject om financieel evenwicht in het Sociaal Domein te bereiken. De tekorten 

lopen nemen substantieel af en er is meer grip op de uitgaven gekomen. De organisatie werkt aan een 

betere administratieve organisatie bij het sociaal domein. 

 

Algemene uitkering 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. 

 

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. Het college heeft in 

de raadsinformatiebrief van 22 oktober 2018 over de septembercirculaire 2018 op advies van onder meer 

de VNG ook voor 2019 het accres verlaagd in verband met een verwachte onderuitputting in 2019 van de 

rijksuitgaven. Begin 2019 zijn er berichten gekomen dat de jaarrekening 2018 van het Rijk zal laten zien 

dat de rijksuitgaven nog lager zijn uitgekomen dan in de septembercirculaire 2018 geraamd. Het accres 

2018 zal in de meicirculaire 2019, als dit klopt, nog eens lager worden vastgesteld. Omdat dit rapport 

vóór het verschijnen van de meicirculaire 2019 is afgerond, kunnen we niet aangeven of en zo ja met 

hoeveel het accres 2018 nog is verlaagd. 

 

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

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

                                                      

8 Vanaf de vaststelling van de nieuwe programmastructuur in februari 2019 wel. 
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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. Venlo voorkomt dit door geen raming voor de 

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

 

Een aanpassing van het verdeelmodel van de algemene uitkering kan voor individuele gemeenten grote 

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

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

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

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

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

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

mutaties moeten toch op korte termijn verwerkt zijn. 

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

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

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

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

bij het Rijk de accressen lager gaan uitkomen. Deze handelswijze wordt door de provincie als een goed 

beleidsuitgangspunt gezien. 

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. Venlo is al geruime tijd bezig met de eigen voorbereiding 

op deze wet. Voor het opvangen van de invoeringskosten van de wet heeft Venlo in de begroting 2018 

(indicatief) middelen ad € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld. De gevolgen van de Omgevingswet zijn groot. 

Ook na invoering zal de gemeente er veel tijd, personele en financiële middelen in moeten investeren. De 

implementatie zal vanaf de begroting 2020-2023 duidelijk zichtbaar worden.  

  

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. 

Venlo heeft voor de uitvoering van de opgaven uit het IBP in de begroting 2019 de in de begroting 2019 

opgenomen ‘buffer’ beschikbaar en zet de accressen niet in voor dit doel.  

In de begroting 2019 zijn middelen ingezet om de beleidsvoorstellen uit het coalitieakkoord 2018-2022 te 

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

van de gemeenten en ook financieel. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Zoals in paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen  wordt gesteld gaat de gemeente in genoemde 

paragraaf uitgebreid in op het onderhoud bij de (verplichte) kapitaalgoederen. Echter zijn nog niet voor 
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alle kapitaalgoederen actuele onderhoudsplannen beschikbaar. Met name voor het groen en de 

openbare verlichting moet een actueel beheerplan worden opgesteld en door de raad worden 

vastgesteld. Om een goed oordeel te kunnen geven is het van belang dat de gemeente expliciet aangeeft 

of er al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud en of de beschikbare middelen in de begroting 

voldoende zijn. In diverse P&C-documenten wordt gesproken over inlopen van achterstallig onderhoud bij 

wegen, civiele objecten en groen en de gevolgen van de bezuinigingen daarop. Nu hebben de gemeente 

en wij als toezichthouder nog geen compleet financieel beeld van de kapitaalgoederen. Die 

onduidelijkheid levert een risico op. Overigens heeft Venlo dit risico bij de bepaling van haar risicoprofiel 

meegewogen. 

 

Verbonden partijen/samenwerkingspartners 

Paragraaf 4.6 gaat in op de verbonden partijen. Zoals ook in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt gesteld 

wil de gemeente zaken samen doen, nadrukkelijk met haar maatschappelijke partners. Daarbij laat Venlo 

belangrijke publieke taken uitvoeren door met organisaties (ook in regionaal en grensoverschrijdend 

verband) samen te werken en zich bestuurlijk en financieel aan deze organisaties te verbinden. Er 

kunnen veel voordelen aan uitvoering door verbonden partijen zijn, maar aan het laten uitvoeren van 

publieke taken door verbonden partijen kleven ook risico’s. Wel staan de taken en daarmee ook de 

risico’s op wat meer afstand van de gemeente. In deze tijd zijn ook voor de verbonden partijen de risico’s 

toegenomen. Venlo heeft dat eerder al ervaren. De meest opvallende risico’s liggen bij de 

ondernemingen in Greenport (BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Campus Vastgoed BV), de MGR 

SDNL en het Werkvoorzieningsschap WAA.  

Voor de gemeente is het van belang dat zij een goed en actueel zicht heeft op de ontwikkelingen bij alle 

verbonden partijen, dat zij goede mogelijkheden heeft om haar belangen te behartigen en dat risico’s van 

verbonden partijen zoveel mogelijk door die partijen zelf worden opgevangen (dus ‘good governance’).  

 

Majeure projecten en Bestuurlijk Afsprakenkader Provincie Limburg 

De gemeente heeft de afgelopen periode veel investeringsambities kunnen realiseren door de inzet van 

reserves, bijdragen van derden en andere incidentele middelen. Qua planning/fasering spelen de 

investeringen (inclusief de vervangingsinvesteringen) ook een belangrijke rol in de gemeentelijke 

exploitatie. Met enkele majeure projecten in de gemeente zijn substantiële risico’s gemoeid. 

In oktober 2018 is een bestuurlijk akkoord tussen de provincie en Venlo gesloten waarin procesafspraken 

(in aanloop naar nader uit te werken afspraken) zijn vastgelegd, met name gericht op het weer op orde 

krijgen‘ van de financiële positie van Venlo door de risico’s binnen enkele van de majeure projecten voor 

de gemeente fors te beperken. Hierbij zijn vier projecten benoemd met name het Kazernekwartier, Q4, 

Vierpaardjes, Museumkwartier Venlo plus een aantal andere actuele dossiers. De verdere verankering en 

consistente naleving van de in de kadernota 2019 en het coalitieakkoord 2018-2022 vastgelegde 

financiële spelregels zijn voor de provincie een essentiële onderdeel van de afspraken met Venlo. De 

afspraken zijn nader uitgewerkt. 

 

Grondbeleid 

In paragraaf 4.7 staan wij stil bij de paragraaf Grondbeleid in de begroting 2019 en bij de risico’s van de 

grondexploitaties voor Venlo. De paragraaf Grondbeleid (in combinatie met de tegelijk met de begroting 

2019 door de raad vastgestelde nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019) belicht uitvoerig het grond- en 

vastgoedbeleid van de gemeente Venlo en de daaraan verbonden risico’s. En gaat in op de aanwezige 

weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties en het vastgoed. De gemeente heeft in overeenstemming 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     25 
 

met het BBV voldoende voorzieningen voor de verlieslatende exploitaties getroffen en beschikt over 

enkele reserves voor de opvang van  financiële risico’s bij de grondexploitaties (met name de algemene 

grondreserve). Die risico’s houden vooral verband met de lange duur van veel exploitaties, waarbij 

meestal eerst de kosten worden gemaakt en pas later de opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. En 

de gevoeligheid voor de economische situatie, waardoor resultaten snel en sterk kunnen wijzigen. 

 

Overige aspecten 

Naast de financiële gevolgen is het nuttig om te bekijken of er indicaties of signalen zijn die het financiële 

beeld van de gemeente verder kunnen verstoren. Onze aandacht gaat daarom uit naar het 

realiteitsgehalte van dit beeld. Met andere woorden: is er sprake van reële ramingen en/of zijn er 

bijzondere risico’s? Hierbij is gebruik gemaakt van een analyse van de beleidsonderwerpen, zoals te 

vinden in de verplichte paragrafen uit de programmabegroting. 

Tabel 3.1.2 geeft de financiële effecten weer van een analyse van de verplichte paragrafen (hoofdstuk 4). 

 

Tabel 3.1.2 Financiële effecten uit de paragrafen 

Paragraaf Begroting Meerjarenraming 

Lokale heffingen   
Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 
  

Onderhoud van kapitaalgoederen   
Financiering   
Bedrijfsvoering   
Verbonden partijen   
Grondbeleid   

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

 

Uit de tabel blijkt dat de meeste paragrafen weinig bijzonderheden bevatten, die het geschetste beeld van 

de financiële positie sterk kunnen beïnvloeden. Vooral de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing laat ontwikkelingen zien die een (grote) invloed hebben op de financiële positie van de 

gemeente. De financiële effecten blijken in de gemeente voor de overige onderwerpen goed vertaald 

naar de begroting. De ‘neutrale gezichtjes’ in de kolom Meerjarenraming hebben vooral te maken met 

onze constatering, dat de meerjarige financiële effecten niet altijd duidelijk zichtbaar zijn gemaakt. 

Wij merken op dat de facultatieve paragraaf Financieel perspectief sociaal domein niet is meegewogen. 

 

Het financiële beeld van de jaren 2016 tot en met 2018 

Zoals aangegeven is ons verdiepingsonderzoek gebaseerd op de begroting 2019 en de meerjarenraming 

2020-2022. We kijken ook nog even terug. Heeft de planning en control cyclus van de afgelopen drie jaar 

bijzonderheden laten zien? 

 

2016 

De ingezette trend bij de gemeente is minder overheid en meer burger. De gemeente wil waar mogelijk 

uitvoerende taken op afstand zetten, in samenwerkingsverbanden onderbrengen of aan de markt 

overlaten. De gemeentelijke organisatie richt zich steeds meer op de ‘regierol’. Hierbij komt nieuw beleid 
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steeds meer in plaats van bestaand beleid. In de kadernota 2016 stelt de gemeente al dat ze ambitieus 

is, maar ‘geringe financiële armslag’ heeft. Er zijn veel bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd, maar een 

deel staat nog open en daar komen nog aanvullende taakstellingen9 uit het coalitieprogramma bij 

(onvermijdelijke uitgaven, maar ook politieke ambities zoals in het ruimtelijk-fysieke domein). Ook zijn nog 

enkele bestuursopdrachten uitgezet (bouwleges, parkeeropbrengsten en leegstand gemeentelijk 

vastgoed). Ambities worden pas  in de begroting opgenomen als er een ‘perspectief is op de hiervoor 

benodigde middelen’. De gemeente spreekt over een ‘zeer uitdagende financiële opgave’. 

 

De begroting 2016-2019 laat voor alle jaarschijven een structureel en reëel evenwichtig beeld zien (kleine 

overschoten worden toegevoegd aan de algemene reserve). In 2015 zijn de taken in het sociaal domein 

gedecentraliseerd, met forse financiële taakstellingen. De gemeente heeft voor een goede landing een 

reserve Decentralisaties gevormd. De weerstandscapaciteit is beperkt en komt binnen de 

meerjarenbegroting onder de streefnorm van 1,0. Met het oog op de (relatief) hoge schuldpositie, de 

afnemende vermogenspositie, de bezuinigingen en het risicoprofiel staat de financiële positie steeds 

verder onder druk. Ook de wendbaarheid van de begroting neemt hierdoor af.  

In de tussentijdse rapportages is de ontwikkeling van de resultaten duidelijk te volgen. De jaarrekening 

laat een negatief resultaat zien van € 9,6 miljoen, waarvan € 11,9 miljoen voor rekening komt van het 

sociaal domein (met name de Jeugdzorg). De inzet van de reserve Decentralisaties (€ 7,5 miljoen) heeft 

het totale verlies nog enigszins beperkt. Ook zijn tekorten gerapporteerd bij onder meer het parkeren en 

het beheer openbare ruimte. De ratio weerstandscapaciteit ligt onder de vastgestelde streefnorm. 

Eind 2016 is een akkoord gesloten tussen Venlo, de provincie en enkele andere gemeenten voor het 

ontvlechten van het regionale werklandschap Greenport Venlo. 

 

2017 

De kadernota 2017 toont een sluitend financieel meerjarenperspectief. Besluitvorming over het parkeren 

is in samenhang met deze nota gedaan. En de nota laat onder meer zien dat bij het onderhoud 

gebouwen als onderdeel van de bezuinigingen het gewenste kwaliteitsniveau is verlaagd en dat enkele 

grote vervangingsinvesteringen ten laste worden gebracht van het kapitaallastenplafond. De begroting 

2017 laat een evenwichtig beeld zien voor alle jaarschijven (waarbij de geraamde begrotingsoverschotten 

aan het weerstandsvermogen worden toegevoegd). De wendbaarheid van de begroting is iets verbeterd 

door de verlaging van het kapitaallastenplafond en de structurele exploitatieruimte. De schuldquotes 

liggen binnen de streefmarges, maar de solvabiliteit is nog te laag. 

Venlo stuurt strak op het beperken van de risico’s en/of de omvang van de weerstandscapaciteit. Enkele 

moeilijk te realiseren bezuinigingen worden als besparingsverlies opgevoerd en vervangen door nieuwe 

bezuinigingen. 

De Vorap 2017 toont een negatief saldo van € 14,4 miljoen, vrijwel geheel het gevolg van het sociaal 

domein na de getroffen maatregelen. De Herprogrammering woningbouwprogramma Stedelijk Centrum 

(Q4 en Venlo Zuid/Maaswaard, worst case € 4,8 miljoen) wordt aangekondigd en zal in de Finrap 2017 

‘landen’ (ten laste van de algemene grondreserve).  

Medio 2017 concludeert de gemeente dat er sprake is van een grote en complexe financiële opgave (met 

name in het sociaal domein). Een van de door de raad genomen besluiten betrof ‘het opnemen van de 

prognose sociaal domein 2018-2021 in de begroting 2018-2021, met als uitgangspunt financieel 

                                                      
9 Opgemerkt wordt dat Venlo door de vaststelling van de financiële spelregels inmiddels niet meer met taakstellingen werkt maar 

alleen met concrete maatregelen.  



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     27 
 

evenwicht per 1 januari 2020’. Het realiseren van deze opgave vraagt om heel drastische en vergaande 

maatregelen. Hiertoe is in juli 2017 een taskforce sociaal domein ingesteld onder leiding van een externe 

projectmanager. Naast het treffen van organisatorische maatregelen en de invoering van veel strakkere 

beheersmaatregelen worden door deze taskforce inhoudelijke maatregelen in de domeinen Jeugd, WMO 

en Participatie uitgewerkt en zo goed als mogelijk gekwantificeerd en doorgerekend. Deze maatregelen 

zijn ingrijpend en hebben een behoorlijke maatschappelijke impact. Het jaarrekeningresultaat 2017 is 

uiteindelijk € 23,7 miljoen negatief geworden. Hiervan komt een negatief saldo van € 25 miljoen (€ 5,3 

miljoen negatiever dan eerder verwacht) voor rekening van het sociaal domein. 

In de jaarrekening 2017 is de totale verliesvoorziening voor de grondexploitaties verhoogd met  

€ 4,3 miljoen (naar € 37,4 miljoen). Deze toename komt met name voor rekening van de eerder 

genoemde Herprogrammering. De vervlechting van Greenport is in de jaarrekening verwerkt. Door de 

accountant is een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. 

De solvabiliteit is gedaald naar 9%. De ratio weerstandstandscapaciteit is nihil. 

 

2018  

De kadernota 2018 toont een sluitend financieel meerjarenperspectief. De begroting 2018 (inclusief de 

amendementen) laat een structureel en reëel tekort zien van € 9,7 miljoen voor de jaarschijf 2018 en  

€ 0,55 miljoen voor de jaarschijf 2019. De jaren 2020 en 2021 laten overschotten zien van € 1,6 miljoen 

en € 4,6 miljoen.  De 1
ste

 begrotingswijziging 2018 betekent per saldo een verslechtering van dit tekort 

met circa € 2,5 miljoen, waardoor het geraamde tekort uitkomt op € 10,2 miljoen. Deze wijziging heeft tot 

gevolg dat deze saldi ook wijzigen: voor alle jaarschijven van de meerjarenraming worden nu bescheiden 

formele overschotten gepresenteerd. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de verkoop van de 

parkeergarages in februari 2018 (positieve gevolgen voor het vermogen door een boekwinst van  

€ 9,2 miljoen, maar minder parkeerinkomsten), de gevolgen van negatieve bijstellingen in het sociaal 

domein in 2018, de septembercirculaire 2017, een klein positief ‘voorschot’ op het Regeerakkoord en een 

aantal tekort-reducerende maatregelen (o.a. achterwege laten van inflatiecorrectie in 2019). 

 

De VoRap geeft een verslechtering van de verwachte resultaten voor de jaren 2018-2021 te zien. Een 

dalende BUIG is herkenbaar en het terugdringen van externe inhuur krijgt veel aandacht. De algemene 

reserves nemen in 2018 toe met € 47 miljoen (met name als gevolg van de herstructurering van het eigen 

vermogen en de verkoop van de parkeergarages). Daar staat een afname tegenover van € 15 miljoen als 

gevolg van de tekorten in het sociaal domein en verliezen bij de grondexploitatie. Hierbij is ook nog geen 

rekening gehouden met het negatieve jaarrekeningresultaat 2017 ad € 23,7 miljoen.  

De Finrap toont een jaarrekeningresultaat van € 7,4 miljoen negatief. Een verbetering van € 5 miljoen. 

Het grootste voordeel (€ 3,1 miljoen) wordt behaald bij de inkomensondersteuning (BUIG). De eenmalige 

compensatie-uitkering van € 21,7 miljoen uit het Fonds Tekortgemeenten Sociaal Domein is niet in dit 

bedrag begrepen (wordt rechtstreeks aan de algemene reserve toegevoegd). De rapportage laat ook de 

afwaardering zien van de grondexploitatie Kazerneterrein van € 10,5 miljoen (gedekt uit de reserve 

openbare ruimte Kazernekwartier). Tevens wordt opgemerkt dat de problematiek dekking projecturen en 

personeelskosten ook in 2018 heeft gespeeld. Voor een bedrag van € 1,8 miljoen aan uren en overhead 

kan niet uit de investeringsprojecten worden gedekt. De jaarstukken 2018 laten een positief resultaat zien 

van € 2,1 miljoen. Hierbij is het definitieve budgettair kader sociaal domein verwerkt. Het eigen vermogen 

is in 2018 gestegen van € 42,6 miljoen naar € 69,4 miljoen. 
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Conclusie terugblik 

Bij deze terugblik valt op dat de algemene financiële situatie in de periode 2016-2018 is verslechterd en 

vervolgens weer verbeterd. Aan het begin van de periode kost het veel inspanning om een sluitende 

begroting te presenteren en wordt er zelfs een brief aan de Minister van Financiën gestuurd over de 

moeilijke financiële situatie bij het sociaal domein. Aan het eind kan (wel na al forse inspanningen te 

hebben gedaan) een sluitende begroting worden gepresenteerd en is het weerstandsvermogen al weer 

op een behoorlijk niveau gekomen, mede door een compensatie-uitkering van het rijk. Het algemene 

financiële beeld is aan het einde stukken positiever en er is weer meer flexibiliteit in de begroting 

gekomen. 

 

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: het 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 de gemeente Venlo aan deze voorwaarde voldoet in het begrotingsjaar 2019. 

Er is sprake van een structureel overschot van € 5,1 miljoen, met name het gevolg van de getroffen 

maatregelen. Met dit verwachte resultaat zal het weerstandsvermogen worden versterkt. Dit is in lijn met 

de huidige financiële uitgangspunten. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: goed 

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming 

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

structureel en reëel in evenwicht zijn. Omdat ons onderzoek wordt gebruikt om te besluiten over het 

verlenen van repressief toezicht voor de hele periode van begroting 2019 en meerjarenraming  

2020-2022. 
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Uit onze analyse blijkt, dat deze situatie voor de jaarschijven 2019 tot en met 2022 geldt. Deze jaren 

laten, inclusief onze correcties, voor alle jaren een evenwichtig beeld zien, met structurele overschotten. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: goed 

 

Sturen met de programmabegroting 

De programmabegroting is niet alleen van belang voor het financiële inzicht. Zij is ook het stuurmiddel 

van de raad. Een goede programmabegroting levert een essentiële bijdrage aan het in control zijn. In ons 

onderzoek hebben wij ook gekeken naar de aanwezigheid van visie, ontwikkelingen, de relatie met 

programma’s en duidelijke doelstellingen. De gemeente heeft de relatie tussen haar strategische visie, 

missie en de doelstellingen goed uitgewerkt. De relatie met de programma’s die worden ingezet om de 

geformuleerde doelen te bereiken komt goed naar voren. Daarom vinden wij de aanwezige strategische 

stuurinformatie van een goed niveau. Onlangs is de begroting gewijzigd en omgebouwd naar een nieuwe 

programmastructuur (‘van 12 sectorale naar 6 integrale programma’s). De definitieve resultaten hiervan 

zijn niet door ons beoordeeld in het kader van dit onderzoek. 

 

Ook op tactisch en operationeel niveau vinden wij dat de programmabegroting, jaarstukken en 

tussentijdse rapportages van Venlo voldoende tot goede informatie bevatten om in control te kunnen zijn. 

Zo handelt de gemeente volgens haar verordening 212 wat betreft het volgen van de budgetcyclus en het 

hanteren van de geformuleerde financiële uitgangspunten en budgettaire spelregels (tactisch) en geeft zij 

daarbij voldoende tot goede financiële informatie (operationeel) die bijsturing mogelijk maakt. 

 

De begroting biedt per programma financieel inzicht in: 

 bestaand en nieuw beleid; 

 autonome ontwikkelingen; 

 vervangings- versus uitbreidingsinvesteringen. 

 

De begroting en meerjarenraming met de 11 beleidsprogramma’s en het programma Algemene 

dekkingsmiddelen geeft naar onze mening een voldoende transparant beeld van de meerjarige 

begrotingssaldi. Het meerjarige inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente is 

ook goed te volgen. De gemeente presenteert de ontwikkeling van de saldi in de documenten van de 

planning en control cyclus, zodat de raad hierover een expliciete uitspraak kan doen. Inclusief de 

realisatie van de bezuinigingen en de ombuigingen.  Venlo heeft inzicht in de flexibiliteit van de begroting 

en heeft een adequaat beeld van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten. 

 

Een meerjarig totaaloverzicht van incidentele baten en lasten conform artikel 19 BBV is opgenomen in de 

begroting. Daarbij zijn de incidentele posten echter niet verder per programma uitgewerkt en toegelicht.  

Dit is niet in overeenstemming met de aanbevelingen uit de Notitie incidentele baten en lasten van de 

Commissie BBV. De vermelding van de structurele versus de incidentele lasten en baten per programma 

ontbreekt in de begroting, terwijl ook dit overzicht een goed aanvullend inzicht kan geven. 

De gemeente neemt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 de structurele en reële saldi 

op, omdat de raad er op moet toezien dat de begroting en/of meerjarenraming structureel en reëel in 

evenwicht is. We adviseren om de structurele en incidentele begrotingssaldi nadrukkelijk te presenteren. 
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Stuurinformatie 

Tot slot hebben we gekeken naar de stuurinformatie voor de raad rond de begroting. De begroting sluit  

aan op de ambitiesuitgangspunten en nieuwe financiële spelregels uit het coalitieakkoord 2018-2022 en 

de strategische visie 2030 van de gemeente. In de verschillende programma’s wordt de relatie gelegd 

met deze ambities, alsmede worden onderlinge relaties genoemd. Relevante ontwikkelingen komen in de 

programma’s aan de orde. Aan het toevoegen en verder uitwerken van duidelijke en relevante indicatoren 

aan de programma’s wordt de nodige aandacht gegeven. De eigen en landelijke regels voor de planning 

en control-producten worden, zoals hiervoor beschreven, voldoende tot goed toegepast. De begroting 

zelf geeft duidelijke en gestructureerde informatie.  

 

We zijn van mening dat de strategische, tactische en operationele stuurinformatie goed is.  
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Venlo scoort financieel weer voldoende op het onderdeel vermogen. Het integrale 

weerstandsvermogen is momenteel toereikend om de totale gesignaleerde en gekwantificeerde risico’s 

te kunnen opvangen. De begroting 2019-2022 laat zien dat de vermogenspositie van de gemeente en 

daarmee ook het weerstandsvermogen behoorlijk is afgenomen, maar dat in 2020 de streefratio van 

1,00 weer wordt bereikt. De jaarstukken 2018 laten inmiddels zien dat reeds ultimo 2018 sprake is van 

het bereiken van de streefwaarde voor het weerstandsvermogen (als gevolg van een herstructurering 

van het eigen vermogen, de verkoop van de gemeentelijke parkeergarages en de toekenning van een 

compensatie-uitkering uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein. en dat ook de solvabiliteitsratio 

een positieve ontwikkeling te zien geeft. Deze laatste is evenwel nog steeds laag (15%), ook in 

vergelijking met landelijke kengetallen.  

 

De gemeente heeft een beleidsnota voor de werkwijze met betrekking tot Risicomanagement uit 2007 

en een nota reserves en voorzieningen uit 2018. Deze laatste nota wordt geactualiseerd als er 

beleidswijzigingen zijn (zie hiervoor paragraaf 4.2).  

 

De gemeente volgt de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel nauwgezet en 

heeft veel aandacht voor het weer op peil brengen en houden van het weerstandsvermogen en het 

verbeteren van de solvabiliteitsratio (streefratio minimaal 20%). Ook hiermee geeft Venlo aan goed te 

sturen op de ontwikkeling van haar financiële positie. 

De (aangescherpte nieuwe) financiële spelregels van de gemeente, zoals verwoord in het 

coalitieakkoord 2018-2022, de kadernota 2019 en de financiële verordening 2018 worden zichtbaar en 

consequent nageleefd. In de kadernota 2020 is sprake van een verdere aanscherping/aanvulling. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

- blijf verder werken aan het op peil brengen en houden van het weerstandsvermogen en de 

verbetering van de solvabiliteit. 

 

 

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

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 

 

Onderzoek en bevindingen 

In ons onderzoek naar de vermogenspositie kijken we, net als bij de analyse van de exploitatie, zowel 

terug als vooruit. Zo heeft de ontwikkeling van de vermogenspositie vanaf 2013 meegewogen in onze 

beeldvorming over de verwachte ontwikkeling van de vermogenspositie in de periode 2019-2022.  

Voor een meerjarige uitspraak is de ontwikkeling van de vermogenspositie een belangrijk punt.  

Maar onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de kaders die de gemeente en derden hebben 

geformuleerd en hoe de gemeente Venlo daar invulling aan geeft. 

 

Beleid 

In de Gemeentewet en het BBV zijn geen bepalingen te vinden over te vormen reserves, laat staan over 

de minimale omvang van reserves. Wel geeft het BBV aan dat voor de jaren van de begroting en 

meerjarenraming de stand en het verloop van de reserves (en de voorzieningen) moeten worden 

weergegeven. Verder bepaalt het BBV dat een gemeente in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing in moet gaan op haar weerstandscapaciteit. Een belangrijk onderdeel van de 

weerstandscapaciteit zijn de reserves. Het weerstandsvermogen komt in paragraaf 4.2 aan de orde. 

Ook in ons provinciaal toezichtkader, het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van 

evenwicht’ zijn geen bepalingen over de vorming en minimale omvang van reserves opgenomen. Alleen 

als een gemeente haar beleid voor het weerstandsvermogen (nog) niet heeft uitgewerkt, houden wij vast 

aan onze ‘oude’ norm voor de minimale omvang van de algemene reserve. Die norm was dat de 

algemene reserve minimaal 10% van het genormeerd uitgavenniveau moet bedragen10. 

 

De gemeente heeft een recente  door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen uit 2018. In 

deze nota is de gewenste norm voor de weerstandscapaciteit geformuleerd. De raad heeft formeel beleid 

voor het weerstandsvermogen bepaald en dus is de norm voor de omvang van de algemene reserve 

(10% GUN) niet meer van toepassing. De raad heeft in november 2007 een beleidsnota 

Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. 

Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de planning- en control-producten, de 

gemeentelijke organisatie en daarmee ook de bedrijfsvoering en de financiële functie.  

 

Venlo heeft in de artikelen 6 en 9 van de financiële verordening 212 bepaald dat het college tenminste 

éénmaal per vier jaar (in afstemming met de auditcommissie en een delegatie van de raad), een nota 

reserves en voorzieningen aan de raad aanbiedt en door deze laat vaststellen. Deze nota gaat in elk 

geval in op de vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking van 

rente over de reserves en voorzieningen, mede in relatie tot de nota weerstandsvermogen (artikel 15 van 

de financiële verordening). Het college dient de raad in de programmabegroting, jaarrekening en de twee 

voortgangsrapportages inzicht te verschaffen in het verloop van de reserves en voorzieningen. 

 

Het reservebeleid (met name het rentebeleid) van Venlo past binnen het algemeen financieel beleid en 

moet het maken van integrale en transparante beleidsafwegingen bevorderen. Vanaf de begroting 2019 

wordt de bespaarde rente toegevoegd aan de algemene reserve (ter vergroting van het 

                                                      

10 Indien die norm zou worden gehanteerd zou de omvang van de algemene reserve € 23,6 miljoen moeten bedragen. 
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weerstandsvermogen), en niet aan de overige reserves en de voorzieningen. Daar waar dit toch 

noodzakelijk is, gebeurt dit niet rechtstreeks maar via de resultaatbestemming. Dit geldt ook voor 

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De zogenaamde bespaarde rente wordt dus niet meer ingezet 

voor dekking van structurele uitgaven. Daarbij stuurt de gemeente nadrukkelijk op de ontwikkeling van de 

kapitaallasten (onder meer via het kapitaallastenplafond waarbinnen alle onrendabele investeringen 

worden afgewogen. Nieuwe investeringen moeten passen binnen de ruimte die door de raad beschikbaar 

is gesteld). 

Wij zien dat Venlo zich aan de geldende kaders rond reserves en voorzieningen houdt. Wij hechten 

belang aan een duidelijke relatie tussen het beleid van reserves en voorzieningen en datgene wat de 

gemeente volgens haar visie wil. Ontwikkelingen kunnen leiden tot een verandering in de behoeften aan 

reserves en voorzieningen. Er wordt dan ook heel bewust stilgestaan bij de vraag of de kaders voldoen 

en of aanpassingen nodig zijn.  

 

Ontwikkeling vermogenspositie 

De ontwikkeling van de vermogenspositie geeft ook inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie.  

Er is duidelijk sprake van communicerende vaten tussen exploitatie en vermogen. Gaat het financieel 

minder goed met een gemeente, dan zien wij dat vaak terug in een afname van de algemene reserve.  

Bij overschotten is vaak sprake van groei. Door zowel terug te kijken naar de ontwikkeling van reserves 

en voorzieningen als vooruit te blikken, hebben we bekeken in welke mate sprake is van een solide 

beeld. In de onderstaande tabel 3.2.1 wordt teruggeblikt op het verloop van de reserves en de 

voorzieningen in de periode 2013-2018. 

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2013-2018, stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 

Algemene reserve  21.006 19.040 17.642 20.520 10.533 50.109 

Algemene grondreserve 9.256 7.489 7.362 5.912 4.457 6.444 

Onverdeeld jaarrekening- 

resultaat 

-6.096 -4.286 346 -9.614 -23.656 2.057 

 

Dekkingsreserves 

kapitaallasten 

20.876 21.214 32.705 32.340 39.144 136 

Overige best. reserves 41.222 45.424 24.945 19.595 12.139 10.606 

Voorziening nadelige 

exploitatieresultaten GB 

23.374 27.184 30.663 33.106 37.358 47.462 

Overige voorzieningen 19.487 25.861 31.186 32.622 29.626 29.136 

Totaal11 105.751 114.742 114.186 101.375 72.244 98.488 

 

Venlo kijkt in het kader van de vereiste ombuigingen en bezuinigingen ook met nadruk naar de reserves 

en voorzieningen. Het reservebeleid van de gemeente past binnen het totale financiële beleid. Gestreefd 

wordt naar een stevige buffer in de vorm van de algemene reserve (van minimaal R=1.0) en het tot een 

minimum beperken van het aantal reserves en voorzieningen, om zodoende een versnippering van 

                                                      

11 Exclusief Voorziening nadelig exploitatieresultaat grondbedrijf (in balans gesaldeerd met Voorraden/ Onderhanden werk) 
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gereserveerde middelen tegen te gaan en een vertroebeling van het beeld van de financiële positie te 

voorkomen. Integrale beleidsafwegingen kunnen dan beter worden gemaakt.  

Jaarlijks wordt in de jaarstukken en in de begroting een uitgebreide toelichting gegeven op de individuele 

reserves en voorzieningen. Tussentijds wordt de raad ook geïnformeerd via de Vorap en de Finrap.  

In het kader van het in het najaar van 2018 gesloten bestuurlijk afsprakenkader (BAK) met de Provincie 

Limburg, werkt de gemeente voortvarend aan het uitwerken van de daarbij gemaakte afspraken. Het 

versterken van het weerstandsvermogen en het vergroten van de solvabiliteit maken daar deel van uit. 

 

Over het verloop van de standen van reserves en voorzieningen kan het volgende worden opgemerkt: 

 de mutaties in de algemene reserve zijn grotendeels het gevolg van de resultaatbestemmingen en de 

herstructurering van het eigen vermogen in 2018, waarbij Venlo een tweetal dekkingsreserves 

kapitaallasten met een omvang van € 30,5 miljoen heeft overgeheveld naar de algemene reserve ter 

versterking van het weerstandsvermogen; 

 de toename van de voorzieningen in 2014 is voornamelijk het gevolg van een stijging van de 

voorziening Greenpark Venlo van € 2,8 miljoen, de nieuwe voorziening Restwerken grondbedrijf ad  

€ 1,8 miljoen en de voorziening Villa Flora € 0,3 miljoen; 

 de daling van de dekkingsreserves kapitaallasten in 2018 is naast de herstructurering van het eigen 

vermogen het gevolg van een overheveling van € 10,5 miljoen naar de voorziening Nadelige 

exploitatieresultaten grondbedrijf (wegens de verlaging van de boekwaarde van het project  

 Kazerneterrein). De structurele exploitatie wordt hierdoor zwaarder belast; 

 in november 2018 is aan Venlo een uitkering toegekend van € 21,7 miljoen uit het Fonds 

tekortgemeenten sociaal domein. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Naast een terugblik op de behaalde resultaten, zoals verantwoord in de jaarstukken, is voor een 

structureel en reëel financieel evenwicht ook de verwachte toekomstige ontwikkeling van de reserves en 

voorzieningen van belang. 

 In de onderstaande tabel 3.2.2 zijn deze cijfers uit de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

opgenomen. De begroting biedt een goed inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de reserves en 

voorzieningen en dat is ook vanuit het oogpunt van tactische en operationele stuurinformatie van belang. 

 

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

Jaar B2019 B2020 B2021 B2022 

Algemene reserve 18.070 23.795 31.508 39.619 

Algemene grondreserve 5.412 6.438 6.014 5.587 

Reserve kap.lasten 

Kazernekwartier 

0 2.031 3.617 4.923 

Bestemmingsreserves 7.467 6.007 6.502 6.573 

Voorzieningen12 19.535 17.841 17.279 16.327 

Totaal 50.484 56.112 64.920 73.029 

 

Over de geprognosticeerde standen van reserves en voorzieningen merken we het volgende op: 

 voor de omvang van de weerstandscapaciteit (algemene reserves, overige bestemmingsreserves en 

post onvoorzien) is door de gemeente een streefratio bepaald van 1,0; 

                                                      

12 Exclusief Voorziening nadelig exploitatieresultaat grondbedrijf (gesaldeerd met Voorraden/Onderhanden werk) 
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 de gemeente stelt dat de voorzieningen op het vereiste niveau zijn (en in overeenstemming met het 

BBV). 

 

De druk op de financiële positie blijft groot. Dit beeld wordt door de recente P&C-stukken (met name de 

Jaarstukken 2018, de begroting 2019 en de Kadernota 2020) onderschreven. De ontwikkeling van het 

weerstandsvermogen laat evenwel weer een positieve ontwikkeling zien. 

 

Investeringsbeleid 

Gezien de grote invloed op de exploitatie en de vermogenspositie van de wijze waarop activa worden 

gewaardeerd en afgeschreven, heeft Venlo het afschrijvings- en activabeleid vastgelegd in en uitgevoerd 

conform de notitie Investeringsbeleid 200813. In de notitie Investeringsbeleid is dit beleid opgenomen. De 

gehanteerde afschrijvingstermijnen laten geen opvallend beeld zien. Venlo werkt met reserves voor de 

dekking van het eigen vermogensdeel van de kapitaallasten van activa met economisch nut. Vanaf 2019 

moeten alle investeringen (dus ook activa met maatschappelijk nut) worden geactiveerd (artikel 59 BBV) 

en, ingeval van bijdragen van derden, netto worden verantwoord. Ook de Notitie Rente van de 

Commissie BBV is op een correcte wijze verwerkt in de begroting 2019. 

 

Vanaf 2014 werkt de gemeente met een zogenaamd kapitaallastenplafond, een integraal (en financieel 

gesloten) afwegingskader waarbinnen alle onrendabele investeringen worden afgewogen. Vanaf de 

begroting 2017 geeft de gemeente een volledige doorkijk van de verwachte investeringsbeslissingen.  

 

Schuldpositie en solvabiliteitsratio 

Ook de bezittingen en de schulden van de gemeente geven een nader beeld van de vermogenspositie. In 

de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 wordt met name in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing bij de financiële kengetallen uitvoerig ingegaan op de schuldpositie van de gemeente.  

In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing alsmede Financiering van de begroting 2019 

laten de schuldratio en schuldquote zien dat de belasting van de bezittingen met schuld hoog is en er 

tevens sprake is van een netto schuld ten opzichte van de inkomsten die onder de in de verordening 212 

artikel 14 gestelde streefwaarde van < 130% ligt. Bij de beoordeling van de schuldpositie moet ook de 

context worden beoordeeld, waarbij zowel het voorzieningenniveau als de financiële positie moeten 

worden betrokken (zoals een evenwichtige begroting, het weerstandsvermogen, de solvabiliteit en de 

flexibiliteit van de begroting). Dit wordt uitgebreid belicht in de begroting en jaarstukken. De gemeente 

stuurt heel nadrukkelijk op de solvabiliteit, waarbij wordt gestreefd naar een ratio van minimaal 20%; voor 

het begrotingsjaar 2019 is de verwachte ratio 9% met een stijgende tendens. De solvabiliteit van 

gemeenten met een inwonertal van 100.000-300.000 bedraagt 28% en het landelijk gemiddelde 35%. De 

gemeente wil de solvabiliteit verbeteren door het vermogen te laten groeien en door minder te investeren 

(waardoor ook minder geleend hoeft te worden). 

 

Conclusie 

Op basis van het beeld dat naar voren komt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 is 

de vermogenspositie in absolute zin voor een gemeente met de omvang van Venlo matig. Hierbij zijn de 

cashflows uit grondexploitaties en de bekende risico’s bij de verbonden partijen meegenomen. Ook de 

risico’s van de majeure projecten, het onderhoud van een aantal kapitaalgoederen en enkele grote 

                                                      

13 Deze nota staat op de planning om in 2019 te worden geactualiseerd. 
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begrotingsposten (met name in het sociaal domein) zijn heel nadrukkelijk aanwezig en vragen om een 

strakke (project)bewaking, regievoering en monitoring.  

 

Uitgaande van de geformuleerde risicobereidheid en vanuit het gemeentelijke risicoprofiel worden 

vooralsnog de nodige financiële risico’s verwacht, die dit financiële beeld kunnen veranderen. Hiervoor 

worden mitigerende stappen genomen. 

De jaarstukken 2018 laten zien dat de integrale weerstandscapaciteit door de gemeente momenteel 

(weer) als voldoende beoordeeld (met name de incidentele weerstandscapaciteit), vanwege de toename 

van het weerstandsvermogen en de verbetering van het risicoprofiel. 

De gemeente geeft in bijlage VI van de begroting 2019 een toelichting op de risico’s, waaruit blijkt dat alle 

risico’s zijn voorzien van een financiële kwantificering. In paragraaf 3.1 zijn wij al nader ingegaan op de 

belangrijkste risicovolle ontwikkelingen.  

 

Vanuit het oogpunt van tactische en operationele stuurinformatie wordt er in de programmabegroting 

meerjarig inzicht geboden in reserves en voorzieningen. Deze informatie voldoet aan het BBV en aan de 

(eigen) kaders van de verordening 212. Het overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen sluit 

aan op de in de begroting geschetste ontwikkelingen. Daarbij worden ook de meerjarige ontwikkelingen 

belicht en wordt aansluiting gezocht bij de programma’s en de paragrafen. Gelet op het bovenstaande 

beoordelen wij de strategische, tactische en operationele stuurinformatie als goed. 
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3.3. Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

De gemeente beschikt over goede instrumenten om financieel in control te kunnen zijn. Het momenteel 

onderhanden bedrijfsvoeringstraject en de vereenvoudiging van de planning en control cyclus laten 

zien dat er veel aandacht is voor de bedrijfsvoering en de organisatie. Er is een nieuwe 

programmastructuur vastgesteld en de inhoudelijke verbeteringen van de programmabegroting 2019 

zijn duidelijk zichtbaar en van toegevoegde waarde. 

Het is van belang dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol actief blijft uitoefenen en daartoe 

over goede stuurinformatie kan beschikken. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau 

wordt goed gescoord, waarbij op strategisch vlak ook de kwaliteit van het coalitieakkoord 2018-2022, 

de strategische visie 2030 en de structuurvisies (sociaal, ruimtelijk-economisch en dienstverlening) zijn 

meegewogen. De vertaling van de strategische visie 2030, het coalitieakkoord 2018-2022 en de 

Kadernota 2019 komt in de stukken nadrukkelijk tot uitdrukking. Onder meer de wijze van 

doorontwikkeling van de begroting en de verdere uitwerking/actualisering van de (integrale) 

strategische visie op de toekomst naar de programma’s laat zien dat de gemeente dit goed oppakt. De 

ontwikkelingen in het Sociaal Domein komen heel uitgebreid aan de orde in de planning- en control 

cyclus. De gemeente werkt aan een omslag van statisch naar dynamisch begroten in deze cyclus. 

 

Het verder blijven ontwikkelen van indicatoren om betere (bij)sturingsmogelijkheden te bieden aan de 

raad is belangrijk in het hierboven genoemde proces ter verbetering van de informatieve waarde van 

de begroting en meerjarenraming. De projectenrapportage wordt als vast onderdeel in de planning en 

control-cyclus geschoven. Ook moet het streven zijn om onderdelen als de voortgangsrapportages 

Majeure projecten, de nota Grondbedrijf en Vastgoed en de kwartaalrapportages Sociaal Domein in de 

P&C-cyclus te integreren.   

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 blijf kritisch kijken naar de strategische ontwikkelingen binnen de gemeente en stem de specifieke 

kaderstelling en informatiebehoefte hierop af; 

 integreer alle verschillende documenten en voortgangsrapportages in de P&C-cyclus; 

 werk de relatie tussen de investeringen en de programmadoelstellingen beter uit; 

 maak een belangrijk aandachtspunt van de ontwikkeling van de indicatoren in de programma’s; 

 voor zover wij opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot stuurinformatie op specifieke 

onderdelen hebben, zijn die te vinden in de paragrafen 3.1. en 3.2. en de zeven paragrafen van 

hoofdstuk 4. 

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: goed 

Oordeel tactisch: goed 

Oordeel operationeel: goed 
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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 

verordening, 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 

Ons onderzoek richt zich op de randvoorwaarden om in control te kunnen zijn. Dit doen we door met 

name te kijken naar drie informatieniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. 

 

De raad stelt de kaders op basis van de strategische visie, het coalitieakkoord, interne en externe 

ontwikkelingen. Dit gebeurt met de programmabegroting, kaderstellende nota’s en andere beleidstukken. 

Het komt ook voor dat gemeenten de paragrafen uit de begroting een kaderstellende functie geven. Dit 

alles kan worden aangeduid als informatievoorziening op strategisch niveau.  

Om de doelstellingen te bereiken, is informatievoorziening op tactisch niveau nodig. Hiermee kunnen 

beslissingen worden genomen die betrekking hebben op het toewijzen van middelen, vaststellen van 

procedures, budgetten en de beoordeling ervan.  

De informatiebehoefte wordt dus bepaald door de informatie die nodig is om de doelstellingen mogelijk te 

maken. Deze wordt in de regel verschaft op het niveau van verordeningen, paragrafen en programma’s. 

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

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

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

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

In ons onderzoek is onze aandacht met name uitgegaan 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 van ons onderzoek naar stuurinformatie samengevat. 

 

Tabel 3.3.1 Resultaten onderzoek stuurinformatie begroting 2019 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Goed Goed Goed 7 

Vermogen Goed Goed Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Goed Goed Goed 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Goed Goed Voldoende 2 

Financiering Goed Goed Goed 1 

Bedrijfsvoering Goed Goed Onvoldoende 1 

Verbonden partijen Goed Onvoldoende Onvoldoende 2 

Grondbeleid Goed Goed Goed 1 
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Uit deze tabel blijkt dat Venlo op nagenoeg alle niveaus voldoende dan wel goed scoort, met uitzondering 

van de paragrafen Bedrijfsvoering en Verbonden Partijen (Samenwerkingspartners). Omdat de paragraaf 

Verbonden Partijen in formele zin niet (geheel) aan de minimale eisen van het BBV voldoet (informatie is 

bijvoorbeeld wel te vinden in de (digitale) Samenwerkingswijzer), scoort deze op tactisch niveau 

onvoldoende. En vanwege het ontbreken van voldoende cijfermatig inzicht scoren de genoemde twee 

paragrafen op operationeel niveau onvoldoende. 

 

Aan de doorontwikkeling van de kaderstelling (o.a. indicatoren) wordt momenteel nog gewerkt. Een 

goede toepassing van de bepalingen van het BBV is belangrijk om de tactische informatie overal 

minimaal op een voldoende niveau te houden. De financiële verordening geeft (naast het BBV) weinig 

aanvullende kaders voor de informatievoorziening. Dit is een expliciete keuze van de gemeente. De 

gemeente kiest voor het vastleggen van aanvullende kaders in separate nota’s die door de raad worden 

vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de gemeente veel aandacht geeft aan het verder ontwikkelen van de 

stuurinformatie in de beleidsstukken. 

 

Venlo heeft een financiële verordening uit november 2018. Met betrekking tot de kaderstelling heeft de 

gemeente er in het algemeen voor gekozen de vereiste informatie volgens het BBV op te nemen in de 

paragrafen als vast onderdeel van de begroting. Dit betekent dat de kaderstellende rol (lees: het beleid) 

in de paragrafen tot uitdrukking moet komen. Deze zullen daardoor uitgebreider moeten zijn dan wanneer 

de gemeente alleen met beleidsnota’s werkt. Voor bepaalde onderwerpen heeft de gemeente aparte 

beleidsnota’s (zoals risicomanagement, investeringsbeleid, reserves en voorzieningen, fiscaal beleid, 

verbonden partijen (digitaal)  en grondbeleid). 

 

Om tot een eindoordeel over stuurinformatie te komen gebruiken wij wegingsfactoren (zie kolom WF). 

Hierbij weegt de stuurinformatie met betrekking tot de begroting en meerjarenraming het zwaarst. Deze 

scores leiden tot een eindoordeel waarbij op alle niveaus (gewogen) gemiddeld goed wordt gescoord. 

 

Wat betekent nu dit eindoordeel? De voldoende tot goede beoordeling op de diverse informatieniveaus 

betekent dat de gemeente Venlo over goede instrumenten beschikt om financieel in control te kunnen 

zijn. In het kader van het onderhanden verbeterings- en vereenvoudigingsproces is hard gewerkt aan het 

opnemen van de kaderstellingen in de programma’s (en thema’s), beleidsvelden en paragrafen. De 

voorgang van dit proces en programma is/wordt expliciet gerapporteerd in de documenten van de 

planning en control cyclus. Ook de accountant rapporteert over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en 

de financiële functie in het bijzonder. 

 

Naast de indeling strategisch, tactisch, operationeel biedt een andere doorsnede ook inzicht in de 

werking van control. Hierbij gaan we uit van twee andere randvoorwaardelijke pijlers om in control te 

kunnen zijn: structuur en beleid en de planning en control cyclus. 

Het is van belang dat de kwaliteit van de pijlers van een vergelijkbaar niveau is. Zo is het van belang dat 

de planning en control cyclus goed ontwikkeld is in relatie tot de pijler structuur en beleid. Het is niet 

verwonderlijk dat een andere dwarsdoorsnede ook tot een goede beoordeling van de pijlers leidt. 

 

Structuur en beleid 

De onderzochte elementen uit deze pijler moeten duidelijk aangeven wat de doelstellingen van de 

gemeente zijn en op welke wijze zij deze denkt te realiseren. Er ligt hier een duidelijke relatie met het 
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strategische informatieniveau. Wij hebben hierbij gekeken naar de kaderstelling door de raad: wat wil 

men bereiken. Uit ons onderzoek blijkt dat er voor de onderzochte onderwerpen gemiddeld een goede 

kaderstelling heeft plaatsgevonden. 

 

Planning en control cyclus 

In de financiële verordening 2018 geeft de raad de ‘uitgangspunten en spelregels’ om sturing te kunnen 

geven aan de financiële positie. Dit houdt onder meer in dat bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode 

een programma-indeling en structuur wordt vastgesteld, met de beoogde maatschappelijke effecten en 

de daarbij horende indicatoren. Ook de inhoud en leesbaarheid van de programmabegroting maken daar 

deel van uit. Centraal staan het coalitieakkoord met de bijhorende (en onlangs in december 2018 

aangepaste) programmastructuur die is onderverdeeld in programmalijnen met de daarbij horende 

producten.  

De planning en control cyclus bestaat uit de kadernota, de begroting en de jaarstukken. Ook wordt de 

raad twee maal per jaar geïnformeerd door een voortgangsrapportage en een financiële rapportage over 

de financiële stand van zaken en de (eventuele) bijstellingen, de investeringskredieten en de voortgang 

van de bezuinigingen en ombuigingen. In artikel 4 van de financiële verordening worden de kaders voor 

deze voortgangsrapportages vermeld.  

Tot slot wordt aan de raad gerapporteerd door middel van de nota Grondbedrijf en Vastgoed (gelijktijdig 

met de begrotingsbehandeling) en de voortgangsrapportages Majeure projecten. Over de voortgang van 

de ingrepen bij het sociaal domein wordt de raad periodiek geïnformeerd door middel van 

kwartaalrapportages en een dashboard. Er moet gestreefd worden naar een P&C cyclus waarin deze 

onderdelen zijn geïntegreerd. 

  

Het belangrijkste doel vanuit financieel perspectief is het verschaffen van een zodanig inzicht dat een 

verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. De 

relatie tussen visie en uitvoering moet in de begroting en jaarstukken zichtbaar zijn, met aandacht voor 

interne en externe ontwikkelingen. De gemeente werkt voortvarend aan het invoeren en verbeteren van 

zowel de kwantitatieve als kwalitatieve prestatienormering, waarbij strategische en tactische indicatoren 

zijn en worden (door)ontwikkeld. Deze normering is belangrijk bij het geven van sturing om de 

doelstellingen te kunnen bereiken. In de begroting zijn/worden de onderlinge koppelingen en relaties 

tussen de programma’s, activiteiten, middelen en paragrafen duidelijk benoemd. Dit traject is volop in 

ontwikkeling in de nieuwe programmastructuur en moet leiden tot een verbetering in de begroting 2020.. 

 

Wij merken op dat het specifiek aangeven van de wijze waarop de resultaatmeting plaatsvindt (in de 

programma’s) niet alleen een bijdrage levert aan het formuleren van de beoogde maatschappelijke 

effecten en doelstellingen met indicatoren, maar ook aan de transparantie van de uitvoering van de 

begroting. De gemeente heeft hierbij in de afgelopen periode al grote stappen gezet en gaat op een 

zichtbare wijze verder met de doorontwikkeling van de begroting. Onder meer de introductie van drie 

aanvullende W-vragen en het gaan werken met een nieuwe integrale programmastructuur maken hier 

deel van uit14. De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het programmatische werken met daaraan 

gekoppeld het meer gaan werken werken met zero based budgetting (dynamisch begroten), om hiermee 

de kwaliteit van de stuurinformatie in de planning en control-documenten te verbeteren en de integraliteit 

                                                      
14 Opgemerkt wordt dat de aanvullende drie W-vragen vooral in het afwegingsproces worden gebruikt. Deze zullen niet standaard in 

de begroting landen. 
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binnen het beleid en de uitvoering te bevorderen. Momenteel wordt deze budgetteringswijze vooral 

toegepast in het sociaal domein. De begroting wordt omgebouwd van twaalf sectorale programma’s naar 

zes integrale programma’s met de daaraan gekoppelde negentien programmalijnen en bijhorende 

producten en middelen. In de loop van 2019 zal deze nieuwe structuur worden uitgewerkt en verdiept. De 

audit commissie (als adviesorgaan van de raad) is hier nadrukkelijk bij betrokken.  

 

De noodzakelijke transparantie is voor een deel geborgd in de naleving van de voorschriften. De 

gemeente volgt de voorschriften in voldoende mate (zie paragraaf 3.4. Analyse wet- en regelgeving) en 

geeft goed inzicht in belangrijke items als de post onvoorzien, de ombuigingen en bezuinigingen, het 

nieuwe beleid, de investeringen en de beleidsoverwegingen.  Wij adviseren de koppeling van de 

investeringen met de programmadoelstellingen en de relatie hiermee beter uit te werken. 

Ook moet het inzicht in het structurele versus het incidentele resultaat worden verbeterd, met een 

duidelijke presentatie van en toelichting op de incidentele begrotingsposten. 

De conclusie is dat de gemeente over een voldoende werkend systeem van planning en control beschikt. 

Een indicator die wij hiervoor hanteren is de confrontatie tussen de begrotingen en de behaalde 

resultaten. Uit deze resultaten en toelichtingen blijkt dat de grip op de begrotingen en de jaarrekeningen 

goed is. Afwijkingen tussen de Finrap en de uiteindelijk gerealiseerde jaarrekeningresultaten hadden in 

de afgelopen jaren een incidenteel karakter.  

 

Een goede beheersbaarheid van de financiële organisatie is ook een belangrijk criterium. Hierbij kan 

direct worden gedacht aan de administratieve organisatie en interne controle. Deze functioneren 

voldoende (blijkt onder meer uit de uitgevoerde interne controles en de rapportages van de externe 

accountant en de betrokkenheid van de auditcommissie). In dit kader is ook de voldoende dekking met 

actuele beheerplannen van belang. Dit geeft aan dat de gemeente over een getrouwe 

informatievoorziening beschikt en ook beheersmatig haar zaken voldoende onder controle heeft dan wel 

binnen afzienbare tijd krijgt. Het actualisatie en het bijhouden van beheerplannen blijft een belangrijk 

aandachtspunt (dient tijdig en op de juiste wijze plaats te vinden). In de financiële verordening wordt in 

artikel 19 gesteld dat het college bij afwijkingen maatregelen tot herstel treft. 

 

Investerings- en afschrijvingsbeleid 

Bij het begroten hanteert Venlo een apart integraal (en financieel gesloten) afwegingskader voor de 

investeringen. De afwegingen met betrekking tot de investeringen worden hierdoor niet vermengd met de 

reguliere exploitatie-uitgaven. En het kapitaallastenniveau kan beter worden beheerst. Daarnaast kent de 

gemeente een zogenaamd kapitaallastenplafond voor de onrendabele investeringen. Op deze wijze 

wordt er bij het afwegen van de investeringen mede gestuurd op de beschikbare ruimte.  

In artikel 8 van verordening 212 wordt ingegaan op de kaders voor de waardering en afschrijving van de 

vaste activa, inclusief het rentebeleid. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsnota Investeringsbeleid 

2008. Het is de bedoeling om deze nota in de komende periode te actualiseren. In deze beleidsnota 

wordt ook aandacht besteed aan de toerekening van kosten aan projecten. In het kader van het zoeken 

naar bezuinigingsmogelijkheden heeft Venlo ook naar de afschrijvingstermijnen gekeken. De 

activeringswijze en de afschrijvingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Venlo conformeert 

zich aan ons beleidskader rondom de kapitaallasten. 

In de begroting 2019 zijn de aanpassingen in het BBV met betrekking tot de omslagrente bij de 

verantwoording van de overhead verwerkt. Ook de aanpassingen in overeenstemming met de nieuwe 

notitie Rente 2019 van de Commissie BBV zijn in de begroting 2019 doorgevoerd. 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     42 
 

Overhead en toerekening kosten aan investeringsprojecten en grondexploitaties 

In de begroting 2019 wordt nader ingegaan op de wijzigingen in het BBV, waaronder de overhead. Onder 

overhead wordt verstaan het geheel van functies en kosten gericht op de sturing en ondersteuning van 

medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, management, financiën, 

personeel en organisatie, inkoop, juridische zaken, communicatie en bestuurszaken.  

Vanaf 2019 worden als gevolg van het gewijzigde BBV andere regels gehanteerd voor de verantwoording 

van baten en lasten van overhead: centraal op een apart taakveld. Deze methodiek is ook van toepassing 

op de rentetoerekening. In totaal wordt circa € 36,7 miljoen verantwoord op het taakveld Overhead 

(onderdeel van programma Algemene dekkingsmiddelen). De gemeente hanteert het principe dat alle 

kosten die samenhangen met de vervaardiging van een investering of die bijdragen aan een 

grondexploitatie, hieraan worden toegerekend. Volgens de nieuwe regelgeving worden de kosten van 

overhead toegerekend aan grote investeringen en grondexploitaties. 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     43 
 

3.4. Analyse wet- en regelgeving 

 

 

Conclusie 

De gemeente geeft een goede invulling aan de wet- en regelgeving. Dit biedt de raad de mogelijkheid 

zijn kaderstellende en controlerende taak naar behoren uit te voeren.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 in de verschillende paragrafen van de hoofdstukken 3 en 4 hebben we aanbevelingen gedaan over 

de toepassing van het BBV; 

 actualiseer de verordening 213a uit 2010 en geef uitvoering aan de onderzoeken ex artikel 213a GW 

en kijk daarbij of de verordening (nog) voldoet aan de wensen die Venlo heeft, mede in relatie tot de 

onderzoeken door de Rekenkamer. 

 

 

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 

In ons onderzoek hebben wij gekeken naar de termijnen en de toepassing van het BBV.  

Naast de wettelijke regelgeving hebben we de specifieke kaders getoetst waartoe de raad heeft besloten 

in de verordeningen 212, 213 en 213a. 

 

Termijnen 

Voor ons toezicht zijn er twee termijnen in de Gemeentewet opgenomen. Dat zijn de termijnen voor 

vaststelling en inzending van de begroting (art. 191, lid 2 Gemeentewet) en die van de jaarstukken  

(art. 200 Gemeentewet). De begroting 2019 is door de raad van Venlo vastgesteld op 9 november 2018 

en is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ontvangen op 14 november 2018.  

Venlo heeft op 27 juni 2018 de jaarstukken 2017 (inclusief het verslag van bevindingen en de 

controleverklaring) vastgesteld en de Provincie heeft deze stukken op 3 juli 2018 ontvangen.  

De gemeente heeft de termijnen goed nageleefd. 

 

Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 

Volgens de voorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (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 
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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. De vormgeving van de planning en control-

producten wordt grotendeels aan de gemeenten overgelaten. 

 

Er is en wordt gewerkt aan een aanpassing van het BBV. De gemeente Venlo heeft de begroting 2019 

ingedeeld volgens het BBV. De eerste wijzigingen zijn al in 2016 van kracht geworden, maar de meeste 

aanpassingen zijn voor het eerst bij de begroting 2017 verplicht gesteld. Belangrijkste uitgangspunt voor 

de aanpassingen van het BBV is dat de begroting en de jaarrekening voor de raad transparanter moeten 

worden, door de informatievoorzieningen meer uniform te maken, om zodoende de kaderstellende en 

controlerende taak beter te kunnen uitvoeren.  

Daarmee is de vrijwel onbeperkte vrijheid voor wat betreft de vormgeving en de informatie die het BBV tot 

deze wijzigingen bood, losgelaten. Zo moeten in de begroting en de jaarstukken 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 BBV-kwaliteitseisen 

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

jaar is er een nieuwe raad met mogelijk nieuwe behoeften. 

 

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

begroting 2019 van Venlo conform de relevante bepalingen uit het BBV is opgesteld. We hebben de 

volgende afwijkingen vastgesteld: 

 in art. 12, lid 2 onder a wordt gevraagd om in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de 

genoemde categorieën het beleidskader te vermelden. Voor de wegen en groen is dat niet gedaan. 

Onder b wordt gevraagd naar de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties. Die 

informatie ontbreekt deels in de paragraaf; 

 in art. 15, lid 2 wordt gevraagd om in de paragraaf verbonden partijen (onder meer) het belang aan te 

geven dat de gemeente heeft in de verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar, 

evenals de verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het einde 

van het begrotingsjaar en de verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar van 

de verbonden partij. Deze informatie ontbreekt in de paragraaf. Wel wordt verwezen/gelinkt naar de 

website dashboard samenwerking van de gemeente; 

 in art. 19, lid c word gevraagd om bij het overzicht van geraamde incidentele baten en lasten de 

belangrijkste posten afzonderlijk te specificeren. In de begroting worden alleen de bedragen per 

programma per jaar gepresenteerd; 

 in art. 20, lid 2 wordt onder b aandacht gevraagd voor de investeringen. Het overzicht van 

investeringen (bladzijden 262 en 274) brengt wel een scheiding aan tussen vervangings- en 

uitbreidingsinvesteringen en rendabele en onrendabele investeringen, maar niet tussen investeringen 

met economisch nut en met maatschappelijk nut. Op basis van art. 22, lid 2 geldt dit ook voor de 

meerjarenraming. 

 

Het is een beperkte lijst met afwijkingen van het BBV. De afwijkingen komen er op neer dat gevraagde 

informatie niet of onvolledig in de begroting is opgenomen. Daarbij hebben we dus niet gekeken of de 

gevraagde informatie in de begroting exact op de plaats is te vinden die het BBV aangeeft. Deze 
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informatie kan dus op een andere plaats in de begroting zijn opgenomen. Als de informatie buiten de 

begroting is te vinden, wordt dat wel hier opgemerkt. 

We weten dat de aanpassing van de begroting 2019 aan het vernieuwde BBV veel inspanning heeft 

gekost. De opsomming toont dat bij de begroting 2019 nog enkele aanpassingen nodig zijn. Het 

vernieuwde BBV is dus veel meer eisen aan de opzet van de begroting gaan stellen. 

 

Minstens 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? Wij, als toezichthouder kunnen 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 formeel 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 Venlo ruim 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 de 

paragrafen 3.1, 3.2 en 4.1 tot en met 4.7). Van de negen beoordelingen waren er zeven ‘goed’, een 

‘voldoende’ en een ‘onvoldoende’. Rekening houdend met de door ons gehanteerde wegingsfactoren 

kwam het gemiddelde oordeel op ‘goed’ uit. 

 

Wij concluderen dat de voorschriften in goede mate worden nageleefd, zodat een goed beeld van de 

financiële positie en functie wordt verkregen. We gaan uit van een verdere vertaling van het vernieuwde/ 

aangepaste BBV in de aankomende begroting 2020 van Venlo. 

 

BBV 

Beoordeling: goed 

 

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

specifieke kaders, uitgangspunten en spelregels (vast)gesteld in de verordeningen 212 en 213. 

 

De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

De raad van Venlo heeft de financiële verordening 212 in november 2018 voor het laatst bijgesteld. In 

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

financiële beheer, richtlijnen voor de toepassing van de bijzondere en actieve informatieplicht en de 

regels voor de inrichting van de financiële organisatie. Deze uitgangspunten zijn van strategisch belang 

voor de financiële huishouding van de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt van het financiële beheer 

is de administratieve organisatie en de interne controle. In hoofdstuk 6 van de verordening zijn financiële 

uitgangspunten en budgettaire spelregels opgenomen (aansluitend op het coalitieakkoord). De 

verordening is beknopt gehouden en er worden weinig termijnen gesteld15. De meeste recente 

aanpassingen van het BBV en de financiële en budgettaire spelregels zijn in de verordening verwerkt. 

Ook andere veranderingen in wet- en regelgeving zijn opgenomen in de aangepaste verordening. Op 

korte termijn zal de verordening weer moeten worden aangepast, omdat onder meer de financiële 

                                                      

15 Er is gekozen voor de werkwijze om in de verordening 212 te vragen naar separate nota’s die de raad moet vaststellen 
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spelregels in hoofdstuk 6 (artikelen 21 en 22) recent weer zijn aangevuld/aangescherpt. In de Kadernota 

2020 worden deze financiële uitgangspunten en budgettaire spelregels uitgebreid verwoord en toegelicht.   

Ook vanwege de wijzigingen die onlangs in de planning en control cyclus zijn aangebracht zal de 

verordening in de aankomende periode wellicht opnieuw worden aangepast. 

 

De controleverordening ex artikel 213  

De raad als opdrachtgever van de accountant stelt in de controleverordening de regels vast voor de 

controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Art. 213 Gemeentewet 

verplicht elke gemeente om zo’n controleverordening te hebben. 

Op 4 januari 2010 heeft de raad de Controleverordening gemeente Venlo vastgesteld. Met deze 

verordening 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 dit protocol geeft de raad de accountant toetsingscriteria voor zijn controle op 

de rechtmatigheid. Venlo heeft bij de jaarrekening 2018 ook voor de financiële rechtmatigheid een 

goedkeurende controleverklaring gekregen. Dit zegt iets over de tactische en operationele 

bedrijfsvoering. De gemeente heeft een beheersingsmechanisme waarmee naleving van alle relevante 

wet- en regelgeving (en daarmee dus het rechtmatig handelen) in belangrijke mate wordt gewaarborgd.  

 

De verordening op doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

In verordening 213a (2010) wordt geregeld dat de doelmatigheid en de doeltreffendheid van organisatie-

eenheden en de uitvoering van taken door de gemeente periodiek wordt onderzocht. Verder wordt de 

toetsing van de doeltreffendheid van programma’s en/of paragrafen geregeld. In de verordening is 

vermeld dat het jaarlijkse onderzoeksplan in samenspraak met de Rekenkamercommissie kan worden 

opgesteld.  

In 2009 had het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de intentie om artikel 213a 

Gemeentewet in 2010 uit de wet te halen, maar dat is nooit gebeurd. Begin 2013 liet het ministerie weten 

dat dit wetsartikel wordt gehandhaafd. Volgens dit artikel moet elke gemeente een verordening hebben 

waarin de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zijn geregeld. Hierover beschikt Venlo. 

Venlo heeft in de jaren 2016 tot en met 2018 geen expliciete 213a-onderzoeken uitgevoerd. Ook voor 

2019 is geen onderzoeksplan opgesteld. Wel geeft de gemeente aan dat in 2019 twee onderzoeken 

worden uitgevoerd (vermeld in het controlplan). Wij adviseren de gemeente een actuele verordening 

213a vast te stellen en expliciet uitvoering te geven aan deze wet. 

 

Rekenkamercommissie 

De gemeente Venlo beschikt sinds 2000 over een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie bestaat 

uit een externe voorzitter, twee externe leden en drie raadsleden. De commissieleden worden door de 

raad benoemd. De raad heeft op 14 maart 2018 de verordening op de rekenkamercommissie voor het 

laatst bijgesteld. Deze commissie heeft een groot aantal onderzoeken bij de gemeente Venlo uitgevoerd.  

De onderzoeken die in de afgelopen periode zijn gedaan betreffen (onder meer): 

- Rapport onderzoek evaluatie 3D (2018); 

- Rapport 'Op weg naar helder en strategisch adviseren'; 

- Onderzoek Quick Scan Parkeren; 

- Onderzoeksrapport Veiligheidsregio Limburg Noord; 

- Rapport grondbeleid 2016; 

- Onderzoek Villa Flora (juni 2015); 

http://gemeenteraad.venlo.nl/file/417/download
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/307/download
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/303/download
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/289/download
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/235/download
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/188/download
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De opvolging van de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten van de Rekenkamercommissie wordt 

in beeld gehouden door de gemeente. 

 

Auditcommissie 

Ook heeft de gemeente Venlo een auditcommissie ingesteld. Deze commissie draagt actief zorg voor de 

afstemming van de activiteiten van raad en college op het gebied van controle op het financieel beheer 

en op de inrichting van de financiële organisatie. Ook wordt de commissie betrokken bij het onderhanden 

verbeteringsproces van de planning- en control cyclus. Op 4 januari 2010 heeft de raad het Reglement op 

de Auditcommissie gemeente Venlo 2010 vastgesteld. 
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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 de gemeente Venlo 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 

De gemeente heeft een paragraaf lokale heffingen, waarin zowel de uitgangspunten voor het beleid als 

financiële gegevens worden belicht. De lokale lasten zijn goed vertaald in de begroting en 

meerjarenraming. De aanwezige informatie biedt een goede basis om sturing te kunnen geven aan de 

lokale lasten, onderverdeeld in gebonden en ongebonden belastingen. Omdat een afzonderlijke nota 

Lokale lasten ontbreekt, worden hogere eisen gesteld aan deze paragraaf Lokale heffingen. De 

paragraaf voldoet aan de formele eisen die het BBV stelt en geeft het aanvullende inzicht dat nodig is.  

In de financiële verordening worden geen nadere eisen aan deze paragraaf gesteld. 

De stuurinformatie wordt op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) door ons als goed 

beoordeeld. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

- neem in de begroting ook een integraal meerjarig overzicht op van de opbrengsten van de lokale 

heffingen. Dit maakt een betere meerjarige afweging mogelijk tussen beleid, gewenst 

voorzieningenniveau en inkomsten; 

- benoem de relaties met de programma’s.                                                       

 

 

Waarom onderzoek naar de lokale heffingen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

eisen aan deze verplichte paragraaf vast.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In deze paragraaf kijken we in hoeverre de gemeente beleid heeft vastgesteld voor de lokale heffingen. 

Daarnaast hebben we gekeken of wordt voldaan aan de geldende (nieuwe) BBV-regels en de eisen uit 

de financiële verordening. En of de informatie in de paragraaf de raad in staat stelt zijn kaderstellende en 

controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast kijken we welk beeld uit de paragraaf resulteert 

en wat dit betekent voor de financiële positie van Venlo en of er sprake is van specifieke risico’s met 

betrekking tot de lokale heffingen. 
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In de financiële verordening 212 staat niets vermeld over de paragraaf lokale heffingen. Een nota Lokale 

heffingen waarin een visie van de gemeente of een relatie met het coalitieakkoord is vastgelegd is niet 

aanwezig. Dit heeft gevolgen voor de te stellen eisen aan de kwaliteit van de paragraaf. Het door de raad 

vast te stellen beleid zal deel moeten uitmaken van de paragraaf lokale heffingen. Het is daarom 

belangrijk dat er voldoende aandacht uitgaat naar andere informatie-elementen die worden gevraagd in 

artikel 10 van het BBV (tactisch) en het daarbij horende financieel inzicht in lokale heffingen 

(operationeel). In de financiële verordening 212 wordt in de artikelen 11 en 12 wel nader ingegaan op de 

aard en wijze van kostprijsberekening, de prijzen van economische activiteiten en aan de vaststelling van 

de tarieven. 

 

De gemeente heeft de belangrijkste uitgangspunten en het beleidskader per belastingsoort opgenomen in 

de paragraaf. Het onderscheid tussen ongebonden en gebonden belastingen wordt daarbij uitgewerkt.  

In het coalitieakkoord 2018-2022 is met betrekking tot de ontwikkeling van de lasten voor de inwoners 

verder niets expliciet aangegeven. In de Kadernota 2019 is vermeld dat de inflatoire OZB-verhoging voor 

2019 2,4% bedraagt (€ 0,84 miljoen) en voor de jaren 2020-2022 € 0,75 miljoen, onder gelijktijdige 

verlaging van de rioolheffing. Voor de niet-woningen is de OZB structureel verhoogd met € 0,24 miljoen 

met voor 2019 nog een extra incidentele verhoging van € 0,16 miljoen.  

Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid van de tarieven het uitgangspunt.  

Uit de (verplicht) in de paragraaf opgenomen opstellingen blijkt dat dit wordt gerealiseerd. Bij de overige 

lokale heffingen wordt gestreefd naar 100% kostendekkende tarieven waar dit aan de orde is. De mate 

van kostendekkendheid van de leges is opgenomen in de paragraaf. 

Voor de OZB wordt niet meer gerekend met een ingestelde macronorm. Wel geeft de paragraaf 

informatie over de omvang van deze (landelijke) norm. Verdere uitgangspunten voor leges, rechten 

etcetera worden in de paragraaf uitgebreid behandeld. 

 

Er is sprake van een terughoudend belastingbeleid en een toegespitst kwijtscheldingsbeleid voor de 

rioolheffing en afvalstoffenheffing. Op de ontwikkelingen rond de lokale heffingen wordt in voldoende 

mate ingegaan. Wij beoordelen de aanwezige strategische stuurinformatie als goed, omdat er sprake is 

van een integraal kader. Wel moeten de relaties met de programma’s worden benoemd. 

 

De paragraaf Lokale heffingen in de begroting voldoet in ruime mate aan de eisen van het vernieuwde 

BBV. De belangrijkste opbrengstcijfers van  de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, 

parkeerbelastingen, reclamebelasting, leges en hondenbelasting worden vermeld (voor enkele 

belastingen ook in meerjarig perspectief). Ook wordt informatie gegeven over het kwijtscheldingsbeleid 

van de gemeente en is er een toelichting op de opbouw van de tarieven c.q. de kostendekkendheid van 

de legestarieven alsmede de ontwikkeling van de woonlasten (lokale lastendruk). Een benchmark voor de 

woonlasten met het gemiddelde in Limburg is niet opgenomen. Wel is een benchmark gemeentelijke 

woonlasten meerpersoonshuishouden referentiegemeenten (op basis van Coelo-gegevens) opgenomen, 

waaruit blijkt dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Venlo (€ 736) zijn gestegen ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde van € 721. In de jaarstukken worden de gerealiseerde cijfers 

gepresenteerd.  

 

Opbrengsten 

De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente (circa 14 % van de totale 

inkomsten). In totaal heeft Venlo een opbrengst van circa € 55,8 miljoen uit OZB, afvalstoffenheffing en 
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rioolheffing. De algemene stijging van 2019 afgezet tegen 2018 is beperkt. De stijging van de OZB met 

2,4 % is de indexering. In het algemeen hebben gemeenten door het afschaffen van de limitering op de 

OZB meer vrijheid gekregen. 

 

De heffingen zijn ook belangrijk omdat het voor de gemeente de enige mogelijkheid is om zelf te 

besluiten over extra baten. Dat is ook te zien als een gemeente een artikel 12-aanvraag indient. Een 

gemeente moet bij een artikel 12-aanvraag onder andere de belastingen ten minste tot de artikel 12-norm 

hebben verhoogd. Er mag dan geen onbenutte belastingcapaciteit meer zijn. De artikel 12-norm voor 

2019 is dat de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn en dat de ozb-opbrengst ten minste 

gelijk is aan 0,1905% van de WOZ-waarden voor alle drie de onderdelen van de ozb (eigenaren 

woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen). Zijn de opbrengst van OZB, riool- en 

afvalstoffenheffing daaronder dan is er onbenutte belastingcapaciteit. 

Ook voor 2019 liggen de tarieven van Venlo boven de artikel 12-norm. Dat betekent dat Venlo zo bezien 

geen onbenutte belastingcapaciteit heeft. Maar wettelijk is er geen maximumtarief meer voor de OZB. 

Venlo heeft een gemiddelde lastendruk (zie ook hiervoor en hierna) en heeft nog mogelijkheden om extra 

structurele ruimte te scheppen (indien gewenst of nodig). 

 

Belastingdrukgegevens 

In maart 2019 heeft de Provincie Limburg het Belastingoverzicht 2019 van de Limburgse gemeenten 

gepubliceerd, met daarin opgenomen de belastingdrukgegevens. Dit laat zien dat de inwoners van de 

gemeente Venlo voor 2019 gemiddeld hogere lasten voor OZB woningen en lagere lasten voor 

rioolheffing en afvalstoffenheffing hebben ten opzichte van het Limburgs gemiddelde. De afgelopen jaren 

zijn de woonlasten toegenomen.  

 

Tabel 4.1.1 Belastingdruk gemeente Venlo vergeleken met Limburgse gemiddelde (in €) 

 Limburg 2018 Venlo 2018 Limburg 2019 Venlo 2019 

OZB woningen 296,27 369,32 311,38 388,56 

Rioolheffing 212,85 173,34 212,15 156,02 

Afvalstoffenheffing 216,50 190,78 227,29 210,75 

 

De gemeente Venlo neemt een positie in die ongeveer op het gemiddelde ligt van de ‘ranglijst’ lokale 

lastendruk in Limburg. 

 

Gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen 

Venlo heeft de heffing en invordering van de belastingen bij de GR Belastingsamenwerking Gemeenten 

en Waterschappen (BsGW) ondergebracht. 

 

Uitgaande van het bovenstaande beoordelen wij de strategische, tactische en operationele 

stuurinformatie als goed.  
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4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Weerstands-

vermogen en 

risicobeheersing 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De gemeente Venlo heeft haar weerstandsvermogen uitvoerig in beeld gebracht in de begroting 2019. 

Het gevoerde beleid past bij de visie en het risicoprofiel van Venlo dat de gemeente ambitieus, 

ondernemend en niet te risicomijdend wil zijn. De gemeente streeft naar een ratio voor het 

weerstandsvermogen die in ieder geval minimaal 1 moet zijn. De meerjarige ontwikkelingen (in 2019 

en navolgende jaren) worden in de planning en control-stukken toegelicht. 

Dit onderstreept dat een voortdurend en actief risicomanagement van groot belang is. Venlo 

onderschrijft dit nadrukkelijk en geeft aan verder te gaan met het aansterken van het eigen vermogen 

en de weerstandscapaciteit en het mitigeren van de risico’s.  

 

De reserves zijn in de periode vanaf 2012 substantieel afgenomen. De meerjarenbegroting en de 

jaarstukken 2018 laten evenwel weer een stijgende lijn zien. Er is heel expliciet beleid en er zijn 

financiële spelregels geformuleerd voor het vergroten van het weerstandsvermogen en het verbeteren 

van het risicoprofiel. De relatie weerstandsvermogen met risicomanagement krijgt daarbij veel 

aandacht. Periodiek kwalificeert de raad de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s en beoordeelt 

dus of het aanwezige weerstandsvermogen toereikend is.  

Naast de reeds in gang c.q. aangekondigde bezuinigingsmaatregelen en –ingrepen zal de gemeente 

de focus op de hoogte van het weerstandsvermogen moeten blijven leggen. In de onlangs al 

bijgestelde planning en control cyclus wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden (als eerste 

speerpunt benoemd in het coalitieakkoord en ook de Kadernota 2020). Overigens wordt verder gewerkt 

aan de verbetering van de genoemde cyclus. 

 

De stuurinformatie wordt op alle niveaus als goed beoordeeld. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen actualiseren en door de raad vaststellen; 

 besluit om de overige bestemmingsreserves niet meer mee te nemen bij de bepaling van het 

weerstandsvermogen16; 

 breng verordening 212 in overeenstemming met de aanpassingen in de planning en control cyclus 

en met de verder aangescherpte financiële spelregels. 

 

 

                                                      

16 In ons nieuwe toezichtkader GTK 2020 gemeenten is dit (expliciet) niet langer toegestaan. 
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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
17

 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.  

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 

Het college geeft in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en van de 

jaarstukken de weerstandscapaciteit aan alsmede de mate waarin schade en verliezen als gevolg van de 

risico’s van materieel belang met het beschikbare weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen. 

 

Beleid weerstandsvermogen 

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

Volgens dit artikel moet de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ten minste ingaan op: 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

 een inventarisatie van de risico’s; 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 

 en - vanaf de begroting 2016 - vijf financiële kengetallen met een beoordeling van de onderlinge 

verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 

 

Van een gemeente wordt verwacht dat ze een visie heeft op haar weerstandsvermogen en op welke 

wijze zij daarmee wenst om te gaan. In artikel 15 van de financiële verordening wordt aangegeven dat de 

gemeente een nota Risicomanagement en weerstandsvermogen ter vaststelling aan de raad aanbiedt. 

En in artikel 6 van deze verordening wordt gesteld dat tenminste éénmaal per vier jaar (in afstemming 

met de auditcommissie of een raadsafvaardiging) een advies wordt uitgebracht of en zo ja, op welke 

onderdelen een evaluatie of actualisatie van deze nota is gewenst. 

                                                      

17  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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De gemeente beschikt over een beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Deze nota is in 

november 2007 vastgesteld door de raad en daarna nooit meer geactualiseerd18. En gaat in op de 

werkwijze van risicomanagement en de structurering en verankering ervan in de organisatie en de 

werkprocessen en geeft handvaten om de structuur van het risicomanagement verder uit te bouwen en te 

verankeren. Welke informatie in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moet worden 

opgenomen, naast de in het BBV gestelde eisen, is benoemd in deze (beleids)nota.  

 

Het inventariseren van risico’s moet op zich niet het doel zijn, maar het moet gaan over het sturen op 

risico’s door het treffen van effectieve maatregelen om de (financiële) risico’s te verminderen. In de 

paragraaf wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de door Venlo gehanteerde aanpak bij het 

risicomanagement. In de planning en controlecyclus (met name de begroting en de jaarstukken) gaat de 

gemeente uitvoerig in op het weerstandsvermogen en de beheersing van de risico’s, alsmede de 

mutaties bij de reserves en de voorzieningen. Van belang hierbij is om een relatie te leggen en te laten 

zien tussen de reserves en de voorzieningen, de weerstandscapaciteit en de risico’s. Wat is de visie op 

en ambitie bij risicomanagement, de risicobereidheid en het risicoprofiel van de gemeente? Dit aspect is 

in de nota en in de paragraaf goed uitgewerkt. Zo heeft de gemeente in de paragraaf een risicomatrix 

opgenomen waarin de 48 belangrijkste geïnventariseerde risico’s grafisch worden weergegeven. 

 

Venlo heeft een meerjarige visie op de reserves en voorzieningen. Op basis van artikel 9 van de 

financiële verordening moet het college een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen vierjaarlijks 

aanbieden ter vaststelling door de raad. De huidige nota is in november 2018 door de raad vastgesteld 

en gaat in op de beleidslijn van de gemeente en het doel waarvoor reserves en voorzieningen 

zijn/worden ingesteld, de vorming en vrijval van voorzieningen en het rentebeleid (onder meer de 

toerekening en verwerking van rente over de reserves, de bespaarde rente en de renteverrekening 

grondexploitatie). Tussentijdse ontwikkelingen worden voor besluitvorming voorgelegd in de planning en 

control-documenten.  

 

In de paragraaf gaat de gemeente in op de belangrijkste beleidsuitgangspunten, de risicobereidheid en 

de werking van het risicomanagement. Ook worden conclusies geformuleerd voor de 

weerstandscapaciteit van de gemeente. Het weerstandsvermogen, bestaande uit de 

weerstandscapaciteit en de risico’s, is nader beoordeeld, waarbij wordt ingegaan op de kans dat 

bepaalde risico’s kunnen optreden. De opgesomde risico’s zijn gekwantificeerd en in bijlage VI van de 

begroting uitvoerig toegelicht.  

De raad heeft de risicobereidheid geformuleerd: ‘Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's 

dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement 

waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven’. 

 

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit hanteert Venlo de volgende uitgangspunten: 

- de minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen; 

- de beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit: 

- de algemene reserve; 

                                                      
18

 Wel is in 2012 een raadsonderzoek uitgevoerd en een raadsvoorstel opgesteld waarbij werd geconstateerd dat het beleidskader 

nog aan de maat was. Evenwel is verzuimd om dit concreet door te vertalen. 
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- de overige bestemmingsreserves; 

- de post onvoorzien; 

- de algemene grondreserve. 

- gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0. De benodigde 

weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen 

met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet;  

- de risico’s zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

De post onbenutte belastingcapaciteit wordt niet meegeteld bij de bepaling van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De begroting 2019 laat op meerdere plaatsen een meerjarig beeld van de 

ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien.  

 

Met betrekking tot de overige bestemmingsreserves geeft Venlo aan dat deze door de raad zijn bestemd 

voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau.  

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten presenteert de gemeente de verwachte 

ontwikkeling van de ratio weerstandscapaciteit in tabel 4.2.1. 

 

Tabel 4.2.1 Ontwikkeling ratio (integrale) weerstandscapaciteit (x € 1.000)  

 R2017 R2018 B2018* B2019 B2020 B2021 B2022 

Algemene reserve 10.533 50.109 18.070 23.795 31.508 39.619 46.843 

Algemene grondreserve 4.457 6.444 5.412 6.438 6.014 5.587 5.156 

Overige best. reserves 8.207 7.612 5.175 5.060 5.555 5.625 5.695 

Onvoorzien 434 498 539 539 539 539 539 

Resultaat - 23.656 2.057      

        

Beschikbaar - 25 66.720 29.195 35.831 43.615 51.369 58.233 

Benodigd 37.669 35.539 43.577 43.577 43.577 43.577 43.577 

Ratio weerstandscapaciteit 0,00 1,88 0,67 0,82 1,00 1,18 1,34 

* na actualisatie risico's en reserves (ten behoeve van de begroting 2019) 

 

Voor 2019 heeft Venlo de beschikbare weerstandscapaciteit berekend op € 35,8 miljoen. De jaarstukken 

2017 laten zien dat deze capaciteit ultimo 2017 nihil was, als gevolg van het zwaar negatieve 

jaarrekeningresultaat 2017. Vervolgens is de algemene reserve aangevuld door een herstructurering 

van het eigen vermogen, waarbij de dekkingsreserves zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene 

reserve. Deze herstructurering resulteert in een (grote) toename van de algemene reserve en dus ook 

van de ratio 2018. Als wordt uitgegaan van gelijkblijvende risico’s, verwacht de gemeente dat de ratio 

vanaf 2020 weer het nagestreefde peil bereikt.  

Dit komt vooral doordat bij de vaststelling van de Kadernota 2019 is besloten alle voordelen ten gunste 

te brengen van de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Hierdoor neemt de 

algemene reserve en daarmee de beschikbare weerstandscapaciteit de komende jaren fors toe. In de 

kolom Jaarstukken 2018 is rekening gehouden met de eind 2018 ontvangen compensatie-uitkering van 

€ 21,7 miljoen uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein. Duidelijk is te zien dat de gemeente dus 

eerder dan verwacht weer de streefwaarde heeft bereikt. 
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Gedurende de hele planning- en control-cyclus worden de reserves en voorzieningen gevolgd en wordt 

aangegeven of het beleid bijstelling vereist. De afweging over het al dan niet toevoegen aan reserves 

komt jaarlijks in de raad bij de behandeling van de programmabegroting, de jaarstukken en de 

tussentijdse rapportages. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in de artikelen 4 en 13 van de 

verordening 212. Ook de artikelen 5 en 8 van deze verordening stellen voldoende eisen aan de planning 

en control- cyclus, voor het in beeld brengen van de reserves en voorzieningen en het geven van 

informatie over deze posten. 

 

Algemene reserve (inclusief jaarrekeningresultaat) 

Een belangrijk onderdeel van de (incidentele) weerstandscapaciteit is de algemene reserve. Omdat Venlo 

expliciet beleid voor het weerstandsvermogen heeft vastgesteld, refereren wij niet meer aan onze 

(voormalige) norm (10% van het ‘genormeerd uitgavenniveau, inclusief de toegevoegde middelen voor 

het sociaal domein’). Het genormeerd uitgavenniveau van Venlo bedraagt nu circa € 236 miljoen. De 

gemeente stelt in de Nota reserves en voorzieningen 2018 dat de algemene reserve een vrije reserve is, 

nodig om een financiële buffer te hebben voor het opvangen van onvoorziene financiële risico’s 

(voortvloeiend uit opkomende verplichtingen, calamiteiten en negatieve jaarrekeningresultaten).  

Bij vaststelling van de Kadernota 2019 heeft de raad besloten om alle financiële voordelen (structureel en 

incidenteel) ten gunste van de algemene reserve te brengen om zodoende het weerstandsvermogen te 

versterken. 

De Finrap 2018 laat zien dat het verwachte saldo op 1-1-2019 € 39,8 miljoen bedraagt (dit is exclusief het 

verwachte jaarrekeningresultaat 2018), maar inclusief de compensatie-uitkering uit het Fonds 

tekortgemeenten sociaal domein ad € 21,7 miljoen. In bijlage III Reserves en voorzieningen van de 

begroting 2019 is de Algemene reserve op 1-1-2019 geraamd op € 23,8 miljoen. Op basis van de 

aangescherpte financiële spelregels (en ook onderdeel van het nieuwe rentebeleid van de gemeente 

(Nota reserves en voorzieningen 2018, paragraaf 5.2.1) wordt de bespaarde rente over de eigen 

financieringsmiddelen geheel toegevoegd aan de algemene reserve, ter versterking van het 

weerstandsvermogen.  

 

Algemene grondreserve 

Deze reserve is de facto de direct beschikbare buffer voor het opvangen van de niet reeds 

voorziene/afgedekte risico’s in de grondexploitaties van Venlo. In de begroting 2019 vinden geen 

onttrekkingen plaats uit deze reserve. De reserve is gebaseerd op de nota Grondbedrijf en vastgoed 

2019. De risico’s van de grondexploitaties maken deel uit van de totale risico-inventarisatie. Het 

geraamde saldo op 1-1-2019 bedroeg € 6,4 miljoen. De prognoses tonen dat de omvang van deze 

reserve rond € 5 á € 6 miljoen blijft, tenzij de gemeente besluit om landbouwgronden te gaan verkopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vanuit de algemene grondreserve wordt rente toegevoegd aan de voorziening Nadelige 

exploitatieresultaten.  

 

Overige bestemmingsreserves 

De overige bestemmingsreserve maken deel uit van de weerstandscapaciteit. De begroting 2019 laat per 

1-1-2019 een totaalsaldo zien van € 5,1 miljoen. De Finrap 2018 laat zien dat deze reserves ultimo 2018 

€ 6,1 miljoen bedragen. De meeste van deze bestemmingsreserves zijn voor een duidelijk doel  gevormd 

en hoewel de raad altijd de bestemming van deze reserves kan veranderen, ligt het niet voor de hand om 

deze deel van het weerstandsvermogen te laten uitmaken. In ons nieuwe Gemeenschappelijk 

Toezichtkader 2020 mogen deze reserves niet langer deel uitmaken van het weerstandsvermogen.  
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Wij adviseren om te besluiten deze reserves niet langer bij de bepaling van het weerstandsvermogen 

mee te nemen. 

 

Stille reserves 

Hoewel Venlo beschikt over stille reserves (diverse gronden, gebouwen en aandelen waarvan de 

marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen) heeft de waardering van deze reserves (bewust) 

niet overal plaatsgevonden. De gemeentelijke organisatie heeft momenteel als een van haar prioriteiten 

het afstoten van het niet-strategisch vastgoed en gronden tegen een ‘redelijke prijs’. 

 

Onvoorzien 

De provincie hanteert geen norm meer voor onvoorzien (was eerder 0,6% van het genormeerde 

uitgavenniveau). Het BBV geeft slechts aan dat er een raming voor onvoorziene lasten moet worden 

opgenomen in de begroting. De gemeente heeft voor 2019 deze post bepaald op € 0,54 miljoen. 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit is een begrip uit het artikel 12-beleid. In dat kader moet een gemeente 

(onder meer) haar belastingen op een zodanig peil hebben, dat er geen onbenutte capaciteit meer is. Als 

er sprake is van 100% kostendekkendheid voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing, blijft alleen de OZB 

over als materiële inkomstenbron. De gemeente heeft een OZB-tariefpercentage van 0,1971%, dat boven 

de drempel voor 2019 (0,1905% van de WOZ-waarde) ligt. De gemeente heeft in de begroting 2019 de 

onbenutte belastingcapaciteit benoemd en belicht (bij de financiële kengetallen), maar neemt deze verder 

niet mee bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. 

 

Risico’s 

De begroting 2019 geeft een goed inzicht in de geïnventariseerde risico’s. Het is voor ons moeilijk om te 

bepalen in welke mate de hier genoemde risico’s volledig zijn. Niet alle gemeenten lopen dezelfde risico’s 

en er is geen algemene norm voor de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Juist daarom is een 

kwalitatief goed risicomanagement belangrijk. Wel hebben wij gezien dat het risicoprofiel de laatste jaren 

flink is veranderd, waarbij sprake is van een aantal grotere risico’s. 

  

De gemeente hanteert een systeem van integraal risicomanagement waarmee ze in staat is nieuwe 

risico’s te herkennen en daarop in te spelen (de gemeente is in control op dit onderdeel). De gemeente 

heeft haar risicomanagement structureel ingebed in de reguliere werkprocessen en ziet dit als een 

sectorale lijnverantwoordelijkheid. Dit wordt in de paragraaf nader belicht en aan de verdere ontwikkeling 

en uitwerking wordt doorlopend gewerkt, met een uitgebreidere focus op het sociaal domein. Er wordt 

veel aandacht gegeven aan de verdere uitbouw en aan het project- en procesmatig werken. De risico’s 

die de gemeente opsomt, hebben zowel betrekking op externe als interne risico’s. 

 

De informatieve waarde van de paragraaf is goed en de gebruikte risicomatrix geeft op een toegankelijke 

wijze inzicht in de risico’s en de wijze waarop deze voor Venlo van belang zijn. In totaal heeft Venlo 48 

risico’s benoemd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en de toelichting geeft de 

gemeente een duidelijk inzicht in deze risico’s. Dit betreft met name de grondexploitatie (grondverkoop, 

bouw- en woonrijp maken, bijdragen andere overheden, plankosten, overige kosten en tijdelijk beheer), 

de Vierpaardjes, uitvoeringsrisico’s Kazernekwartier, zwembad de Wisselslag, BV Campus Vastgoed, 

juridische risico’s en het sociaal domein (o.a. inkoopresultaten en software). De totaal benodigde 
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weerstandscapaciteit in de begroting 2019 is door de gemeente becijferd op circa € 43,6 miljoen. Zoals 

eerder opgemerkt is het beschikbare weerstandvermogen in de begroting 2019 € 35,8 miljoen. 

Venlo geeft aan te streven naar een ratio voor de weerstandscapaciteit die minimaal 1 is (>=). Op dit 

moment tendeert de gepresenteerde totale reservepositie weer naar een voldoende niveau vanaf 2020. 

Hierbij benadrukken wij wel, dat ons oordeel is gebaseerd op de door de gemeente geïnventariseerde en 

gekwantificeerde risico’s. In de jaarstukken 2017 werd nog een negatief weerstandsvermogen getoond 

van nagenoeg nihil. De jaarstukken 2018 tonen inmiddels een heel ander beeld, vooral als gevolg van de 

bijsturende maatregelen, herstructurering van het eigen vermogen, een compensatie-uitkering van het 

Rijk en de verkoop van de parkeergarages.  

 

De gemeente werkt verder aan het vergroten van het weerstandsvermogen en het terugdringen en 

wegwerken van de risico’s.  

Voorzieningen zijn gebaseerd op hieraan ten grondslag liggende verplichtingen of in te schatten risico’s. 

De opgenomen voorzieningen moeten door een onderliggend plan worden onderbouwd. De gemeente 

beschikt volgens de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vanaf de jaarschijf 2020 weer 

over een voldoende weerstandscapaciteit. De Jaarstukken 2018 bevestigen dit beeld nog eens.  

 

Weerstandsvermogen 

Beoordeling: voldoende 

 

In de paragraaf geeft de gemeente nog heel expliciet aan dat bij de start van de huidige bestuursperiode 

de financiële situatie van Venlo “zorgelijk en complex” was, met een forse afkalving van het eigen 

vermogen. Maar dat wordt verwacht “dat het dieptepunt is aangetikt en dat een voorzichtige trend naar 

boven is ingezet”. 

 

Financiële kengetallen  

In artikel 14 van verordening 212 is aangegeven welke streefwaarden gelden voor de in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing financiële kengetallen. Deze zijn vanaf de begroting 2016 

verplicht gesteld om met name de raad een beter beeld te geven van de financiële positie (de schuldratio, 

de solvabiliteitsratio, de (gecorrigeerde) netto-schuldquote, de voorraadquote grondexploitatie en de 

uitleenquote. Het kengetal voor de belastingdruk is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen). 

Informatie wordt verstrekt voor de jaarrekening 2017 en de begrotingsjaren 2018-2022. In een tabel 

worden de in de financiële verordening gestelde streefwaarden gepresenteerd. Vervolgens is een 

algemene toelichting gegeven op de kengetallen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de betekenis 

van de gepresenteerde percentages alsmede de onderlinge verbanden tussen de kengetallen (de 

financiële positie). En gaat in op de ontwikkeling van de financiële positie in de afgelopen jaren, alsmede 

de verwachte ontwikkeling in de periode van de meerjarenbegroting.  

 

De gemeente trekt dus zelf conclusies uit de door haar gepresenteerde kengetallen. Deze zijn 

voorgeschreven om de raad een extra beeld te geven van de financiële positie van de gemeente. De 

tabel is duidelijk en voorzien van een uitgebreide toelichting.  De financiële kengetallen zijn positief ten 

opzichte van de in artikel 14 van de financiële verordening aangegeven streefwaarden, met uitzondering 

van de integrale ratio weerstandsvermogen en de solvabiliteitsratio. Vanaf 2020 overschrijdt de 

belastingcapaciteit de streefwaarde van ≤ 105%. Dit wordt duidelijk toegelicht in de paragraaf. 
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Conclusie 

De kaderstelling in diverse documenten is goed. Actualisering van de beleidsnota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen zal volgens het gestelde in artikel 6 en 15 van de financiële verordening moeten 

gaan plaatsvinden op aangeven van de audit commissie of een afvaardiging van de  raad. 

 

Tegelijkertijd weten we dat de meerjarige cijfers het meest onderhevig zijn aan bijstellingen. Dit is logisch, 

maar het geeft ook aan dat de onzekerheid bij de meerjarige cijfers/ramingen groter is dan bij de 

cijfers/ramingen voor de korte termijn. In de praktijk lijkt met name de inschatting hoe de ontwikkelingen 

in het sociaal domein, enkele grote projecten en grondexploitaties en bij enkele verbonden partijen zullen 

zijn, te maken hebben met onzekerheden. Ook uit de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020 blijkt dat 

het benodigde weerstandsvermogen weer boven de streefwaarde is gekomen. We hebben geen reden 

om te twijfelen aan het realiteitsgehalte van de ramingen.  

 

Wij beoordelen de stuurinformatie met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau als goed. 
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Goed Goed Voldoende   

 

 

Conclusie 

De Strategische visie 2030 schenkt ook aandacht aan de gemeentelijke ambities die voor het beheer van 

de openbare ruimte gelden. De gemeente beschikt nog niet over een integrale visie op het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. De raad heeft afzonderlijke onderhoudsplannen vastgesteld voor de 

belangrijkste kapitaalgoederen zoals riolering, wegen en civiele objecten, groen- en speelvoorzieningen, 

sportvoorzieningen en gemeentelijk vastgoed. Ook voor de overige kapitaalgoederen zijn of worden 

kaders vastgesteld. De meeste plannen zijn actueel. De onderhoudsplannen voor het groenbeheer en de 

openbare verlichting (in Venlo niet in deze paragraaf opgenomen) moeten worden geactualiseerd, 

waarbij wij adviseren om de openbare verlichting op te nemen in de paragraaf.  

In de begroting zijn voldoende middelen opgevoerd voor het (klein en groot) onderhoud van de diverse 

kapitaalgoederen. Dit blijkt echter niet expliciet uit de paragraaf. Ook wordt niet overal expliciet 

aangegeven of er sprake is van achterstallig onderhoud. De gemeente geeft aan dat er in de begroting 

voldoende middelen zijn opgenomen om eventuele achterstanden in te lopen, Bij groen is wel sprake van 

achterstanden (en wellicht van kapitaalvernietiging). Momenteel wordt bekeken of (en zo ja hoeveel)  

extra middelen nodig zijn om de achterstanden weg te werken.  

 

Venlo biedt in de begroting voldoende inzicht in de relatie tussen haar kapitaalgoederen en de 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 ga in de paragraaf tevens in op de financiële vertaling van de meerjarige ontwikkelingen en 

bezuinigingen en de gevolgen hiervan voor het onderhoud van de kapitaalgoederen; 

 zorg voor het actueel houden van de onderhoudsplannen en laat deze door de raad vaststellen. Dit 

geldt met name voor het groen en de openbare verlichting; 
 neem het onderhoud van de openbare verlichting op in deze paragraaf; 
 neem in de paragraaf de beschikbare budgetten op voor het reguliere en groot onderhoud; 
 geef voor alle kapitaalgoederen expliciet aan of er sprake is van achterstallig onderhoud en 

kwantificeer dit indien van toepassing. 
 

 

Waarom onderzoek naar onderhoud kapitaalgoederen? 

Raadsleden worden vaak aangesproken op onderhoud kapitaalgoederen. Loszittende stoeptegels, gaten 

in de wegen, slecht onderhouden schoolgebouwen. 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.  
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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 van kapitaalgoederen. De raad kan kiezen uit kwaliteitsniveaus bij 

onderhoud. Het is in dat verband aan te bevelen 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? 

  

De onderhoudstoestand van kapitaalgoederen en de daaraan gerelateerde kosten beslaan een 

substantieel deel van de gemeentelijke begroting. 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 (onderhoud en vervanging) moeten realistisch zijn geraamd, conform beheerplannen. 

Verschuiven van lasten naar de toekomst is geen echte oplossing van een financieel probleem en moet 

worden nagelaten. Ook om kapitaalvernietiging te voorkomen. Kwalitatief goede beheerplannen zijn 

daarom belangrijk.  

 

Onderzoek en bevindingen 

De geldende regels 

In het BBV heeft artikel 12 betrekking op de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting. 

Volgens dit artikel moet deze paragraaf ten minste ingaan op: 

 wegen, riolering, water, groen en gebouwen; 

 het voor deze kapitaalgoederen geldende beleidskader, de financiële gevolgen van die beleidskaders 

en de vertaling van de financiële gevolgen in ramingen voor onderhoud in de begroting. 

 

In deze paragraaf bekijken wij:     

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

 welke informatie de gemeente in de paragraaf aan de raad biedt; 

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

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

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

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

voor de gemeente oplevert. 

 

De gemeente heeft in de financiële verordening geen regels gesteld met betrekking tot het onderhoud 

van kapitaalgoederen. En in het coalitieakkoord 2018-2022 is geen expliciete visie op de kwaliteit van de 

woonomgeving opgenomen. Wel gaat programma 11 Beheer openbare ruimte in de begroting 2019-2022 

in op het kader voor het beheer van de openbare ruimte in 2019. De ambities die uit de Strategische Visie 

2030 zijn af te leiden worden vermeld bij dit programma. 
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De algemene regel is dat de gemeente moet zorgen voor onderhoudsplannen die periodiek worden 

geactualiseerd. Deze plannen moeten inzicht geven in het te plegen onderhoud en de meerjarige 

financiële dekking daarvan. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele 

achterstallig onderhoud aan wegen en civiele objecten, groen- en speelvoorzieningen, riolering en 

regenwatersystemen, gebouwen en kunstwerkenvastgoed, sportvoorzieningen en openbare verlichting. 

Dit onderhoud is de resultante van een (integrale) afweging tussen de kapitaalgoederen, het door de raad 

vastgestelde kwaliteitsniveau en de middelen (personeel en financieel). Ook geeft Venlo in deze 

paragraaf inzicht in de geraamde vervangingsinvesteringen. 

De begroting geeft aan dat Venlo als uitgangspunt de basis op orde hanteert met Cradle to cradle als 

filosofie en instrument. Hulpmiddel daarbij is de zogenaamde Total Cost of Ownership-methode. Er wordt 

nadrukkelijk ingezet en het meer betrekken van buurten en wijken bij het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Ook wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid van de inwoners. 

 

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn de belangrijkste door de raad vastgestelde beleids- en 

beheerplannen voor de kapitaalgoederen benoemd en toegelicht. De begroting 2019 geeft uitvoerig 

inzicht in deze plannen. Er wordt conform de beschikbare plannen gewerkt. De paragraaf biedt voor 

sommige kapitaalgoederen onvoldoende (meerjarig) financieel inzicht.  

 

Beheer openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed 

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare ruimte zijn verwoord in de Strategische visie 2030 

(thema ‘veelzijdige stad in het groen’) en programma 11 Beheer Openbare ruimte van de begroting  

2019-2022. In dit programma en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het fundament voor het 

instandhouden van de openbare ruimte vastgelegd en zijn de kaders van het beleid aangegeven.  

De relatie met de begrotingsprogramma’s wordt in de paragraaf niet nader geduid. Wel geeft programma 

11 de relatie met de overige begrotingsprogramma’s aan en benoemt de concrete mijlpalen voor 2019.  

 

De hoofddoelen van het beheer van de openbare ruimte zijn voor de gemeente Venlo: 

- het ‘instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving’;  

- het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving; 

- het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte. 

 

Venlo beschikt met de genoemde documenten nog niet over een integrale visie op het beheer van de 

openbare ruimte en stelt aan de opstelling van deze visie te werken. De oplevering zal vooral gevolgen 

hebben voor de kwaliteitskeuzes voor de openbare ruimte. Input voor deze visie komt onder meer uit de 

Omgevingswet. De beheerplannen worden dan gebaseerd op deze visie, zodat de inrichting van de 

openbare ruimte en de leefbaarheid binnen de gemeente in verhouding staan tot de gekozen 

(gedifferentieerde) kwaliteit van onderhoud (beleidskeuze) en de kosten ervan (beschikbare middelen). 

Overigens wordt in de Kadernota 2020 gemeld dat een Handboek Openbare ruimte stedelijk centrum in 

2020 (met een Uitvoeringsprogramma 2021-2024) aan de raad zal worden voorgelegd, waarin de visie op 

de openbare ruimte wordt vastgelegd. Voor de buitensport wordt de Sportvisie Venlo 2019-2030 in de 

komende tijd aan de raad voorgelegd. 
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Wegen 

In februari 2018 is het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 door de raad vastgesteld. In het 

onderhoudsplan Wegen zijn de aangehouden kwaliteitsniveaus opgenomen, zijnde het voldoen aan de 

zorgplicht op basis van de Wegenwet, het voorkomen van kapitaalvernietiging en het handhaven van het 

huidig kwaliteitsniveau. Het meerjarenplan groot onderhoud wegen is gebaseerd op een digitaal 

beheersysteem aangevuld met actuele informatie verkregen uit de landelijk gehanteerde CROW-

systematiek. De meest recente (2018) inventarisatie en inspectie laat zien dat de kwaliteit van het 

wegareaal (mede als gevolg van de weersomstandigheden en de bezuinigingen en taakstellingen) in de 

afgelopen jaren achteruit is gegaan en de onderhoudsbehoefte is toegenomen.  

De jaarstukken 2017 melden dat door bezuinigingen in de afgelopen jaren regelmatig onvoldoende 

onderhoudsbudget beschikbaar was. Er is een inhaalslag ingezet om de (minimale) kwaliteitsniveau weer 

te behalen: dit niveau is door de raad vastgesteld op niveau C (sober). 

 

Het beheer is opgebouwd uit onderhoud en renovatie en wordt op een integrale wijze uitgevoerd, door 

afstemming met onder andere de woningbouwontwikkeling en het GRP. Het onderhoud van de wegen 

(zowel dagelijks als groot onderhoud) wordt via de voorziening groot onderhoud Wegen gedekt. In de 

begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn voldoende structurele middelen opgenomen voor 

het groot en klein onderhoud van de wegen. Het benodigde budget wordt gespreid over een periode van 

10 jaar. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening bedraagt voor 2018 en 2019 € 4,1 miljoen en vanaf 2020 

structureel € 4,2 miljoen. Voor de jaren 2023-2027 wordt begin 2021 een nieuw onderhoudsplan 

opgesteld om de benodigde dotatie vast te stellen. Er wordt niet gesproken over achterstallig onderhoud. 

De gemeente stelt dat dit in het raadsvoorstel is opgenomen. In de begroting is tevens budget 

opgenomen voor onder meer reiniging wegen en onderhoud van bermen en onverharde wegen. 

 

Civiele objecten 

In februari 2018 is ook het Meerjaren onderhoudsplannen Civiele objecten 2018-2027 door de raad 

vastgesteld. Door de vaststelling dit plan heeft de raad het kwaliteitsniveau bepaald op ‘instandhouding’, 

met uitzondering van de tunnel Koninginneplein (‘welstandsniveau’). De begroting stelt dat de inspecties 

van de civiele objecten laten zien dat deze (gemiddeld) in een redelijk goede staat verkeren. Het 

onderhoudsplan gaat uit van een structurele onderhoudsbehoefte, waarbij de civiele objecten duurzaam 

en veilig worden onderhouden. Groot onderhoud vindt plaats als het nodig is (en dus niet cyclisch) en 

wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud Civiele Objecten. Vanaf 2019 wordt jaarlijks  

€ 0,144 miljoen in deze voorziening gestort. 

Het benodigde planmatig onderhoudsexploitatie-budget bedraagt jaarlijks € 0,45 miljoen. Het verschil 

wordt structureel in de exploitatie gedekt. Begin 2021 wil Venlo een nieuw meerjaren onderhoudsplan 

opstellen, om de benodigde dotatie aan de voorziening opnieuw vast te stellen. 

 

Riolering en integraal waterplan 

De raad heeft op 20 december 2017 het nieuwe GRP inclusief de financiële actualisatie exploitatie  

2017-2026 vastgesteld, waarbij tevens de begroting is gewijzigd. De doelstellingen uit het oorspronkelijke 

GRP 2014-2023 (december 2014) zijn daarbij nog steeds van kracht. De exploitatie GRP is een gesloten 

circuit, waarbij de baten en lasten (inclusief compensabele BTW en overhead) over de exploitatieperiode 

aan elkaar gelijk moeten zijn.  
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De nota reserves en voorzieningen geeft aan dat een beheerplan maximaal vijf jaar oud mag zijn ten 

opzichte van het verslagleggingsjaar. In de financiële actualisatie (elke drie jaar door de raad vastgesteld) 

is een belangrijke rol weggelegd voor de klimaatontwikkeling en de Agenda Groen en Water, het  

versnellingsprogramma 2016 en de leeftijd van het rioolstelsel. De beschikbare financiële middelen zijn 

actueel en meerjarig afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

Met de vaststelling van het GRP voldoet Venlo aan de Wet Milieubeheer en de Waterwet. De gemeente 

stelt dat een van de uitgangspunten bij het GRP het principe ‘sober en doelmatig’ is. De paragraaf gaat 

nader in op de (vijf) doelstellingen van het GRP en op de hoofdthema’s waarvoor deze doelen in het GRP 

zijn vertaald (afvalwater, hemelwater, grondwater, waterkwaliteit oppervlakte wateren, doelmatig 

beheer/instandhouding en duurzaamheid). De in het GRP opgenomen uit te voeren maatregelen worden 

in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s (door het college) vastgesteld. De raad wordt hierover 

geïnformeerd. 

 

De paragraaf geeft aan dat de conditie van het rioolstelsel toereikend is, maar dat de leeftijd blijft 

toenemen, waarbij het beheer en onderhoud op instandhouding hiervan is gericht. De beheer- en 

onderhoudsplannen voor de riolering en de regenwatersystemen zijn gebaseerd op een reiniging- en 

inspectiecyclus.  

De financiële resultaten (gereserveerde investeringen) van deze plannen in het vigerende GRP hebben 

geen ruimte voor toekomstige risico’s (met het oog op de leeftijd van het stelsel), maar de gemeente 

geeft aan geen aanleiding te zien om in de huidige planperiode hiervoor een reservering op te nemen. 

Het tarief van de rioolheffing is kostendekkend. Alle huidige grote werkzaamheden worden ten laste van 

de voorziening gebracht. Per 1 januari 2019 beschikt de gemeente over een voorziening onderhoud 

GRP+ van € 4 miljoen. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt circa € 1,58 miljoen. 

 

De lasten worden conform de nieuwe BBV-regelgeving doorberekend in het rioolrecht. In de paragraaf 

wordt de samenwerking en afstemming met andere Noord-Limburgse gemeenten en het waterschap 

belicht (zoeken naar mogelijke kostenbesparingen en kennisdeling). 

De paragraaf geeft op een compacte en toegespitste wijze voldoende inzicht in dit kapitaalgoed. 

 

Groen- en speelvoorzieningen 

De gemeente hanteert in de begroting 2019 nog steeds het Groenbeleidsplan Venlo uit 1994. Dit plan 

wordt momenteel geactualiseerd en specifieke groenbeheerplannen worden toegevoegd. In 2017 is de 

‘nota Groen en water’ vastgesteld, ter vervanging van de verouderde beleidsplannen. In het verlengde 

daarvan werkt de gemeente aan de opstelling van een beheerplan Openbaar Groen. In 2013 is de nota 

“de openbare ruimte van Venlo in beweging” vastgesteld. In deze nota wordt naast spelen ook gekeken 

naar sport en recreëren. 

Voor de uitvoering van het onderhoud van het groenbeheerareaal gaat Venlo uit van beeldkwaliteiten die 

in 2007 zijn vastgesteld. Er is dus nog geen vastgesteld beleidskader; dit komt er met de vaststelling van 

een IVOR/IBOR. De onderhoudscontracten zijn actueel, waarbij ruimschoots gebruik wordt gemaakt van 

de mogelijkheid tot inbesteding bij de WAA-bedrijven, C2C en duurzaamheid. De uitvoering van de 

onderhoudscontracten houdt de kwaliteit van het groenareaal en de speelvoorzieningen op het 

vastgestelde minimumniveau. Bomen en speelvoorzieningen worden aanvullend op veiligheid beheerd. 

Bij het actualiseren van uitvoeringsplannen houdt Venlo meer rekening met de zelfwerkzaamheid en 

eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. En wordt er vaker actief afgestemd en samengewerkt met 

inwoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. 
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Vanaf 2015 is een structurele bezuiniging van ruim € 0,5 miljoen doorgevoerd. De onderhanden 

actualisatie van de beheer- en onderhoudsplannen moet uitwijzen welke consequenties dit heeft voor de 

kwaliteit van de bomen, het groen- en de speelvoorzieningen. Voor 2019 heeft de gemeente voor het 

duurzaam onderhoud € 2,5 miljoen beschikbaar, voor het beheer en onderhoud van bossen en 

natuurgebieden circa € 0,15 miljoen en voor regulier onderhoud van de speelvoorzieningen € 0,1 miljoen. 

De gemeente zegt deze budgetten minimaal nodig te hebben om het huidige kwaliteitsniveau te kunnen 

aanhouden. In 2019 ligt de nadruk op regulier beheer en onderhoud.  

Doordat bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren de kwaliteitsniveaus onder druk hebben 

gezet, is de kwaliteit van het openbaar groen ‘aangetast’. De gemeente geeft aan dat de beschikbare 

middelen minimaal volstaan voor het reguliere onderhoud, maar ‘dat er geen ruimte is voor 

aanpassingen, reconstructies en omvormingen om op termijn de beheerbaarheid te borgen’. Bij het 

onderhoud van de bomen wordt al enkele jaren gewerkt aan het wegwerken van achterstanden. Dit gaat 

ook in 2019 door. Ten aanzien van de kwaliteit van de speelvoorzieningen is het onderhoud aan de maat. 

Als mogelijke bezuiniging onderzoekt de gemeente nog of het areaal hagen en speelplekken kan worden 

gereduceerd, waardoor op termijn een kleiner onderhoudsbudget nodig zal zijn. 

 

Gemeentelijk vastgoed 

Venlo heeft een groot aantal vastgoedobjecten voor sport, welzijn, cultuur, eigen huisvesting, alsmede 

vastgoed met een commerciële invulling en investeert in de vastgoedportefeuille waar nodig vanuit de 

functie en het gebruik van de vastgoedobjecten. De werkzaamheden, de functies en de 

verantwoordelijkheden betreffende het vastgoed en het facilitair gebouwenbeheer zijn bij het team 

Grondbedrijf en Vastgoed ondergebracht.  

 

Sinds 2017 is de financiering van het onderhoud van het vastgoed op grond van het BBV expliciet 

gesplitst in groot onderhoud (planmatig) en klein onderhoud (preventief en correctief). Het groot 

onderhoud dient te worden gefinancierd vanuit een onderhoudsvoorziening die op peil wordt gehouden 

door een dotatie vanuit de exploitatiebegroting van de beleidsafdelingen. Het klein onderhoud wordt uit 

de exploitatiebudgetten gedekt. Daarnaast worden er jaarlijks separaat investeringskredieten 

aangevraagd voor levensduur verlengend onderhoud. 

De gemeente beschikt over een meerjarenplan Onderhoud gebouwen en kunstwerken voor het 

gemeentelijk vastgoed voor de periode 2016-2025 dat is vastgesteld door de raad op 16 december 2015. 

In het plan zijn circa 140 gebouwen en ongeveer 430 kunstwerken meegenomen. Opgemerkt wordt dat 

onderwijsgebouwen niet in het plan zijn meegenomen.  

 

In de paragraaf onderscheidt de gemeente een achttal categorieën vastgoed. Voor het groot onderhoud 

(planmatig) van het vastgoed zijn vier voorzieningen getroffen:  

- voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen; 

- voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen; 

- voorziening Groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed en 

- voorziening Groot onderhoud Buitensport. 

Als gevolg van de verkoop van de drie gemeentelijke parkeergarages in december 2018 is de voorziening 

Groot onderhoud parkeergarages opgeheven. 
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Het hiervoor genoemde meerjaren onderhoudsplan wordt elke vijf jaar opnieuw vastgesteld, als basis 

voor de voorzieningen. Tussentijdse wijzigingen en correcties worden jaarlijks via de begroting 

doorgevoerd. In dit meerjarenplan is in ieder geval het conditieniveau vastgelegd waarop het vastgoed 

onderhouden moet worden. Dit niveau is conditieniveau 3, redelijke conditie, op een schaal van 1 tot 6 

conform de landelijke NEN 2767 normering. Voor monumentale gebouwen hanteert de gemeente een 

conditieniveau 2 (goed) en voor het overtollige vastgoed niveau 4 of 5 (slecht). 

Dit beheerplan is voorzien van een financiële meerjarige prognose (tijdspanne van 10 jaar) van de dotatie 

en het verloop van de voorzieningen en deze zal eind 2020 weer worden geactualiseerd. In 2019 zullen 

daartoe nieuwe meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen worden opgesteld. 

Er wordt geen melding gedaan van achterstallig onderhoud. In de paragraaf wordt wel aangegeven dat 

de huidige technische kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen heel divers is.  

 

In de nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 valt te lezen dat de gemeente onderzoekt of het ‘financieel 

aantrekkelijk’ is om de portefeuille ‘Commercieel vastgoed’ (deels) af te stoten. Tevens wordt onderzocht 

of het financieel aantrekkelijk is om de portefeuille ‘Eigen huisvesting’ te outsourcen. En dat de gemeente 

nadrukkelijk aandacht besteed aan de leegstand van (veelal overtollig) vastgoed en dat wordt ingezet op 

het verkopen, slopen of nieuw bestemmen van het betreffende vastgoed (waarvan de functie is 

vervallen). 

 

De staat van onderhoud van de gebouwen in de sportsector wordt door de gemeente als ‘in het 

algemeen goed’ gekwalificeerd. Het gemeentelijk zwembad De Wisselslag is qua onderhoud niet meer 

aan de maat. Enkele buitensportaccommodaties zijn bijna geheel afgeschreven en hebben een matige 

conditie. De kwaliteit van de sportvelden en de inrichtingselementen is overeenkomstig de  

NOC*NSF-normering en CROW. 

Het conditieniveau ‘voldoende’ is de norm voor het minimale onderhoudsniveau buitensport 

(sportparken). Voor de sportparken is door de raad in februari 2019 een actueel meerjaren 

onderhoudsplan Buitensport Venlo 2019-2028 opgesteld, op basis waarvan jaarlijks gemiddeld   

€ 0,46 miljoen nodig is (doteren aan de voorziening Groot onderhoud Buitensport). Hiermee stapt Venlo 

over van het werken met kredieten naar een voorziening voor de uitgaven groot onderhoud Buitensport. 

 

Openbare verlichting 

De begroting 2019 en de paragraaf geven geen informatie over de openbare verlichting in Venlo. De 

gemeente beschikt over een Uitvoeringsplan openbare verlichting 2012-2021, waarin het beleid voor het 

bovengrondse deel van de openbare verlichting is opgenomen. Dit plan is gericht op het in stand houden 

en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de openbare verlichting en daarbij het realiseren van 

een milieuvriendelijker, energiezuiniger en duurzaam OV-areaal en de maatregelen die daar bij horen. 

Op basis van een vervangingsplan worden de vervangingsinvesteringen gepland (ook de komende jaren 

heeft de gemeente een slag te plegen bij de vervanging van lichtmasten en armaturen door 

energiezuinige verlichting). Het beleid sluit aan bij de doelen uit de Strategische visie 2030. 

De openbare verlichting in de woonkernen voldoet aan de NPR norm. De egalisatiereserve openbare 

verlichting is ingesteld voor de ‘nivellering van de lasten’ gedurende de looptijd van het uitvoeringsplan’. 

In 2019 wordt een bedrag van € 243.000 onttrokken aan deze reserve, waarna deze reserve is uitgeput. 

Wij adviseren een geactualiseerd onderhoudsplan openbare verlichting door de raad te laten vaststellen 

en de informatie  over dit kapitaalgoed in de paragraaf op te nemen.  
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Conclusie 

Bij de actualisatie van de plannen wordt rekening gehouden met uitgangspunten als duurzaam 

onderhoud en het meer betrekken van buurten en wijken bij het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Ook wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van 

de inwoners. Het kwaliteitsniveau (inclusief het inlopen van achterstanden) is/wordt aangepast op basis 

van de ombuigingen en bezuinigingen. Hierbij wordt intern nadrukkelijk de koppeling gelegd tussen de 

investeringen en de beschikbare middelen (exploitatie/beheer). 

 

Wij zijn van mening dat bij Venlo de bestuurlijke informatievoorziening op het strategische en tactische 

niveau goed is. De raad heeft hierdoor goede mogelijkheden tot bijsturing. De gemeente gaat verder met 

het (door)ontwikkelen van de begroting en de verantwoordingsinformatie, gebaseerd op de beschikbare, 

onderhanden en nog op/bij te stellen beheerplannen.  

Operationeel vinden wij de in de begroting en verantwoording aanwezige stuurinformatie voldoende. Van 

alle kapitaalgoederen geeft de gemeente aan waar het beleidskader is te vinden. Of de uit de 

beleidskaders voortvloeiende financiële consequenties goed zijn vertaald, is niet voor alle 

kapitaalgoederen expliciet aangegeven. Maar ons is gebleken dat dit wel het geval is in de begroting 

2019 en de meerjarenraming 2020-2022.  

Er zijn nog enkele risico’s die nauwlettend moeten worden gevolgd. Met name kan hierbij worden gedacht 

aan de bijdrage van het onderhoud kapitaalgoederen aan de bezuinigingen en ombuigingen van de 

gemeente (zie ook hierboven). De gemeente moet er voor blijven zorgen dat de kwaliteit van het 

voorzieningenniveau niet (verder) wordt aangetast. En is zich hier goed van bewust. 
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Op strategisch, tactisch en operationeel gebied is goede informatie beschikbaar. De gemeente biedt 

goed inzicht in de financiering op operationeel vlak en stuurt actief op haar liquiditeitspositie door het 

opstellen van liquiditeitsprognoses en een financieringsplanning. Bij nog aan te brengen verbeteringen 

kan worden gedacht aan het geven van meer (cijfermatig) inzicht in de meerjarige ontwikkelingen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

- geef meer cijfermatig inzicht in de meerjarige ontwikkelingen. 

 

 

Waarom onderzoek naar financiering? 

Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente zo adequaat mogelijk omgaat met de 

financieringsbehoefte en hoe daarin zo goed mogelijk kan worden voorzien. Hiervoor gelden niet alleen 

wettelijke kaders en regels, zoals vastgelegd in onder andere de wet Financiering Decentrale Overheden 

en Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden, maar ook interne richtlijnen zoals vastgelegd 

in een treasurystatuut. Oftewel: hoe staat het met de gemeentelijke financieringsportefeuille? Deze moet 

adequaat worden beheerd om (ermee verbonden) kosten en risico’s te beperken. 

 

Onderzoek en bevindingen 

De geldende regelgeving 

De afgelopen jaren zijn de regels voor treasury door decentrale overheden strenger geworden. De meest 

recente landelijke regels zijn de verplichting tot schatkistbankieren (2013), de Wet Houdbare 

Overheidsfinanciën (Wet Hof 2014) en strengere regels voor het gebruik van derivaten (2016). In de 

paragraaf Financiering in de begroting 2019 wordt geen aandacht aan deze onderwerpen geschonken. 

En ook wordt in de paragraaf niet ingegaan op het EMU-saldo. Dit laatste komt (samen met de Wet Hof) 

wel in bijlage VIII (Financiële positie) van de begroting 2019 aan de orde. 

In het Treasurystatuut 2015 wordt geen expliciete aandacht aan deze ontwikkelingen geschonken. 

De financiële verordening stelt geen nadere eisen aan de paragraaf Financiering. Wel geeft de 

verordening in artikel 13 aandacht aan de zaken waarvoor het college bij de uitoefening en de uitvoering 

van de financieringsfunctie moet zorgen en de hiertoe in acht te nemen richtlijnen. Hiertoe wordt in lid 1 

onder d. verwezen naar het Treasurystatuut. 

 

Volgens artikel 13 van het BBV dient in ieder geval aandacht geschonken te worden aan de 

beleidsvoornemens ten aanzien van de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, de liquiditeitsplanning en de 

financieringsbehoefte voor de komende drie jaar, de rentevisie en de rentekosten en –opbrengsten 

verbonden aan de financieringsfunctie. 
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In de paragraaf wordt voor de beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de financieringsfunctie 

gerefereerd aan de Wet Fido en het BBV. Er wordt verwezen naar het Treasurystatuut; de paragraaf gaat 

in op de doelstellingen van de financieringsfunctie, waarbij onder meer het risicomanagement van de 

financieringsfunctie, de doelmatigheid van de financiering en de optimalisatie van de renteresultaten 

worden belicht. De paragraaf gaat nog verder in op een viertal indicatoren waarmee de schuldpositie 

wordt gemonitord. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing plaatst deze financiële 

kengetallen, waaronder de schuldpositie van de gemeente, nog in een bredere context.  

De schuldquote bevindt zich volgens de gemeente op een redelijk niveau (85% met een streefwaarde 

van < 130 %). Ook is in de begroting en de jaarstukken informatie opgenomen over de gewaarborgde 

geldleningen en de verstrekte garantstellingen.  

De paragraaf Financiering voldoet aan de voorwaarden van het BBV. Vanuit het oogpunt van tactische 

informatievoorziening wordt goed gescoord. 

 

Tabel 4.4.1 geeft weer in welke mate de activa van de gemeente zijn gefinancierd met eigen 

financieringsmiddelen en met vreemd vermogen. Uitgangspunt is dat de gemeente in eerste instantie 

eigen financieringsmiddelen inzet om de activa te financieren. In de tabel is de situatie weergegeven voor 

de Jaarstukken 2018 en de begroting 2019. 

Indien we kijken naar het gewicht van de financieringsfunctie en de ontwikkelingen hierin, speelt dit in de 

beoordeling van de jaarlijkse saldi een beperkte rol. Voor onze berekening van het structureel gezuiverd 

saldo is het financieringssaldo buiten beschouwing gebleven. 

 

Tabel 4.4.1 Verhouding activa gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen (* € 1.000) 

 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Vaste activa 350.967 380.774 

Voorraad bouwgrond (netto) 11.662 7.678 

Totaal activa 362.629 388.452 

- Eigen vermogen (incl. voorzieningen) 98.488 50.484 

- Vreemd vermogen (incl. vaste geldleningen) 314.377 314.339 

Totaal vermogen 412.866 364.823 

Financieringssaldo 50.237 -/- 23.629 

 

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat het financieringsoverschot op 31 december 2018 circa € 50,2 miljoen 

bedroeg. In de begroting  2019 is nog sprake van een financieringstekort van circa € 23,6 miljoen. De 

gemeente financiert met kort geld als dit voordeliger blijkt. Voor 2019 benut de gemeente de maximale 

ruimte van de kasgeldlimiet ad € 35,5 miljoen. De vaste activa plus de (netto) voorraad bouwgrond in de 

jaarstukken 2018 zijn slechts voor 27,2 % gefinancierd met eigen vermogen, terwijl dit aandeel in de 

begroting 2019 slechts 13 % bedraagt.  

In de begrotingsparagraaf moet ook worden aangegeven of er in de laatste 2 kwartalen van 2017 en in de 

eerste twee kwartalen van 2018 een overschrijding van de kasgeldlimiet is geweest. Gedurende de vier 

gepresenteerde kwartalen is de kasgeldlimiet niet overschreden en is dus geen ‘overmatig’ risico gelopen 

op korte financieringen. 

Uit de paragraaf in de jaarstukken 2018 blijkt dat gedurende heel 2018 sprake was van ruimte binnen de 

kasgeldlimiet.  
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De gemeente stelt  dat het beleid er op is gericht om binnen de gestelde norm voor de kasgeldlimiet 

te blijven. De gemeente stuurt op liquiditeit en de risico’s worden beperkt door het hanteren van een 

liquiditeitsplanning (zowel kortlopend als meerjarig). 

 

Indien de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, betekent dit voor een gemeente, dat zij de 

kortlopende financiering zal aflossen en een vaste geldlening zal moeten aantrekken. Venlo heeft in 2017  

en 2018 geen vaste geldleningen hoeven aan te trekken. Voor 2019 verwacht de gemeente als gevolg 

van herfinancieringen en nieuwe investeringen een financieringsbehoefte van circa € 45 miljoen. Voor 

circa € 24 miljoen kan hierin worden voorzien door inzet van nog aanwezige financieringsmiddelen en het 

restant zal met kasgeld worden gefinancierd (mede gelet op de gunstige rentetarieven voor korte 

financieringen). 

 

Een ander aandachtspunt bij de financiering zijn de renterisico’s op lange financieringen. De begroting 

moet daarom ook inzicht geven in de renterisiconorm en de renterisico’s op de vaste schuld. Het 

renterisico op de vaste schuld voor een gemeente vloeit voort uit de mate waarin het saldo van 

rentelasten en –baten gevoelig is voor wijzigingen in het rentepercentage op aangetrokken leningen en 

uitzettingen.  

Uit de paragraaf financiering blijkt dat (her)financiering van ‘oude’ leningen van de gemeente in 2019 niet 

aan de orde is. De samenstelling van de vaste schuld laat een evenwichtig beeld zien. De schuldpositie 

wordt gemonitord met een viertal kengetallen: de solvabiliteitsratio, de schuldquote (al dan niet 

gecorrigeerd voor verstrekte leningen), de netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen per inwoner 

alsmede de rentedruk. Zoals bekend is met name de geraamde solvabiliteit 2019 erg laag (9% met een 

streefwaarde van ≥ 20%)19. 

 

Met ingang van begrotingsjaar 2018 zijn de bepalingen van de notitie Rente 2019 van de Commissie BBV 

in werking getreden. Deze notitie heeft vooral tot doel om te stimuleren dat gemeenten de (verwachte) 

werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en de jaarstukken en dat de verwerking van de rente 

transparanter en geharmoniseerd wordt. De paragraaf biedt inzicht in de rentelasten van externe 

financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. De presentatie van deze informatie 

vindt mede plaats door de opname van het renteschema uit de genoemde notitie op te nemen in de 

paragraaf. De voor het begrotingsjaar te hanteren rentepercentages voor de grondexploitatie, de 

rentetoevoeging aan reserves en de aankomende investeringen worden jaarlijks in de betreffende 

kadernota vastgelegd.  

 

De informatie in de begroting en programmarekening is goed gestructureerd en biedt de mogelijkheid om 

het financieringsbeleid bij te sturen. Ook wordt goede informatie gegeven over het financieringsbeleid en 

de –functie van de gemeente. Venlo werkt voornamelijk met integrale financiering en stuurt (zoals eerder 

aangegeven) actief op haar liquiditeitspositie met behulp van liquiditeitsprognoses en een 

financieringsplanning. Deze planningen maken deel uit van de planning en control cyclus. De begroting 

biedt een goed cijfermatig inzicht in de financiering. Wij concluderen dan ook dat de operationele 

bestuurlijke informatievoorziening kwalitatief goed is. 

 

                                                      

19  Uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat de solvabiliteit voor 2018 15% bedraagt.  
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Tot slot geeft Venlo in de paragraaf Financiering aan dat het belangrijk is om flink in te zetten op 

zogenaamde derde geldstromen. Zowel op provinciaal niveau, rijksniveau en Europees niveau (inclusief 

Interreg). 

 

EMU-saldo 

We kijken in de begroting ook naar het EMU-saldo. Zoals eerder opgemerkt, verstrekt Venlo de informatie 

over het EMU-saldo niet in deze paragraaf, maar in bijlage VIII Financiële positie. De vermelding van het 

EMU-saldo in of bij de begroting is sinds 2005 verplicht. In de financiële verordening wordt verder niets 

expliciet opgemerkt over de informatieplicht van het college naar de raad in het geval er sprake is van 

een overschrijding van het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort. 

 

In de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds is met betrekking tot het toegestane EMU-tekort 

2019 voor de individuele gemeenten opgenomen dat de referentiewaarde20 voor de gemeente Venlo         

€ 4,56 miljoen bedraagt .  

Venlo raamt voor 2019 een EMU-tekort van ongeveer € 5,5 miljoen. Het saldo van Venlo wordt in sterke 

mate bepaald door investeringen en het exploitatiesaldo vóór mutaties in de reserves. Gelet op het 

accent dat de komende jaren op het terugdringen van het landelijke EMU-tekort zal blijven liggen, is het 

zaak voor de gemeente de ontwikkeling van haar eigen EMU-saldo goed te blijven volgen. 

 

Wij constateren dat de kaderstelling bij het onderdeel financiering in orde is. De regels worden goed 

toegepast en de informatie in de paragraaf is gemiddeld voor alle niveaus goed. 

                                                      
20 Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een gemeente in de 
  gezamenlijke tekortnorm heeft. 
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

  Goed Goed Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

De bedrijfsvoering heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Het coalitieakkoord 2018-2022 

spreekt over de behoefte aan stabiliteit bij de ambtelijke organisatie en de verdere uitvoering van de 

ingezette organisatievorm. De rol van de gemeente verandert, waarbij de prioriteit ligt bij hetgeen in de 

wijken leeft. 

De gemeente hanteert een integraal model voor de organisatieontwikkeling waarvan de bedrijfsvoering 

deel uitmaakt. Beoogd wordt een cultuuromslag in de gemeentelijke organisatie tot stand te brengen. 

 

Het gehanteerde dienstverleningsconcept en de aanwezige instrumenten moeten zorgen dat de 

gemeente degelijk kan opereren. Dit heeft onder meer geresulteerd in een goedkeurende 

controleverklaring voor rechtmatigheid bij de jaarrekeningen 2017 en 2018.  

Aan de bezuinigingen die de gemeente heeft gerealiseerd en nog moet realiseren wordt ook door de 

bedrijfsvoering in belangrijke mate bijgedragen. Hier wordt in onvoldoende mate op ingegaan in de 

paragraaf. Venlo streeft ernaar de balans tussen haar ambitieniveau en prioriteiten en de daarvoor 

benodigde en beschikbare middelen in het oog te houden.  

 

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat geen (meerjarig) cijfermatig inzicht in de kosten en opbrengsten 

van de bedrijfsvoering. Venlo voert al enige tijd geen expliciete onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid uit, zoals artikel 213a GW voorschrijft, alsmede de vigerende verordening 213a. Er is 

geen expliciet plan voor 2019 door het college vastgesteld. Wel zijn twee onderzoeksopdrachten in 

2019 vastgesteld.  

 

Vanuit het perspectief van stuurinformatie wordt op de diverse niveaus onvoldoende tot goed 

gescoord. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 geef naast de informatie in de jaarstukken ook in de paragraaf van de begroting meer concreet 

(meerjarig) cijfermatig inzicht in de bezuinigingen, kosten en opbrengsten van de bedrijfsvoering; 
 actualiseer de verordening 213a en kijk daarbij naar de eigen behoefte aan dit soort onderzoeken 

en voer de verordening jaarlijks uit. 
 

 

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 
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bedrijfsvoering aangeven. Traditioneel bestaat bedrijfsvoering uit de onderdelen personeel, 

automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie 

en de interne controle) en huisvesting.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Bij de beoordeling van de bedrijfsvoering kijken we naar de bedrijfsvoering in het algemeen en naar de 

financiële bedrijfsvoering in het bijzonder. De bedrijfsvoering heeft ook de afgelopen jaren veel aandacht 

gekregen en krijgt dat nog steeds. De ingezette cultuurverandering wordt ‘krachtig voortgezet’. 

 

Met het programma Verbetering bedrijfsvoering richt Venlo zich op het op orde brengen van de basis van 

de gehele organisatie21 en wordt de bedrijfsvoering in overeenstemming met de sociale en ruimtelijke 

structuurvisies, de dienstverleningsvisie en de besturingsfilosofie doorontwikkeld. Daarbij wordt veel 

aandacht gegeven aan de interne beheersing en de transparantie van de gemeentelijke processen, 

waardoor ook de externe dienstverlening verbetert. Dit programma vraagt om een andere werkwijze, 

andere kennis en competenties (vakmanschap), een flexibele organisatie en maatschappelijke 

betrokkenheid en geeft daarbij de richting aan, de aanpak en de uitvoeringswijze. De medewerkers en 

leidinggevenden moeten groeien naar een organisatie die goed inspeelt op de ‘nieuwe tijd’. 

 

In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de met het programma beoogde vijf hoofdeffecten alsmede hun 

onderlinge samenhang  benoemd, zijnde klantgerichtheid, betrouwbaarheid, integraliteit, eenvoud en 

sturing. De projecten die tot het programma worden gerekend zijn door Venlo geprioriteerd. De focus van 

de gemeente ligt onder meer op de volgende onderwerpen/projecten: 

- informatiebeheer en – veiligheid (incl. privacy); 

- stuur- en managementinformatie; 

- personeelsinformatiesysteem; 

- efficiënt planning en control-proces; 

- implementatieverplichtingen administratie. 

In de begroting geeft Venlo aan de voortgang van de projecten vanuit het programma te monitoren, in 

samenwerking met ‘control’. 

 

Omdat is gebleken dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om de noodzakelijke verbeteringen 

te kunnen realiseren bij de voornoemde onderwerpen, zijn in de begroting extra middelen opgenomen. 

Ook zijn middelen toegevoegd om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van 

archivering, informatieveiligheid en privacy, alsmede om te kunnen investeren in dienstverlening (inclusief 

het KCC), ICT-infrastructuur, integriteitsbeleid. 

Naast de verbetering van de bedrijfsvoering gaat de paragraaf ook uitgebreid in op de 

organisatieontwikkeling. (Mede) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de decentralisaties 

in het sociaal domein is een ontwikkeling gestart die ‘ in het teken staat van een beweging naar integraal 

werken’. 

 

De route van een organisatie met duidelijk onderscheiden afdelingen, teams en clusters loopt in Venlo 

via de vijf sporen sturing, dienstverlening, aantrekkelijk werkgeverschap, innovatie en vakmanschap. 

De gemeente is aan de slag gegaan met programmatisch werken, om zo de onderlinge samenhang 

                                                      

21 Dit betreft processen, systemen, administraties, beheer, sturing, kennis, competenties en houding en gedrag. 
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tussen activiteiten en de externe oriëntatie en sturing verder te verbeteren. Nadrukkelijk wordt gekozen 

voor wijkgericht en klantgericht werken, waarbij een regierol en/of faciliterende rol kan worden 

ingevuld. De gemeente probeert met partners (publiek én privaat en ook grensoverschrijdend) al of niet 

gezamenlijk maatschappelijke doelen na te streven. En ook de inwoners worden gestimuleerd tot 

samenwerking, eigen initiatief en zelfwerkzaamheid. 

 

De financiële situatie blijft om het maken van ‘scherpe’ keuzes vragen als het gaat om het verbeteren 

van de gemeentelijke dienstverlening. De organisatie heeft al behoorlijke bijdragen geleverd aan de 

bezuinigingen bij  de bedrijfsvoering (onder meer bij de personele kosten). In de paragraaf worden deze 

bezuinigingen onvoldoende  zichtbaar. De (doorlopende) ontwikkeling en verbetering van de financiële 

functie maakt deel uit van de reguliere werkprocessen, maar is ook het gevolg van de ontwikkelingen in 

het sociaal domein in de afgelopen periode. 

In dat kader wordt door Venlo (als centrumgemeente) ook op regionale samenwerking op het gebied van 

bedrijfsvoering (onder meer informatievisie en personeels-/salarisadministratie) met buurgemeenten 

gekoerst,  inclusief samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties. Op ICT-gebied wordt 

samengewerkt met meerdere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. 

 

De administratieve organisatie en de interne controle functioneren in voldoende mate. Aan de verbetering 

van de werkprocessen en –procedures en de kwaliteit van de interne controlewerkzaamheden wordt veel 

aandacht gegeven. Verbeterpunten worden actief opgepakt. In zijn jaarlijkse rapportage gaat de 

accountant in op diverse aspecten van de administratieve organisatie en de interne controle. Bij de 

jaarstukken 2017 en 2018 heeft de externe accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt. 

Uit het verslag van bevindingen van de accountant blijkt dat de gemeente zich overigens goed houdt aan 

haar regels. Dit geeft tevens een oordeel over de werking van het planning en control- instrumentarium. 

 

Toetsing aan regelgeving 

Artikel 14 van het BBV stelt dat de paragraaf minimaal de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten 

aanzien van de bedrijfsvoering moet bevatten. De paragraaf voldoet aan de vereisten van het BBV, zeker 

in samenhang met de paragraaf in de jaarrekening. Er wordt in voldoende mate ingegaan op de stand 

van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering. 

In de financiële verordening 212 worden verder geen expliciete eisen gesteld aan de paragraaf 

Bedrijfsvoering. Ook voor deze paragraaf is het uitgangspunt dat het college aanvullend op de wettelijke 

eisen aanvullende informatie kan opnemen. Ook de raad kan verzoeken om aanvullende informatie op te 

nemen. Op tactisch niveau wordt dan ook goed gepresteerd.  

 

Wij merken op dat de paragraaf in de begroting 2019 onvoldoende (meerjarig) cijfermatig inzicht geeft in 

de kosten van de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering (onder meer de aan projecten 

toegerekende uren, de externe inhuur, de omvang van de formatie, het ziekteverzuim en de personele 

kosten). In de gelijknamige paragraaf in de jaarrekening wordt wel (grotendeels) aan de gerealiseerde 

cijfers van deze onderwerpen aandacht geschonken. De begrotingsparagraaf bevat wel de (verplichte) 

beleidsindicatoren (zie ook hierna). 

 

In de paragraaf is geen informatie opgenomen over onderzoeken op basis van verordening 213a. 

Volgens artikel 4 van deze verordening rapporteert het college in deze paragraaf (in zowel de begroting 

als de jaarstukken) over de voortgang van deze onderzoeken. In artikel 3 staat vermeld dat het college 
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jaarlijks een onderzoeksplan aan de raad voorlegt met de uit te voeren 213a-onderzoeken. De gemeente 

stelt dat een aantal onderzoeken door de rekenkamer (of de externe accountant) ook als een 213a-

onderzoek kunnen worden gezien. Wij adviseren de verordening 213a te actualiseren en daarbij te kijken 

naar de eigen behoefte aan dit soort onderzoeken en de verordening ook jaarlijks uit te voeren. 
 

Planning en control 

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan het verder verbeteren en efficiënter maken van de 

planning en control cyclus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bestuurlijke planning en control-producten en 

de opzet en inrichting van de programmabegroting en de stuur/managementinformatie. De 

programmastructuur is, uitgaande van het coalitieakkoord 2014-2018, eind 2018 omgevormd van 11 naar 

zes integrale programma’s met bijhorende productlijnen. Deze programma’s  worden verder uitgewerkt 

met indicatoren, met een duidelijke formulering van prioriteiten binnen de begroting.  

In paragraaf 3.3. en paragraaf 3.4. is het instrumentarium dat wordt ingezet voor de besturing van de 

financiële huishouding reeds besproken. Een kwalitatief goede beleidscyclus is uiteraard direct te 

relateren aan bedrijfsvoering. Financiën zijn immers ook de weerspiegeling van zowel politiek als 

organisatorisch handelen. 

 

De informatie in de paragraaf 

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de inwoner centraal. Om die zo goed mogelijk van dienst te zijn 

moet de organisatie verder professionaliseren, meer in samenwerking doen en zaken aan de inwoners 

over durven laten. Hiervoor wordt geïnvesteerd, maar dit moet ook een kostenbesparing opleveren. In het 

programma zijn een aantal beleidsindicatoren uitgewerkt, die vanaf de begroting 2018 verplicht door alle 

gemeenten worden opgenomen in de begroting. Het betreft indicatoren over de formatie en bezetting, de 

externe inhuur, de overhead en de apparaatskosten. 

De begroting gaat ook op meerdere plaatsen in op (taakveld) overhead. Het zijn de lasten (en baten) van 

de organisatie voor aansturing en ondersteuning, die vanaf 2018 niet meer aan de uitvoeringstaken 

mogen worden toegerekend. Deze lasten worden voor 2019 geraamd op ruim € 37,6 miljoen.  

Momenteel werkt de gemeente aan een oplossing voor het probleem met de dekking van projecturen (die 

aan grondexploitaties en investeringsprojecten worden toegerekend).  

 

Conclusie 

De begrotingsparagraaf gaat  vooral in op het verbeteringsprogramma bedrijfsvoering en de daarbij 

geprioriteerde projecten, de organisatieontwikkeling en de beleidsindicatoren  bedrijfsvoering.  

Aan de kanteling van de organisatie wordt veel aandacht gegeven. 

De bedrijfsvoering levert een materiële bijdrage aan de bezuinigingen van de gemeente. Uit de paragraaf 

wordt echter niet duidelijk welke bezuinigingen het betreft, hoe groot de ingeboekte bezuinigingen zijn. 

Wij adviseren om de balans tussen ambitieniveau en de daarvoor benodigde en beschikbare middelen 

niet uit het oog te verliezen. De randvoorwaarden voor een goede en doeltreffend functionerende 

bedrijfsvoering moeten zoveel als mogelijk in stand blijven, bij de nog door te voeren bezuinigingen. De 

afgelopen jaren hebben laten zien dat de gemeente dit goed heeft opgepakt. 

 

De stuurinformatie met betrekking tot de bedrijfsvoering op strategisch en tactisch niveau is gemiddeld 

goed, en op operationeel niveau onvoldoende. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Goed Onvoldoende Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

Venlo hanteert voor de verbonden partijen het ruimere begrip samenwerkingspartner of 

maatschappelijke partner om te laten zien dat zwaar gesubsidieerde instellingen en/of instellingen met 

een unieke maatschappelijke functie ook worden meegenomen.  

Voor de verbonden partijen is door de raad van Venlo expliciet beleid geformuleerd. De gemeente 

heeft een website ontwikkeld met een digitale Samenwerkingswijzer (inclusief het zogenaamde 

dashboard samenwerking). De gevolgen van de wijzigingen in het BBV zijn hierin meegenomen. 

Het coalitieakkoord 2018-2022 geeft aan welk belang wordt gehecht aan strategische allianties, zoals 

de regionale samenwerking met andere gemeenten en grensoverschrijdende samenwerking. Door het 

jaarlijks vaststellen van de begroting bepaalt de raad zijn strategische visie op de 

samenwerkingspartners. De strategische stuurinformatie scoort hierdoor goed. De gemeente voldoet 

formeel slechts deels aan de eisen die door het BBV en verordening 212 worden gesteld. De paragraaf 

is heel summier en bevat niet alle in artikel 15 van het BBV genoemde informatie.  

 

Een kader voor operationele samenwerking, waarin de visie op samenwerking (met verbonden 

partijen) in relatie tot de programma’s en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen verder 

wordt belicht, is te vinden in de hiervoor aangehaalde (digitale) samenwerkingswijzer. De tevens hier 

opgenomen informatie over (onder meer) het bestuurlijke en financieel belang, het vermogen, de 

financiële resultaten, de risico’s en de bestuursverantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners 

is belangrijk voor een goede (bij)sturing en governance. 

Echter hierdoor scoren de tactische en operationele informatie (op puur formele gronden) 

onvoldoende. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 breng de paragraaf samenwerkingspartners (verbonden partijen) meer in overeenstemming met de 

eisen die het BBV en de financiële verordening 212 er aan stellen. 

 

 

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
22

 van de gemeente in de verbonden partij; 

                                                      

22  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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- 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 een sociaal werkvoorzieningsschap en bedrijven bij Greenport.  

 

Onderzoek en bevindingen 

De geldende regels 

Artikel 15 van het BBV heeft betrekking op de paragraaf Verbonden partijen. Dit artikel is onlangs 

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 en 

waarom de gemeente de relatie met de verbonden partij is aangegaan en over het financiële belang of 

risico dat de gemeente heeft met de verbonden partij. Bovendien moeten de verbonden partijen 

onderscheiden worden in 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 de financiële verordening van Venlo wordt in artikel 16 nader ingegaan op de Samenwerkingspartners. 

Daar staat in artikel 2 dat de raad het beleid rond de samenwerkingspartners vaststelt. 

Artikel 3 stelt dat alle informatie voor de begroting en jaarrekening, zoals opgenomen in artikel 15 BBV, 

wordt opgenomen in de begroting en het jaarverslag. En verdere toelichting is te vinden in het dashboard 

samenwerking. 

 

Venlo hanteert voor de verbonden partijen het ruimere begrip samenwerkingspartner of maatschappelijke 

partner om te laten zien dat zwaar gesubsidieerde instellingen en/of instellingen met een unieke 

maatschappelijke functie ook worden meegenomen.  

De gemeente beschikt niet over een recente door de raad vastgestelde nota Verbonden Partijen, waarin 

de visie en de beleidskaders van Venlo ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen. Hiertoe 

heeft de gemeente de (digitale) Samenwerkingswijzer opgesteld (zie verderop). De vraag, hoe bij een 

toenemende samenwerking aansturing, besturing, verantwoordelijkheid en controleerbaarheid geregeld 

moeten worden (governance), wordt door de gemeente beantwoord. Bij taken zal steeds de vraag 

gesteld worden of de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering, en zo ja of zij de 

uitvoering  zelf gaat doen, of dat de gemeente die uitbesteedt, of dat voor een samenwerkingsvorm wordt 

gekozen. Als voor het laatste alternatief wordt gekozen, komt vervolgens de vraag aan de orde voor 

welke juridische vorm van samenwerking wordt gekozen en welke maatregelen en voorzieningen in het 

kader van governance nodig zijn. Het bestuurlijke belang én het financiële belang van de gemeente bij 

een verbonden partij leiden tot een dubbelrol, enerzijds als bestuurder/eigenaar met oog voor efficiency 

en continuïteit en anderzijds als klant/opdrachtgever met oog voor kwaliteit en prijs. Beide rollen kunnen 

niet door één en dezelfde bestuurder worden vervuld. Om beide rollen goed te kunnen vervullen, moeten 

ook bij de verbonden partij de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn. In het dashboard samenwerking is 

ook een checklist opgenomen om de governance-(deel)processen te toetsen. 

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 komt op meerdere plaatsen de wens of de behoefte om samen te 

werken aan de orde. Samenwerking wordt gezocht bij nieuwe taken, bij de voorbereiding en de 
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uitvoering, om kosten te beperken en om kwaliteit en klanttevredenheid te vergroten. Bij de paragraaf 

Verbonden partijen/Samenwerkingspartners gaat het in ieder geval over samenwerking, waarbij sprake is 

van een bestuurlijk én financieel belang voor de gemeente. De visie van de gemeente is, zoals hiervoor 

al is gesteld, ook af te leiden uit het coalitieakkoord 2018-2022. Venlo heeft door haar sterke regionale 

ligging een belangrijke functie als centrumstad. De gemeente geeft aan dat in 2019 wordt ingezet op de 

bevordering van de samenwerking Regio Venlo en de samenwerking met de provincie en de gemeenten 

Horst aan de Maas en Venray. De gemeente gaat ook verder met het vormgeven aan de intensieve 

samenwerking met een grensoverschrijdend karakter. 

 

Samenwerkingswijzer en Dashboard Samenwerking 

De visie van de gemeente op (intergemeentelijke, regionale en grensoverschrijdende) samenwerking is in 

het digitale Dashboard Samenwerking, onderdeel van de zogenaamde Samenwerkingswijzer vastgelegd. 

Deze Samenwerkingswijzer draagt bij aan de volgende doelen:  

- vergroten van sturingsmogelijkheden en risicomanagement; 

- beter kunnen invullen van de kaderstellende en controlerende rol door de raad; 

- aangaan en participeren in samenwerking goed kunnen afwegen; 

- herijken van de interne werkwijze en competenties in het licht van benodigde externe samenwerking; 

- inspelen op consequenties van nieuwe wetgeving. 

De samenwerkingswijzer kijkt naar alle vormen van samenwerking. Het kan gaan om samenwerking met 

maatschappelijke partners en om samenwerking met andere overheden (bijvoorbeeld regionale 

samenwerking met een aantal gemeenten en de provincie). Het kan een formeel maar ook een informeel 

verband zijn (bijvoorbeeld informeel overleg).  

 

De gemeente heeft in het Dashboard Samenwerking de mogelijke redenen aangegeven die van 

toepassing kunnen zijn bij het aangaan van een relatie met een andere ‘partij’. Ook de afwegingscriteria 

en de verantwoordingseisen komen hier uitgebreid aan bod. In de paragraaf wordt niet ingegaan op het 

bestuurlijke en het financieel belang per verbonden partij.  Informatie over de verbonden partijen is ook 

niet te vinden in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de betreffende partij(en) 

betrekking heeft. De paragraaf geeft geen aandacht aan de ontwikkelingen in het begrotingsjaar en latere 

jaren.  

Het inzichtelijk maken van dergelijke relaties vinden wij van strategisch belang. We missen in de 

paragraaf ook informatie over de periode van de meerjarenraming. Die informatie is wel in de 

meerjarenraming zelf opgenomen, maar is in de paragraaf niet te zien. Ook 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? Staat de prijs van de geleverde dienst in relatie tot de toegevoegde waarde van de 

samenwerking? 

 

De paragraaf in combinatie met het Dashboard Samenwerking gaat goed in op de totale 

informatiebehoefte. Moet de gemeente risico’s monitoren of actief bijsturen? De expliciete uitspraak dat 

er geen problemen zijn, is ook relevante informatie. Informatie over mogelijke/hogere risico’s is wel in de 

paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing te vinden (onder meer MGR Sociaal Domein 

Limburg-Noord, BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, Omroep Venlo en GR WAA). 
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De aansturing, beheer en toezicht van/op verbonden partijen moet voldoen aan het hierboven 

geformuleerde integrale beleidskader. Voor ieder samenwerkingsverband moet de gemeente een risico-

analyse uitvoeren, welke regelmatig moet worden geactualiseerd. Daarbij moet ook worden gekeken naar 

noodzaak en omvang van gevormde reserves en getroffen voorzieningen voor specifieke risico’s. Dit is bij 

Venlo van toepassing. In de planning en control cyclus (met name de begrotingen en de jaarrekeningen) 

worden de uitgangspunten voor de verbonden partijen in de gaten gehouden. 

 

Conclusie 

De begroting en de jaarstukken bieden geen actueel cijfermatig inzicht. En de informatie wordt niet op de 

juiste locatie gepresenteerd; wel wordt verwezen en gelinkt naar de website met de zogenaamde 

Samenwerkingswijzer. In deze Samenwerkingswijzer wordt wel goede en heel toegankelijke informatie 

geboden, waardoor de gebruiker van de begroting toch een goed inzicht in de verbonden 

partijen/samenwerkingspartners kan krijgen. Wij vinden dit belangrijk, gelet op de trend van steeds meer 

samenwerking met andere partijen en de duidelijk toenemende risico’s. Hierbij nemen de financiële 

belangen en de daarmee samenhangende risico’s eveneens toe. Met name voor de meerjarenraming 

kunnen risico´s voor aanzienlijke financiële tegenvallers zorgen. Venlo neemt deze mogelijke 

tegenvallers, ook meerjarig, mee bij de bepaling van het weerstandsvermogen. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing komen enkele verbonden partijen aan bod 

waarbij de gemeente een verhoogd risico loopt.. 

 

Wij zijn van mening dat op alle niveaus goede stuurinformatie beschikbaar is om het beleid te kunnen 

(bij)sturen, hoewel er nog wel verbetermogelijkheden zijn, zoals hiervoor genoemd. Maar omdat op het 

tactische en operationele niveau niet wordt voldaan aan de formele vereisten wordt hier onvoldoende 

gescoord. 
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Het grondbeleid is belangrijk voor de gemeente. De gemeente kan kiezen uit actief en faciliterend (of 

passief) beleid en meerdere tussenvormen, waarbij geen sprake meer is van een gesloten financiering. 

De gemeente spreekt  dan ook van een ‘situationeel’ grondbeleid. Voor de regievoering c.q. uitvoering 

van haar grond- en vastgoedbeleid heeft de gemeente de teams Grondbedrijf en Vastgoed resp. 

Project- en Procesmanagement. Deze teams fungeren als opdrachtnemer voor alle ruimtelijke plannen 

in Venlo, waarbij sprake is van locatie- en gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling en -exploitatie.  

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben dan ook grote invloed (gehad) op de financiële 

positie van Venlo. Na beschikbaarstelling van een krediet worden de grondexploitaties/projecten verder 

ontwikkeld via projectmatig werken. 

 

De paragraaf Grondbeleid geeft, op basis van de elke raadsperiode vastgestelde kaders in de nota 

Grondbedrijf en Vastgoed, een summiere uiteenzetting van de visie en werkwijze van de gemeente, 

richting waarin de (externe en interne) ontwikkelingen gaan, de grondprijzen 2019, de bijhorende 

risico’s en de daarvoor benodigde reserves en voorzieningen. De paragraaf kan dus volstaan met een 

toelichting op hoofdlijnen omdat in deze nota (samen met de begroting aan de raad voorgelegd) alle 

aspecten van het grondbeleid aan bod komen. 

 

Gezien de ambities van en de opgaves voor Venlo en het uitgangspunt dat de gemeente ondernemend 

wil zijn, moet er altijd ruimte kunnen worden gemaakt voor nieuwe projecten. De  gemeente kan 

ambities realiseren door de inzet van reserves en door het ‘binnenhalen’ van externe geldstromen (o.a. 

provinciale en Europese middelen en subsidies). 

De gemeente geeft in de begroting informatie over het (financieel) kunnen realiseren van de lopende 

exploitaties. Deze informatie komt ook terug in de jaarstukken en indien nodig in de tussentijdse 

rapportages. Alle grondexploitaties worden (minimaal) jaarlijks geactualiseerd, waarbij mogelijke 

risico’s direct worden onderkend. Wij vinden dit van strategisch belang voor de financiële positie van de 

gemeente. Het risicomanagement rondom de grondexploitaties is goed georganiseerd. 

 

Vanuit het perspectief van stuurinformatie wordt op alle niveaus goed gescoord. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

Wij hebben op dit moment geen aanbeveling. 
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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 

De grondexploitatie maakt deel uit van de totale gemeentelijke exploitatie. Venlo heeft het grondbedrijf 

belast met de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s woningbouw en bedrijventerreinen.   

 

De geldende regels 

Artikel 16 van het BBV stelt dat in de paragraaf Grondbeleid ten minste informatie is opgenomen over: 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de begroting; 

 de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 de beleidsuitgangspunten bij grondreserves in relatie tot de grondrisico’s. 

 

In het najaar 2018 heeft de gemeente de regels voor het grondbedrijf en de –exploitaties geactualiseerd. 

Hierbij is de Beheersverordening Ontwikkelbedrijf 2009 ingetrokken en zijn de Financiële verordening 

2018 en de Nota reserves en voorzieningen aangevuld met de relevante en strategische onderdelen uit 

de genoemde beheersverordening. 

De financiële verordening schrijft in artikel 17, lid 1 voor dat de raad jaarlijks een geactualiseerde nota 

Grondbedrijf en Vastgoed vaststelt, waarin aandacht wordt besteed aan: 

- het grondbeleid; 

- het te voeren overig vastgoedbeleid; 

- te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten, de omvang van de reserves en voorzieningen 

en het risicoprofiel; 

- het te voeren grond- en vastgoedprijsbeleid en inzicht in verwerving en uitgifte van gronden en overige 

vastgoed; 

- de relatie met de programma’s van de begroting. 

 

Daarnaast stelt de raad minstens eenmaal per vier jaar (maar in elk geval na aanvang van een nieuwe 

raadsperiode) een aanvullende beleidsnota vast, waarin de strategische visie wordt beschreven op het 

realiseren van gemeentelijke doelstellingen door middel van het grond- en (overig) vastgoedbeleid. De 

gemeente geeft aan dat deze beleidsnota feitelijk is geïntegreerd in de op 9 november 2018 door de raad 

vastgestelde nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019. Daarmee zijn de kaders bepaald, waarbinnen het 

college de uitvoering van het grond- en vastgoedbeleid kan verzorgen. De nota speelt in op de 

veranderingen in de markt voor woningbouw en bedrijventerreinen. Ook wijzigingen in het gemeentelijk 

beleid, organisatorische en procedurele veranderingen en wijzigingen in wet- en regelgeving komen aan 

de orde in deze nota, alsook de grondprijzen 2019. De vigerende BBV-regelgeving rondom 

grondexploitaties en de invoering van de Vpb-plicht voor gemeenten zijn in de nota verwerkt. 
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In Venlo is sprake van een ‘situationeel’ grondbeleid, waarbij het beleid de beleidsdoelen ondersteunt en 

zich richt op het beperken/mitigeren van de risico’s en het verminderen van de grondvoorraden. Waar 

nodig wordt een ‘situationeel actieve’ grondpolitiek gebruikt. Met name is in de afgelopen jaren sprake 

van faciliterend grondbeleid. 

Met de nota wordt het gemeentelijk beleid transparant gemaakt, de rolverdeling tussen college en raad 

op het gebied van het grond- en vastgoedbeleid vastgelegd, de beleids- en financiële kaders worden 

duidelijk gemaakt, externe en sectorale ontwikkelingen worden geschetst en kan het grond- en 

vastgoedbeheer effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Relevante beleidskaders zijn de Omgevingswet, 

de aankomende Nationale omgevingsvisie, de Provinciale Omgevingsvisie, de Ruimtelijke Structuurvisie 

Venlo en de Visie stedelijk centrum. Deze kaders zijn kort toegelicht. 

 

Relatie met begrotingsprogramma’s 

Het grond- en vastgoedbeleid moet de programma’s in de programmabegroting faciliteren. 

Grondexploitaties zijn belangrijk voor ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, economische 

ontwikkeling van bedrijventerreinen, maar hangen ook samen met een groot aantal beleidsvelden (met de 

nadruk op wonen, welzijn en zorg). Het beleid moet zodanig worden ingezet, dat de in de programma’s 

beschreven doelstellingen (zo efficiënt mogelijk) kunnen worden gerealiseerd. De financiële verordening 

geeft in artikel 17, lid 3 aan dat  via de begroting verzamelkredieten beschikbaar worden gesteld voor de 

voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties met investeringen onder een bepaald plafondbedrag. 

Dit is uitgewerkt in de nota Grondbedrijf en vastgoed. 

In artikel 17, lid 4 van deze verordening wordt gesteld dat de raad jaarlijks via de begroting een krediet 

beschikbaar stelt (is in 2019 € 2,5 miljoen) voor de aankoop van uit beleidsoverwegingen (vooruitlopend 

op verwachte planvorming) strategische gronden of om te anticiperen op een planontwikkeling. 

 

De voortgang van de onderhanden grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen wordt gemonitord in de 

reguliere planning en control cyclus. 

De gemeente vult met de paragraaf Grondbeleid een belangrijk onderdeel van de strategisch bestuurlijke 

informatievoorziening in. In de programma’s Economie en Toerisme, Ontwikkeling Centrumstad, Verkeer 

en bereikbaarheid, Wonen en Leefomgeving en Beheer Openbare23 ruimte wordt aandacht besteed aan 

het grondbeleid van de gemeente. De paragraaf geeft een beknopt beeld van de stand van zaken 

rondom het grond- en vastgoedbeleid. Voor de uitwerking van het grond- en vastgoedbeleid van de 

gemeente, met tevens aandacht voor de gesignaleerde risico’s, wordt in de paragraaf verwezen naar de 

nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019, die tegelijk met de begroting 2019 door de raad is vastgesteld.  

grondbeleid. De risico’s worden ook nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. Ook in de jaarstukken wordt uitgebreid ingegaan op de in het BBV aangegeven 

aspecten van het grondbeleid. 

Over de voortgang van de ruimtelijk-fysieke projecten wordt de raad halfjaarlijks geïnformeerd door 

middel van de Voortgangsrapportage ruimtelijk-fysieke projecten (team Project- en Procesmanagement).  

 

Jaarlijks worden de parameters (zoals grondprijzen, rentepercentages, looptijden) waar nodig bijgesteld. 

Gekeken wordt naar de afzetbaarheid van bouwgrond en (nieuwbouw)woningen en de ontwikkeling van 

                                                      
23  Betreft de sectorale programma’s uit de begroting 2019-2022. De met de 1

ste
 begrotingswijziging  in december 2018 

vastgestelde integrale programma’s komen niet aan de orde. 
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verkoopprijzen van woningen. Naast de macro-economische omstandigheden wordt ook gekeken naar 

de lokale ontwikkelingen rondom de grondexploitaties en het gemeentelijk vastgoed.  

Behalve de beoordeling van de separate exploitaties, worden ook de gebiedsontwikkelingen goed 

gevolgd. Bij deze ontwikkelingen kan sprake zijn van overdracht aan externe partijen (op basis van een 

ontwikkelingsovereenkomst, waarin de ruimtelijke en financiële voorwaarden zijn vastgelegd). 

De gemeente geeft aan dat de uitvoering van het grondbeleid voor een belangrijk deel is gewijzigd, 

waarbij is getransformeerd van separate locatie-ontwikkelingen naar integrale gebiedsontwikkelingen met 

bijhorende gebiedsexploitaties.  

 

De paragraaf (in combinatie met de nota Grondbedrijf en Vastgoed voldoet aan de eisen die artikel 16 

van het BBV eraan stelt. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden toegelicht in de begroting 2019 

en de nota en hebben al hun plek gekregen. Denk hierbij aan de invoering van de Vpb-plicht voor 

gemeenten, de richttermijn van maximaal 10 jaar voor de duur van grondexploitaties (beperken van de 

risico’s van zeer langlopende projecten), de wijze van kostentoerekening, de richtlijn met betrekking tot 

de rente en de disconteringsvoet, de afschaffing van de categorie Niet in exploitatie genomen gronden 

(NIEG) waarbij deze gronden moeten worden gerubriceerd bij de materiële vaste activa. De tactische 

bestuurlijke informatievoorziening scoort goed.  

 

Risicomanagement grondbeleid  

De gemeente voert een actief risicomanagement, waar de grondexploitatie deel van uitmaakt. Dit wordt 

onder meer vorm gegeven door conform artikel 4, lid 5 van de financiële verordening twee keer per jaar 

de risico’s van de majeure ruimtelijke projecten zowel kwantitatief als kwalitatief in beeld te brengen, 

daarvoor de benodigde beheersmaatregelen te treffen en de risico’s te toetsen aan de beschikbare 

weerstandscapaciteit. Periodiek rapporteert het grondbedrijf het management en halfjaarlijks wordt de 

raad geïnformeerd over de voortgang van de (majeure) projecten. Er wordt gewerkt aan de verdere 

verbetering van het risicomanagement. 

 

Venlo heeft enkele specifieke reserves voor het grondbeleid en het (overig) vastgoed. De Algemene 

Grondreserve (saldo op 31-12-2018 (Jaarstukken 2018) van € 6,44 miljoen) kan worden ingezet om 

eventuele niet reeds voorziene tekorten bij grondexploitaties op te vangen en dient als een 

vereveningsfonds (buffer voor financiële mee- en tegenvallers), zodat schommelingen niet meteen ten 

laste van de ‘algemene dienst’ komen. De gemeente heeft daarnaast nog de reserve Ontwikkeling 

Locatie v/m Rabobank Arcen van € 0,5 miljoen. 

In de afgelopen jaren heeft Venlo als gevolg van de vastgoedcrisis en de gewijzigde woningmarkt de te 

hoge opbrengstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Voor de exploitaties met een negatief 

exploitatieresultaat is de voorziening Nadelige Exploitatieresultaten getroffen (gewaardeerd tegen de 

contante waarde van de exploitaties). De grootste voorzieningen zijn getroffen voor de exploitaties Venlo 

Centrum-Zuid, Q4, Centrumplan Blerick, Kazerneterrein en Masterplan Arcen en Velden. Deze totale 

voorziening bedraagt per 31-12-2018 € 47,5 miljoen24. Deze voorziening wordt gevoed uit de Algemene 

Grondreserve. Aan deze voorziening wordt jaarlijks rente toegevoegd (conform het BBV gemaximeerd op 

de hoogte van de disconteringsvoet).  

 

 

                                                      

24 Concept-Jaarstukken 2018 
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Verder heeft Venlo de voorziening Restwerken Grondbedrijf getroffen (saldo 31-12-2018 circa  

€ 1,95 miljoen) voor de resterende werkzaamheden bij administratief reeds afgesloten grondexploitaties. 

 

Bij het onderdeel ‘prognose van de te verwachten resultaten’ wordt aangegeven wat de verwachtingen 

zijn en hoe de verwachte resultaatontwikkeling is. De risico’s van de grondexploitaties worden 

onderscheiden naar juridische risico’s, planschade en marktrisico’s. In de paragraaf worden deze 

onderscheiden risico’s niet nader belicht25. In de nota Grondbedrijf en Vastgoed en de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing komen de risico’s van het grondbeleid aan bod. 

 

Conclusie 

Voor een financieel evenwichtige uitvoering blijft het uitgangspunt het opstellen en (minimaal) jaarlijks 

actualiseren van een exploitatieopzet, waarbij het sluitende karakter ervan centraal staat. Het kan uit 

oogpunt van ruimtelijke of lokale belangen wenselijk zijn om plannen toch te realiseren, al zijn ze 

financieel niet sluitend. Het Grondbedrijf levert geen bijdrage meer aan de financiële dekking van de 

verwachte tekorten van nieuwe plannen. De tekorten bij binnenstedelijke (her)ontwikkelingen en 

vernieuwingen moeten uit andere bronnen worden gedekt (zoals inzet gelden derden, de inzet van 

reserves en eigen beleidsgelden). Deze strategische uitgangspunten blijven bij een nadere beschouwing 

van het meerjarig financieel beleid van belang. 

 

Venlo werkt voor de grondexploitatie met een gesloten financiering. De gemeente gaat verantwoord om 

met het (tussentijds) nemen van winsten en ook separate voorzieningen voor verwachte nadelige 

exploitaties worden tijdig en met de juiste omvang getroffen. Daarnaast is de algemene grondreserve 

bedoeld als egaliserende buffer voor de risico’s van de totale grondexploitatie. In eerste instantie worden 

resultaten uit de grondexploitatie dan ook gebruikt om deze reserve op peil te brengen c.q. houden. De 

gemeente houdt rekening met de relevante verslaggevingsvoorschriften. In de begroting 2019 (aangevuld 

met de nota Grondbedrijf en Vastgoed) is een heel summiere prognose van de toekomstige resultaten 

van de exploitaties met een positief  resultaat opgenomen. De paragraaf in samenhang met de nota geeft 

een goed en actueel inzicht. 

 

Het risicomanagement is goed uitgewerkt en de gemeente laat in de nota zien dat de risico’s in beeld zijn 

en de financiële risico’s (na de reeds genomen maatregelen) beheersbaar worden geacht. 

  

Venlo geeft veel aandacht aan de bedrijfsvoering van de grondexploitatie, waarbij budgetbewaking, 

taakstellende planningen, voortgangsrapportages en een gestructureerde vorm van risicomanagement 

worden gehanteerd. Ook op operationeel niveau geeft de gemeente een goede invulling aan de 

informatievoorziening. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

25 Deze risico’s worden bewust niet nader toegelicht, om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden. 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     86 
 



 

- Verdiepingsonderzoek Venlo 2019     87 
 

5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Venlo 

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 Venlo 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij de gemeente Venlo uitgevoerd in de periode februari-

juni 2019 op basis van de begroting 2019. 

Wij danken de gemeente voor de samenwerking en bereidheid steeds op korte termijn antwoord te geven 

op onze vragen om informatie en toelichting. In verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

hebben wij afstemming van en overeenstemming over cijfers, gegevens en feiten gezocht én gevonden. 

 

Meerjarige uitspraak 

Het doen van een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar is gebaseerd op een bepaling 

opgenomen in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Kwestie van evenwicht”. Elke financieel 

toezichthouder heeft de mogelijkheid om het toezicht op deze manier uit te voeren. 

 

Uitspraak rondom toezicht                    

Wij gebruiken het financiële verdiepingsonderzoek om een uitspraak te doen over de toezichtvorm voor 

vier jaar.  

 

Zo’n uitspraak voor vier jaar repressief toezicht is natuurlijk goed mogelijk als uit het onderzoek blijkt dat 

de financiële positie en functie in orde zijn. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek 

groen licht. Alleen bij extreme in- of externe schokken, waardoor de gemeente volledig uit de financiële 

koers raakt, komt de Provincie in die periode van vier jaar terug op haar uitspraak. 

 

Als het financiële verdiepingsonderzoek voor vier jaar structurele tekorten laat zien dan is een uitspraak 

voor vier jaar repressief toezicht natuurlijk uitgesloten. De gemeente krijgt tot het volgende 

verdiepingsonderzoek elk jaar op basis van haar begroting en meerjarenraming een besluit over de 

toezichtvorm voor de begroting. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek rood licht.  
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Net als een verkeerslicht heeft het financiële verdiepingsonderzoek ook een oranje licht. Dit is het geval 

bij een gemeente die op basis van het onderzoek voor vier jaar repressief toezicht in aanmerking komt, 

onder de voorwaarde dat binnen een benoemde termijn één of meer voorwaarden worden vervuld. 

Als de gemeente de voorwaarden niet op tijd realiseert, dan kunnen Gedeputeerde Staten hun uitspraak 

van vier jaar repressief toezicht herzien. Vervult de gemeente de voorwaarden, dan is de situatie voor die 

gemeente daarna gelijk aan die voor een gemeente met groen licht. 

 

Ongeacht de uitkomst verricht de Provincie na vier jaar een nieuw financieel verdiepingsonderzoek en 

wordt opnieuw de kleur van het licht bepaald.  

 

De periode tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek 

Tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek volgt de Provincie ook de gemeenten die vier jaar 

repressief toezicht hebben gekregen, zij het op een aangepaste manier. De Provincie bekijkt globaal of 

een gemeente financieel op koers blijft. De Provincie zal dan ook jaarlijks in december de gemeente een 

brief sturen, waarin de toezichtvorm voor het volgende begrotingsjaar wordt medegedeeld. Voor alle 

duidelijkheid: die toezichtvorm is en blijft repressief, tenzij de financiële situatie dramatisch is 

verslechterd. 

 

Daarnaast bevatten alle financiële verdiepingsonderzoeken aanbevelingen voor de gemeente.  

Wij vertrouwen erop dat de gemeenten daar op adequate wijze uitvoering aan geven. In de periode tot 

het volgende onderzoek zullen wij de uitvoering van de aanbevelingen door de gemeente volgen. 
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5.2. Doel en kaders financieel toezicht 

 

 

Doel van financieel toezicht is: het bevorderen van een financieel gezonde situatie bij 

gemeenten. Hiermee bedoelen we een situatie, waarin een gemeente kan voortbestaan, zónder  

beroep te hoeven doen op de collectiviteit van gemeenten; de zogeheten artikel 12 steun van de 

Financiële verhoudingswet. Onze missie als financieel toezichthouder is dan ook: 

 

Houd de Limburgse gemeenten financieel gezond! 

 

Gemeenten zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Als financieel 

toezichthouder willen wij er echter graag aan bijdragen, dat gemeenten goed in staat blijven hun 

rol en taak waar te maken. Dat betekent in de praktijk, dat wij de eigen verantwoordelijkheid 

respecteren, maar reageren op risico’s, die tot financiële ontsporingen kunnen leiden.  

 

 

Wij toetsen via ons financieel verdiepingsonderzoek, of er binnen de gemeente sprake is van een 

structureel evenwichtige situatie. Hierbij kijken wij verder dan de cijfers. Het gaat bij ons toezicht ook 

duidelijk om de vraag, of de processen die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde ramingen 

kwalitatief goed zijn. Ons financieel toezicht richt zich daarbij vooral op het volgen van de hele (financiële) 

gemeentelijke beleidscyclus. Zo beschikken we over relevante en actuele informatie rondom financiële 

ontwikkelingen en/of problemen, op basis waarvan de bepaling van de toezichtvorm voor de gemeente 

uiteindelijk ook tot stand komt.  

Toezichthouden moet door gemeenten trouwens niet worden verward met controleren. Toezichthouders 

varen immers ook duidelijk op vertrouwen. Dat vertrouwen moet wel kunnen worden geverifieerd bij 

bijvoorbeeld substantiële afwijkingen.  

 

Aanvullend op andere controlemechanismen         

Toezicht bestaat naast andere controlemechanismen. Bij de gemeente hebben de raad, de accountant 

en de rekenkamer(functie) een controlerende functie. Wij wijken van dit rijtje af door onze plaats in een 

verticale lijn ten opzichte van de gemeente, waardoor onafhankelijkheid gemakkelijker gewaarborgd is. 

En door het accent te leggen op de begroting en niet op de jaarstukken, waardoor wij zaken eerder 

kunnen signaleren.  

 

 

Kaders waaruit wij ons oordeel vormen: 

- Gemeentewet 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ 2014 

- Jaarlijkse begrotingsbrief aan gemeenten 

 

We kunnen onafhankelijk het toezichtwerk doen, omdat wij geen rol vervullen in de wijze waarop 

de financiële positie en functie, die wij beoordelen, tot stand zijn gekomen.  

>> 
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Via publicatie van en toelichting op onze bevindingen bieden we de gemeenten transparantie.  

 

Tegen onderzoeksresultaten is geen officieel bezwaar en/of beroep mogelijk. Wel is, conform de 

Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en/of beroep mogelijk tegen de besluitvorming door 

Gedeputeerde Staten over de vorm van toezicht. Zodra Gedeputeerde Staten een besluit over de 

toezichtvorm hebben genomen, informeren wij de gemeente schriftelijk hierover. 
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5.3. Werkwijze  

 

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is, om een uitspraak te doen over de vorm van toezicht voor 

vier jaar. Om voor een meerjarig repressieve uitspraak in aanmerking te kunnen komen, moet de 

gemeente minimaal voldoende scoren op een aantal kritische factoren. Deze factoren vloeien voort uit de 

kaders zoals beschreven in paragraaf 5.2, Doel en kaders van financieel toezicht.  

 

 

Ons onderzoek richt zich niet op de vraag of de gemeente al dan niet haar bestuurlijke 

doelstellingen bereikt. Dit vraagt om een kwalitatief/politiek oordeel, dat niet aan de financieel 

toezichthouder is opgedragen. 

 

 

Op basis van de in paragraaf 5.2 genoemde kaders van financieel toezicht zijn er vier belangrijke 

aandachtsgebieden:  

- begroting en meerjarenraming; 

- vermogen; 

- wet- en regelgeving; 

- stuurinformatie. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport komen deze vier aandachtsgebieden aan de orde. 

 

                       Extern perspectief                                                           Intern perspectief 
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Deze aandachtsgebieden zijn niet zomaar gekozen. De aandachtsgebieden Begroting en meerjaren-

raming en Vermogen, geven inzicht in de financiële positie zoals die ook voor de omgeving van de 

gemeente, waartoe ook de toezichthouder behoort, zichtbaar is.  

De aandachtsgebieden Wet- en regelgeving en Stuurinformatie zijn onderwerpen die vooral binnen de 

gemeente/gemeentelijke organisatie spelen. Deze zeggen veel meer over de procesmatige kant en zijn 

van belang voor de beoordeling of de financiële ramingen kwalitatief goed zijn. En of de gemeente over 

voldoende instrumenten beschikt om financieel in control te kunnen zijn. Al deze aandachtsgebieden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.  

 

In onze ogen is sprake van een financieel gezonde gemeente als de uit de aandachtsgebieden 

voortvloeiende kritische indicatoren voldoende tot goed scoren en daarmee een evenwichtig beeld 

vertonen.  

 

Een voorbeeld                      

De financiële positie van een gemeente lijkt goed te zijn. Het ontbreekt deze gemeente echter aan 

essentiële stuurinformatie. Dit kan betekenen, dat deze gemeente onvoldoende mogelijkheden heeft om 

in control te zijn. Zij loopt hiermee aanzienlijk financieel risico.  

 

Op basis van het verdiepingsonderzoek formuleren wij dan aandachts- en/of verbeterpunten.  

Afhankelijk van hun belang volgen we op verschillende manieren hoe een gemeente deze punten in de 

tussenliggende jaren, dus tot aan ons volgende verdiepingsonderzoek oppakt. In enkele gevallen kunnen 

behaalde tussentijdse resultaten bepalend zijn, of een gemeente een meerjarige status kan behouden. 

Als dit voor een gemeente speelt, dan benoemen wij deze punten expliciet met vermelding hoe en 

wanneer invulling aan deze punten moet zijn gegeven. In zo’n geval heeft de gemeente oranje licht 

gekregen in het financiële verdiepingsonderzoek. 
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5.4. Reikwijdte van het onderzoek 

 

Primair richt het onderzoek zich op de financiële positie, zoals de gemeente die presenteert in de 

begroting 2019 en de bijhorende meerjarenraming 2020-2022. Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2008 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: 

- Programmabegrotingen 2016 tot en met 2019; 

- Jaarstukken 2013 tot en met 2017 (incl. accountantsverslagen); 

- Jaarstukken 2018; 

- Bestuursrapportages 2016-2018 (Voraps, Finraps); 

- Kadernota’s 2016-2020; 

- Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen Venlo veranderen’; 

- Strategische visie Venlo 2030; 

- Ruimtelijke structuurvisie; 

- Visie Stedelijk Centrum 2022; 

- Sociale structuurvisie Venlo 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’; 

- Strategische visie ‘Regio in balans’ (2012) --> herijking regiovisie (onder regie van Venlo) in 2019; 

- Regionaal programma ‘Werken aan de Regio Venlo 2015-2018’; 

- Aanvalsplan ‘Venlo werkt’ (2017); 

- Nota reserves en voorzieningen 2018; 

- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2007; 

- Nota investeringsbeleid (2008); 

- Treasurystatuut 2015; 

- Fiscaal beleidsplan 2019;    

- Nota’s Grondbedrijf Venlo 2015 t/m 2018; 

- Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019; 

- Nota’s Sociaal Domein en kwartaalrapportages 2018; 

- Besturingsfilosofie 2015 ‘Koersvast en flexibel, dat is Venlo’; 

- Dienstverleningsvisie ‘Venlo voorop’ (2015); 

- Integraal bedrijfsvoeringplan (Programma Verbetering bedrijfsvoering); 

- Informatiebeleidsplan 2012-2015; 

- Nota Sturing en Control Maatschappelijke partners Venlo (2012); 

- Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2014); 

- (Uitvoeringsprogramma) Sportvisie Venlo 2013-2018 ‘Samen sporten, samen leven’; 

- Algemene subsidieverordening Venlo (2010); 

- Beleidsplan decentralisatie sociaal domein Venlo “Een bijzondere tijd’; 

- Onderzoeksrapporten Rekenkamer; 

- Verordeningen 212 (november 2018), 213 (december 2015) en 213a (2010) Gemeentewet; 

- Organisatiebesluit gemeente Venlo 2018; 

- Beleids- en beheerplannen kapitaalgoederen: 

- Groenbeleidsplan 1994 (inclusief bomen en speelvoorzieningen); 

- Uitvoeringsprogramma Agenda Groen en Water 2018-2021; 

- Handboek Vastgoed; 

- GVVP/Mobiliteitsplan 2005-2015; 

- Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027;  

- Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027; 

- GRP 2019-2026; 
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- Meerjaren onderhoudsplan Gebouwen en Kunstwerken2015-2024 

- Meerjaren onderhoudsplan Buitensport Venlo 2019-2028. 

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrieven 2019 en 2020; 

- 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 en Besluit Ruddo. 

http://www.limburg.nl/gemeentefinancien

