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1

Inleiding

In de nieuwe samenstelling heeft de Rekenkamercommissie (RKC) Hattem in december
2018 een keuze gemaakt uit verschillende te onderzoeken nuttige en relevante
onderwerpen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de reeds aanwezige groslijst van
onderwerpen van de vorige RKC. Bovendien hebben we via een bijeenkomst met alle
fracties (november 2018) van de gemeenteraad onderwerpen opgehaald. Op basis van
een aantal – vooraf opgestelde - selectiecriteria is de keuze gemaakt om met het
onderhavige onderwerp ‘ontcijferen van cijfers’ te beginnen. Een onderzoek naar
mogelijke financiële risico’s bij beleidskeuzes en de grip daarop sprong als onderwerp er
uit. Dit onderwerp speelt bij raadsleden vooral wanneer er beslissingen moeten worden
gemaakt die financiële gevolgen hebben. Voor onze keuze speelde ook het argument
dat we de raad in haar gehele werk willen ondersteunen.
Het onderzoek concentreert zich op de volgende P&C-documenten:






Kadernota
Begroting
Voorjaarsnota
Najaarsnota
Jaarverslag en jaarrekening

namens de Rekenkamercommissie Hattem,

Marjo Gruisen
extern lid en onderzoeker
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2

Aanleiding

Gemeenteraadsleden hebben continu te maken met financiële cijfers. Dit houdt verband
met de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad, het voorbereiden en
controleren van de plannen van het college. Het budgetrecht is hierbij een belangrijk
sturingsinstrument.
Maar kan de raad deze verantwoordelijkheid waarmaken? Volgens onderzoek van
Peters en Castenmiller (2019) biedt het instrumentarium voldoende mogelijkheden maar
wordt het niet altijd goed gebruikt.
“De meeste betrokkenen vinden dat de kaderstelling en controle door gemeenteraden beter kan, en beter
moet. Raadsleden vinden controle zelf vaak lastig, en andere betrokkenen wijzen op de soms weinig
gestructureerde en doelgerichte wijze waarop raadsleden informatie vragen en controleren. We voegen
daar nadrukkelijk aan toe dat er aan de informatievoorziening door bestuur en ambtelijke organisatie in
veel gemeenten veel beter kan. Over de kaderstelling door de raad wordt door diezelfde betrokkenen
overigens ook flink gemopperd; daarvan stelden we echter vast dat dit een wonderlijk verwijt is, gezien
het feit dat het college feitelijk gezien de kaders opstelt en de raad erg volgend is”
Bron: Peters en Castenmiller (2019)

Bovendien: cijfers spreken niet altijd voor zich. Onderbuikgevoelens, denkfouten en
belangen bij het maken én lezen van cijfers zorgen voor verschillend begrip en
interpretatie ervan. Voor gemeenteraadsleden is het van belang dat ze een mening
kunnen vormen over de cijfers en de daar achterliggende problematiek. Dat is door de
hoeveelheid informatie nog niet zo eenvoudig. Daarnaast blijkt uit landelijk onderzoek dat
de manier van rapporteren en informeren beter kan. Landelijk blijken
gemeenteraadsleden moeite te hebben met het begrijpen van de aangedragen
informatie.
•
•
•

•
•

40% van de raadsleden zegt te weinig kennis te hebben om een goede controleur
van het college te zijn, volgens het onderzoek van Kiescompas, geciteerd in
OmroepGelderland.nl, 18-2-18.
In B&G (12-3-14) staat dat de meeste gemeentelijke begrotingen rommelig zijn
opgesteld, zodat het voor gemeenteraadsleden moeilijk sturen is.
Er worden cursussen georganiseerd om gemeenteraadsleden juist op het vlak het
bijspijkeren van de financiële kennis, zie bijvoorbeeld het aanbod van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: Houd grip op het begrotingsproces, juli
2019.
Ook intern bij de gemeente Hattem is extra uitleg over de P&C-documenten: zie
bijvoorbeeld de presentatie, dd 29-05-18, aan de auditcommissie.
Er worden steeds meer alternatieve aanpakken ontwikkeld om raadsleden meer
aan de hand mee te nemen in de P&C-cyclus. Een voorbeeld is de Duisenbergmethode, een omvangrijke aanpak rondom het informatie- en
besluitvormingstraject van de P&C-documenten, vooral geschikt voor grotere
gemeenten.

Ook is het niet altijd duidelijk waar de knoppen zitten voor de gemeenteraadsleden. Wat
is beïnvloedbaar, hoeveel ruimte heeft de gemeenteraad, welke risico’s zijn er aan
verbonden? Wat is de beleidsvrijheid van de gemeenteraad?
Tegen deze achtergrond heeft de RKC dit onderhavige Rekenkameronderzoek binnen
de gemeente Hattem opgepakt. Het beoogt ondersteuning te bieden aan de
gemeenteraad bij haar kaderstellende en controlerende taken.
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Samenvatting en aanbevelingen

3.1

Samenvatting

Het doel van het onderhavige onderzoek is door de rekenkamercommissie Hattem als
volgt geformuleerd:
Het aanbieden van inzicht in de mate van beleidsvrijheid en van de
maatschappelijke en financiële invloed van keuzes, op basis waarvan
aanbevelingen worden geformuleerd voor de presentatie en behandeling van de
documenten van de P&C-cyclus van de gemeente Hattem.
Deze handvatten kunnen het begrip van en de grip op de documenten uit de P&C-cyclus
bij gemeenteraadsleden zodanig verbeteren, dat raadsleden hun kaderstellende en
controlerende rol effectiever kunnen vervullen.
Beschrijving en constateringen in dit rapport zijn deels niet specifiek voor de gemeente
Hattem. De beperkte beleidsvrijheid, financieringsvrijheid en bestedingsvrijheid gelden
voor álle gemeenten. Dit is op te maken uit de rapporten van de Algemene Rekenkamer
en de Raad voor het Openbaar Bestuur.
Formeel hebben de gemeenteraden alles te zeggen over het beleid van de eigen
gemeente. Zeker als het gaat over de controle van de uitvoering van beleid. De formele
beleidsvrijheid wordt echter deels ingeperkt door wettelijke, financiële en normatieve
overwegingen. Deels pakken gemeenteraden nog onvoldoende hun eigen rol op als
beleidsbepaler.
“Hiervoor is allereerst bij de gemeenteraad zelf, maar ook bij college en ambtelijke organisatie meer
bewustzijn nodig van de positie van de gemeenteraad in het lokaal bestuurlijk bestel: leidend en met
visie, en op afstand van de uitvoering.”
Uit: Decentrale taak is politieke zaak, ROB, februari 2020

Een groot deel van de gemeentelijke taken is ingebed in wettelijke kaders, waar de
rijksoverheid financiële middelen tegenover stelt. Deze middelen worden via
verdeelsystemen vastgesteld, soms zijn ze onvoldoende om de gewenste doelen te
behalen.
Bovendien worden autonome afwegingen van de gemeenteraad lastig gemaakt door de
onderlinge verwevenheid van onderwerpen met andere gemeenten, regio’s en landelijke
ontwikkelingen
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Op een aantal beleidsterreinen kan de gemeenteraad wel autonome invloed hebben.
Programma 1
Sociaal Sterk, sectie welzijn en sport (Cultuur en Ontspanning)1
Dan hebben we het o.a. over sportbeleid en – activering, het aanleggen en onderhouden
van sportaccommodaties, het cultuuraanbod, de deelname aan muziek, dans en toneel,
de subsidiëring van evenementen en manifestaties; de openluchtcreatie; de musea, de
bibliotheek, de media en de benutting en onderhoud van het openbaar groen,
volkstuintjes, natuurbeleid, speelvoorzieningen.
Programma 2
Wonen, werken en recreëren, sectie ruimtelijke ontwikkeling, economische
ontwikkeling en fysieke leefomgeving (Infrastructuur en gebiedsontwikkeling)
De inrichting van de stad (omgevingsvisie; stedelijke vernieuwing, grondbeleid, cultureel
erfgoed), het verkeersbeleid (bruggen- en wegenonderhoud, gladheidsbestrijding,
parkeerfaciliteiten en –tarieven), het beleid rondom openbaar vervoer-faciliteiten.
Programma 3
Besturen en organiseren, sectie dienstverlening en sectie financiën (OZB en
overige eigen inkomsten)
De gemeenteraad heeft op een paar aspecten een relatief vrije hand. Zij stelt de
financiële verordening op. Bij activiteiten waar heffingen voor gevraagd mogen worden
(afval, riolering, paspoorten), kan zij de tarieven vaststellen, maar met een maximum
van maximaal 100% kostendekkendheid. Zij bepaalt ook de hoogte van de OZB en de
toeristenbelasting. Zij stelt ook eventuele voorbereidingskredieten vast.
Deze programma-onderdelen kan de gemeenteraad goed sturen en controleren.
Hiervoor heeft ze voldoende instrumenten en financieringsmogelijkheden ter
beschikking. Op de andere onderdelen, zoals het sociaal domein, openbare orde en
veiligheid en volksgezondheid zijn er meer kaders en beperkingen. Hier moet de
discussie zich beperken tot de achterliggende maatschappelijke waarden bij het bepalen
van de doelen.
In de praktijk blijkt echter dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en
financieringsruimte heeft. Bovendien gebruikt de gemeenteraad onvoldoende haar
volledige instrumentarium van initiatiefvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen tot
en met haar onderzoeksmogelijkheid. Het vereist van een raadslid nogal wat
beoordelings- en uithoudingsvermogen om een dossier tot het eind te sturen, volgen en
controleren. Bovendien heeft de gemeenteraad onvoldoende zicht op de problematiek,
financiële situatie, kosten en baten en alternatieve oplossingen. Daarvoor zijn de
kadernota’s in het algemeen niet toegankelijk genoeg.

1

We gebruiken hier de terminologie van de gemeente Hattem met tussen haakjes de clusterindeling volgens het
Gemeentefonds.
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Voor de specifieke situatie van de gemeente Hattem hebben we aan de hand van een
aantal onderzoeksvragen daarnaast het volgende geconstateerd:
Financieel-economische en maatschappelijke situatie van de gemeente Hattem
Hoe kan de raad de financieel-economische en maatschappelijke situatie van de gemeente
Hattem beoordelen? Hoe zit het met:
 financiële kengetallen, ratio’s en normen
 basisstel beleidsindicatoren
 risico-indicatoren
De presentatie van de P&C-stukken geeft te weinig houvast voor een goede beoordeling
van de financieel-economische en maatschappelijke situatie van de gemeente Hattem.
Voor een gemiddeld gemeenteraadslid is het lastig om direct aan de gepresenteerde
financiële kengetallen af te lezen hoe de gemeente Hattem er financieel voor staat. Doordat
de financiële kengetallen niet direct gerelateerd worden aan een expliciete norm, is de
betekenis van het kengetal niet meteen duidelijk. Ook is dat moeilijk te destilleren uit de
begeleidende tekst in de P&C-documenten.
De verplichte set van beleidsindicatoren, bedoeld om de maatschappelijke situatie in
beeld te brengen wordt tot nu toe (begroting 2020) alleen nog ‘kaal’ gepresenteerd. Dat
wil zeggen dat de cijfers worden vermeld zonder commentaar. Er wordt volgens het
college nog gestudeerd op “wat de gemeente er mee wil en kan doen”. De set kan een
kans bieden om maatschappelijke problemen op te sporen.
In de P&C-stukken staat veel informatie over risico’s, weerstandsvermogen en
financiering. Hieruit blijkt veel deskundigheid en openheid. De meeste informatie is
echter meer boekhoudkundige dan beleidsinformatie. Onderbouwde opties of
alternatieven komen nauwelijks in de kadernota voor. Het is de vraag of een
gemeenteraadslid aan de geboden informatie het risico en/of de ruimte kan aflezen voor
de uitvoering van een (eventueel bijgesteld) beleid.
Financieringsvrijheid




Hoeveel budget heeft de raad ter eigen beschikking?
inkomsten via het rijk respectievelijk eigen financieringsbronnen
financieringsvrijheid

Financieringsvrijheid is de vrijheid om over eigen financieringsbronnen te beschikken voor de
bekostiging van de eigen uitgaven. Twee derde van het gemeentelijk budget komt echter uit
het gemeentefonds en het overheidsbudget ten behoeve van inkomensregelingen. In principe
zijn de middelen uit het gemeentefonds (59%) vrij besteedbaar. Een aantal wettelijke en
normatieve kaders perkt deze vrijheid echter in. Een derde deel van de financiering komt uit
eigen bronnen (lokale belastingen, heffingen (leges), subsidies, verhuuropbrengsten en
treasury).
In de gemeente Hattem wordt er relatief meer dan in andere gemeenten bekostigd uit eigen
belastingen. Er is niet veel ruimte om de opbrengsten uit eigen middelen te verhogen.
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De knoppen van de gemeenteraad





Aan welke knoppen kan een gemeenteraad draaien?
beleidsvrijheid resp. bestedingsvrijheid;
hoeveel invloed heeft de raad op thema’s? kaderstelling
instrumenten van de raad

De formele beleidsvrijheid van de gemeenteraad op een aantal gebieden is beperkt. Dit is
niet specifiek voor de gemeente Hattem. Er is geen volledige autonomie, maar medebewind
bij de taken op het gebied van het sociaal domein (Participatie en Inkomen, Jeugdzorg),
Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid. In de betreffende wetten ligt voor een
groot deel vast wat de gemeente heeft uit te voeren. De beperkte sturingsruimte die er in
deze gebieden voor de gemeenteraad is, wordt onvoldoende gebruikt, o.a. door de
complexiteit van de materie en onvoldoende zicht op de sturingsmogelijkheden. Hoe (met
welke intensiteit en in welke vorm) het beleid wordt uitgevoerd, is aan de gemeente, lees: aan
het college.
De gemeenteraad heeft wel autonome invloed op de gebieden infrastructuur en
gebiedsontwikkeling, cultuur en ontspanning.
Naast de formele beleidsvrijheid is ook de bestedingsvrijheid van de raad aan beperkingen
onderhevig. De rijksoverheid bepaalt de financiën voor de – al dan niet in medebewind opgelegde taken. Echte bestedingsvrijheid is pas mogelijk wanneer de middelen volledig naar
eigen inzicht kunnen worden besteed. Daarvoor kan men weliswaar eigen middelen inzetten,
maar die ruimte is beperkt. De gemeenteraad heeft vooral een controlerende taak bij de
effectiviteit van de aanwending van de middelen. Hiervoor staan haar o.a.. de middelen
onderzoek-, enquête en budgetrecht ter beschikking. Het vereist van een raadslid
beoordelings- en uithoudingsvermogen om een dossier tot het eind te volgen en te
controleren. Het helpt dan wanneer de feiten en normen helder worden gepresenteerd.
De beleidsvrijheid van een gemeenteraadslid zit opgesloten tussen allerlei invloeden:
de beïnvloeding van de nationale politiek, van het eigen politieke programma, door
afspraken bij regionale samenwerkingsprojecten en door verstrengeling van dossiers. In
de kadernota van de gemeente Hattem zoemt men vooral in op financieel-technische
kaders en uitwerkingen. Inhoudelijk concrete beschrijvingen en alternatieven voor
uitwerking of financiering ontbreken. De ‘zoekgebieden’ voor bezuinigingen, die het
College in de kadernota formuleert, bieden ook onvoldoende zicht op mogelijke
varianten van uitvoering of financiering. De kadernota biedt te weinig
aanknopingspunten voor inhoudelijke keuzes.
Aan de hoeveelheid instrumenten voor kaderstelling en controle voor de gemeenteraad
ontbreekt het niet. Maar vanwege de gelaagdheid en verstrengeling van de
onderwerpen ontbreekt vaak het zicht op het resultaat, zowel financieel als
maatschappelijk. Dat breekt ook op bij de controlefunctie van de gemeenteraad. In de
P&C-stukken is veel aandacht voor boekhoudkundige uitleg. Maar wat het in praktische
zin betekent (dus wie of wat wordt er hoeveel beter van), blijft vager. Het verschil tussen
hoofd- en bijzaken en wat wel of niet te beïnvloeden onderwerpen zijn, is moeilijk voor
een raadslid te onderkennen.
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3.2

Aanbevelingen aan de raad

“Besturen betekent keuzes maken, belangen afwegen en schaarste (her)verdelen. Steeds is de
vraag: Wie krijgt wat, wanneer, hoe en ten koste van wie of wat? Maatschappelijke
vraagstukken die op het eerste gezicht niets met geld van doen hebben, hebben – bijna altijd –
ook een financiële dimensie.”
Tekst ontleend aan ‘Sturen met geld, gemeentefinanciën: wat en hoe’, 2017.
1. Verzoek het college om een gewijzigde opzet en inhoud van de P&Cdocumenten, die voldoen aan de volgende richtlijnen:
Kadernota:
 Zet die paragrafen voorop waarop de raad veel invloed heeft; of geef dit met kleur
aan; geef ook aan wat evt. plussen kunnen zijn bovenop het wettelijk kader (bijv.
regeling bijzondere bijstand). Dus betrek hierbij: gaan we hierover als raad,
hoeveel vrijheidsgraden zijn er (bijv. budgettair).
 Geef met financiële kengetallen (inclusief normen) en met een overzicht (inclusief
vergelijking met andere vergelijkbare gemeente) van maatschappelijke
beleidsindicatoren aan hoe de gemeente Hattem er financieel en maatschappelijk
voor staat.
 Geef bij de programma-onderdelen aan: waarover of over wie en over hoeveel
mensen gaat het hier, wie wordt er beter van, ten koste van wat.
 Wat krijgen we ervoor, is het incidenteel of structureel, wat zijn de
opties/alternatieven, wat zijn de risico's (uitputting van de algemene reserve), en
wat is het draagvlak.
 Geef zoekgebieden aan die meer dan een marginaal perspectief bieden. De
opties moeten niet alleen de verwachte verliezen pareren maar structurele
oplossingen bieden.
 Kijk ook naar alternatieve financieringsbronnen buiten het programma. Duidelijk
moet zijn wat het gevolg is voor het totale budget.
 Geef met behulp van indicatoren aan wanneer de uitvoering (door het college) als
voldoende wordt gezien.
Begroting:
 Geef de eventuele bijgestelde financiële kengetallen weer met een norm en
beoordeling.
 Geef daarbij ook een totaaloordeel. Op basis hiervan kan een raadslid zich een
oordeel vormen over de financiële positie van de gemeente.
 Maak duidelijk dat de begroting een vertaling is van de door de raad gestelde
kaders.
 Indien er gaten dreigen te vallen in de begroting, zullen er alternatieven
aangeboden moeten worden, niet alleen binnen het programma maar ook daar
buiten.
 Zet zoveel mogelijk de technische of boekhoudkundige uitleg in een bijlage.
Overige P&C-documenten:
 Volg de structuur en inhoud van de vernieuwde begrotingsopzet.
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Voorbeeld van overzicht van financiële kengetallen
Kengetallen

voldoende

matig

netto schuldquote

<100%
>50%
>0,6%
<100%

solvabiliteit
structurele
exploitatie
belastingcapaciteit

onvoldoende

realisatie
gemeente
Hattem

oordeel

100%><130% >130%
30%<>50%
<30%
0><0,6%
0%

xxx
xxx
xxx

+/-/0
+/-/0
+/-/0

100%><120% >120%

xxx
xxx

+/-/0
+/-/0

Totaal oordeel

NB De normen zijn gebaseerd op het VNG, beschreven in ‘Sturen met geld, 2017’.

2. Begin met de behandeling van de kadernota als start van de P&C-cyclus.








De kadernota is de vertaling van de kaders en opvattingen over
beleidsonderdelen die in werkgroepen en commissies door het jaar heen zijn
benoemd en opgesteld. Voer het politieke debat welke maatschappelijke
waarden aan de beleidskeuzes ten grondslag liggen en bepaal de concrete
doelen in het totaalperspectief.
Ter ondersteuning zijn in de kadernota de beleidsdoelen zo concreet mogelijk
omschreven: wat is het probleem of de situatie, wat is de analyse en wat zijn de
verschillende mogelijke uitvoeringsmodaliteiten of oplossingsrichtingen.
De bespreking van deze beleidsdoelen gaat vooraf aan het vaststellen van de
daaraan gekoppelde activiteiten en budget.
Ontkoppel de gelijktijdige behandeling met andere P&C-documenten. Dat werkt
beperkend op de bespreking van beleidsdoelen.
Ruim voldoende tijd in voor de kadernota. Leg nadruk dat het hierbij gaat om de
door de gemeenteraad gestelde keuzes.
Op basis van de bespreking en vaststelling van de kadernota wordt de begroting
opgesteld, die min of meer een technische/boekhoudkundige vertaling van de
kadernota is. Deze financiële vertaling maakt de gevolgen van de keuzes
duidelijk. Op basis hiervan kan een definitieve keuze door de gemeenteraad
worden gemaakt.

3. Blijf rolvast.




U bent de aanzwengelaar en bepaler van (nieuw) beleid via het voeren van het
politieke debat.
Hierbij hoort dat u zich niet teveel moet bezig houden met de uitvoering, tenzij er
verdenking is dat de uitvoering niet goed verloopt.
Laat u wel periodiek over de uitvoering informeren. Hou daarbij de grote
beleidslijnen in de gaten, en toets daarop.

4. Begrijpen is sturen.


Schroom niet om verdere uitleg te vragen, schuif het niet door naar de financieel
specialist binnen de fractie. Vraag eventueel om een speciale sessie met de
afdeling bedrijfsvoering of een specifieke training van deskundigen. Als u het niet
begrijpt, kunt u het de burger ook niet uitleggen. Als u het niet begrijpt, kunt u ook
niet (bij)sturen.
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4

Doel en onderzoeksopzet

Het doel van het onderhavige onderzoek is door de rekenkamercommissie Hattem als
volgt geformuleerd:
Het bieden van inzicht in de mate van beleidsvrijheid en van de maatschappelijke
en financiële invloed van keuzes, op basis waarvan aanbevelingen worden
geformuleerd voor de presentatie en behandeling van de documenten van de P&Ccyclus van de gemeente Hattem.
Deze handvatten kunnen het begrip van en de grip op de documenten uit de P&C-cyclus
bij gemeenteraadsleden zodanig verbeteren, dat raadsleden hun kaderstellende en
controlerende rol effectiever kunnen vervullen.
Het onderzoek is opgedeeld aan de hand van een aantal vragen.


Hoe kan de raad de financieel-economische en maatschappelijke situatie van de
gemeente Hattem beoordelen?
o financiële kengetallen, ratio’s en normen
o basisstel beleidsindicatoren
o risico-indicatoren



Hoeveel budget heeft de raad ter eigen beschikking?
o inkomsten via het rijk respectievelijk eigen financieringsbronnen
o financieringsvrijheid



Aan welke knoppen kan een gemeenteraad draaien?
o beleidsvrijheid resp. bestedingsvrijheid;
o hoeveel invloed heeft de raad op thema’s? kaderstelling
o instrumenten van de raad



Welke keuzes heeft de gemeenteraad feitelijk?
o Welke zaken zijn wettelijk verplicht?
o Welke overige zaken zijn er?

Op basis van de bevindingen worden er aanbevelingen geformuleerd over presentatie en
behandeling van de documenten van de P&C-cyclus, de dragers van de kaderstellende en
controlerende taken van de gemeenteraad.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van interviews met deskundigen, van literatuurstudie en
van informatie via websites van andere gemeenten.
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5

Bevindingen

5.1
Beoordeling van de financieel-economische en maatschappelijke situatie van
de gemeente Hattem
Met enkele financiële kengetallen en beleidsindicatoren kan de financiële en
maatschappelijke situatie van de gemeente worden weergegeven. Een aantal daarvan moet
vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) opgenomen
worden in de (programma)begroting. Op basis hiervan kan een raadslid een oordeel vormen
over de financiële ruimte en de maatschappelijke thema’s.
5.1.1. Financiële kengetallen, ratio’s en normen
Kengetallen, ratio’s en normen helpen om begrip van en grip op de financiële situatie te
krijgen. In 2015 is de verplichting vanuit het BBV opgenomen om een vijftal financiële
kengetallen op te nemen in de gemeentebegroting. Dit zijn de vijf kengetallen: netto
schuldquote, solvabiliteit, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en
belastingcapaciteit2. Met deze gegevens, afgezet tegenover een norm en eventueel
vergelijkbare gegevens van andere gemeenten, kan de Raad zich een oordeel vormen
over de financiële situatie van de gemeente. Daarmee kan ze de mogelijke ruimte voor
uitgaven en investeringen inschatten.
Met een financieel kengetal wordt een getal bedoeld dat inzicht geeft in de financiële positie
en/of de ontwikkeling ervan. Vaak is het samengesteld op basis van twee indicatoren. Dan heet
het ook wel: een ratio, een verhoudingsgetal. Een norm geeft een vastgelegde waarde aan als
referentiepunt. Op basis hiervan kan een beoordeling worden gemaakt; het is een
richtinggevende indicator.

De financiële kengetallen onthullen hun boodschap met name in onderlinge samenhang.
Een hoge schuldquote in combinatie met een lage solvabiliteitsratio betekent zoveel als:
de gemeente heeft in het verleden veel geleend, waardoor die kapitaallasten zwaar
drukken op de begroting. Als er dan ook nog sprake is van weinig structurele
exploitatieruimte en weinig resterende belastingcapaciteit kan de gemeente de
structurele tegenvallers moeilijk opvangen. Dat is kwetsbaar, en daarmee is actie
benodigd! Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn: dan is er ruimte voor nieuw
beleid of sparen voor slechtere tijden.

2

Zie voor de uitgebreide uitleg over deze getallen bijlage 1: uitleg financiële kengetallen
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Definitie van de vijf gehanteerde financiële kengetallen3:
Netto schuldquote: dit zijn de leningen van de gemeente met aftrek van de geldelijke
bezittingen als deel van de totale baten. Deze indicator zegt iets over hoe zwaar de
gemeente in de schulden zit. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de
rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het kengetal, des te
beter. Daarnaast wordt dit kengetal ook weergegeven met een correctie voor leningen
aan derden (de zogenaamde doorlening). Het kengetal met doorlening is hoger dan
zonder doorlening. In de doorlening zit het risico dat de lening niet terugbetaald wordt
aan de gemeente.
Solvabiliteitsratio: dit is het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen
(het balanstotaal). Deze indicator zegt iets over de mate waarin de bezittingen van de
gemeente zijn gefinancierd met eigen geld. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves
(de algemene reserve en de bestemmingsreserves) en het exploitatieresultaat. Het
kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente Hattem in staat is aan zijn
financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Hoe hoger het kengetal, des
te financieel weerbaarder de gemeente. Ook dit kengetal wordt weergegeven met en
zonder doorlening.
Structurele exploitatieruimte: dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije
ruimte (structurele baten minus de structurele lasten) zich verhoudt tot het totale saldo
van baten. Het laat zien in hoeverre de gemeente in staat is om structurele tegenvallers
op te vangen. Een positief percentage laat zien dat er voldoende structurele baten (zoals
baten uit het gemeentefonds of OZB-opbrengsten) zijn om structurele tegenvallers
(zoals rente en aflossing) op te vangen. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of er
een structurele stijging van de baten of een structurele daling van de lasten nodig is.
Grondexploitatie: dit kengetal geeft weer hoe de (geschatte) waarde van de grond zich
verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de
niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld
en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een
percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde
moet worden terugverdiend bij de verkoop. Staat de grond tegen een te hoge waarde op
de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen
en dus een lagere solvabiliteitsratio.
Belastingcapaciteit: dit kengetal drukt uit hoe de woonlasten voor een
meerpersoonshuishouden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) zich verhouden tot
het gewogen landelijk gemiddelde. Hoge woonlasten ten opzichte van het landelijk
gemiddelde drukken uit in hoeverre de gemeente de mogelijke eigen inkomsten
aanspreekt. Hoe lager de belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde
(= 100%) des te beter.
De financiële kengetallen of ratio’s zijn, zeker als men ze in gezamenlijkheid beschouwt,
informatief voor de mate van de financiële gezondheid van de gemeente.

3

Bron: jaarrekening 2018 gemeente Hattem, pag. 108 – 110; Sturen met Geld (2017),
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De financiële kengetallen of ratio’s worden uitvoerig besproken in de Hattemse
jaarrekening 2018 en programmabegroting 20204. Deze beschrijving houdt een
technische uitleg in, geen waarde-oordeel. Een overall-conclusie of constatering over
alle ratio’s te samen is er niet, ook de directe relatie met de normen van het Ministerie
wordt niet aangegeven. Dat komt bij meerdere gemeenten voor. Want ook de provincie
concludeert dat “Bij veel gemeenten maken de kengetallen, of de ontwikkeling daarvan,
nog niet echt een deel uit van de eigen oordeelsvorming over de financiële positie.” 5
Het Ministerie van Financiën en het VNG hebben ieder apart een indicatieve norm
geformuleerd, waartegen het kengetal afgezet kan worden. Hieraan heeft een raadslid
houvast om het financiële kengetal te beoordelen. In de volgende tabel wordt dit
uitgewerkt.
Tabel: Financiële kengetallen gemeente Hattem conform BBV, mét norm en beoordeling.
Kengetallen

2015

2018

2020

referentie van
Ministerie van
Financiën resp. VNG

Netto schuldquote
mét resp. zonder
doorlening6

95/ 66%

84/52%

114/82%

hoe lager, des te
beter; VNG: <100% +,
>130% -/-

Solvabiliteitsratio
mét resp. zonder
doorlening

25%/nb

24/31%
`

18/22%

hoe hoger, des te
beter; VNG >50% +,
<30% -/-

Grond-exploitatie7

13,50%

0,45%

-1,04

hoe lager, des te
beter; >10% =
kwetsbaar8

Structurele
exploitatie-ruimte

-4,56%

-6,24%

2,07%

hoe hoger, des te
beter; VNG >0,6% +,
0% -/-

Belastingcapaciteit9

100,12%

103%

116%

hoe lager, des te
beter; VNG <100% +,
>120 -/-

Hattem
2018 obv
jaarrekening
2018

Hattem
2020 obv
begroting
2020

Bron: het jaar 2015 komt uit jaarrekening 2016; het jaar 2018 uit de jaarrekening 2018 (vastgesteld 14 -6-19); het jaar
2020 komt uit de programmabegroting 2020.

De kengetallen netto-schuldquote, solvabiliteit en belastingcapaciteit geven aan dat er in
de begroting 2020 relatief weinig financiële rek is. De kengetallen structurele
exploitatieruimte en grondexploitatie zijn beter dan de norm.
4

Zie ‘Jaarrekening 2018’ pag. 105-110 en ‘begroting 2020 programma’s’, pag. 99 - 101
Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018, een gezamenlijk opgestelde verslag door de provincies over het door
de provincies uitgevoerde financieel toezicht op de gemeenten, 24-05-2018.
6
Doorlening betekent dat er leningen of kapitaal door de gemeente verstrekt zijn aan derden. Niet helemaal duidelijk uit
deze tabel, maar wel uit een overzicht ‘gemeentelijke financiën’ blijkt dat de gemeente Hattem relatief veel geld aan derden
heeft geleend. De uitleenquote (leningen aan derden als percentage van de inkomsten) bij Hattem is 29,1% ten opzichte
van 10% in Nederland. Over dit gedeelte loopt de gemeente een wanbetalingsrisico.
7
De stand van de reserve grondexploitatie per 1-1-2020 is €304.000 (uit programmabegroting, p. 138)
8
VNG heeft hiervoor geen norm.
9
Beoordeling gebaseerd op de website van de Rijksoverheid: https://www.findo.nl/dashboard/gemeentelijke -begrotingkengetallen/ In de programmabegroting 2020 (p.92) is de belastingcapaciteit berekend op €324.000. Maar “het staat de
gemeenten vrij om tarieven te hanteren boven het normtarief voor toelating tot artikel 12 van de Financiële
Verhoudingswet.”
5
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5.1.2. Beleidsindicatoren
In het BBV wordt een uniforme basisset beleidsindicatoren voorgeschreven, die de
gemeente vanaf 2017 in haar (programma)begroting en jaarrekening moet opnemen. De
set behandelt “een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot
bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen”10. De bedoeling hiervan is dat het raadslid
zich zo een helder beeld kan vormen van de beleidsresultaten van de gemeente. Door
de uniformiteit zijn vergelijking en benchmarking mogelijk. De voorgeschreven
beleidsindicatoren zijn geen norm in de zin ‘dat men hieraan moet voldoen’. Het zijn
cijfers die vergelijkingen op verschillend gebied mogelijk maken. Het is mogelijk de
vergelijking te maken met het gemiddelde van Nederland of met vergelijkbare
gemeentes.
Dit brengt het gevaar met zich mee dat raadsleden ernaar streven “om vooral niets
anders te zijn dan andere Nederlandse vergelijkbare gemeenten.”11 De ‘norm’ wordt dan
gehaald uit een gemiddelde of vergelijkbare gemeenten, maar dat zou bij een lokale
democratie – waar eigen keuzes gemaakt worden - juist niet hoeven. Daar zou men
andere prioriteiten kunnen stellen en dus andere keuzes maken. Maar het kan als
houvast dienen.
Voorbeelden van beleidsindicatoren
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten)
Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners
Voortijdige schoolverlaters (als % van totaal VO+MBO)
Bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners boven 18 jaar)
WOZ-waarde woningen in duizend euro’s

Hattem
14,4%
2,2%
1,3%
19,0%
262

Nederland
15,0%
5,2%
2,0%
40,1%
230

Bron: gemeente Hattem, jaarverslag 2018, pag. 81 e.v./ www.waarstaatjegemeente.nl

Tot nu toe wordt door de gemeente Hattem geen analyses gemaakt of conclusies
verbonden aan de verschillen tussen de resultaten voor de gemeente met het
gemiddelde in Nederland of vergelijkbare gemeenten.
“We gaan onderzoeken hoe wij in de toekomst met deze systematiek willen omgaan en hoe we
de ontwikkelingen moeten lezen en kunnen gebruiken voor ons beleid”, citaat uit de
programmabegroting 2020.12
Op basis van deze lijst met beleidsindicatoren kan men een aantal speerpunten
achterhalen waarbij de gemeente Hattem nog wat te winnen heeft. Op basis van een
vergelijking met een gemeente van dezelfde grootte13 zijn er de volgende indicatoren
waarbij de gemeente Hattem slechter scoort:

geregistreerde verkeersongevallen (13,8 t.o.v. 7,114),

ongevallen van 65+ met ziekteopname (186 t.o.v. 149);

wijkverpleging (371 t.o.v. 348);

beroep op Wet Langdurige Zorg thuis (94 t.o.v. 70).
Over het algemeen scoort Hattem beter dan het Nederlands gemiddelde of een
gemeente in haar grootteklasse.
10

Bron: Regeling beleidsindicatoren gemeenten, dd. 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de
beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen; zie ook
www.waarstaatjegemeente.nl, augustus 2019; cijfers gaan meestal over 2018.
11
Zie voor meer uitleg hierover: hoofdstuk 5.3.
12
Zie bijlage 3 voor een totaaloverzicht van de beleidsindicatoren, dat ook in de jaarrekening 2018, p. 81-83 en
programmabegroting 2020 (p.76-78) is opgenomen.
13
een gemeente kan zich ook vergelijken met bijvoorbeeld het gemiddelde van Nederland, een willekeurige Nederla ndse
gemeente, een andere grootteklasse, regio, provincie etc.
14
afgezet tegen 10.000 inwoners.
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De overzichten van waarstaatjegemeente.nl bieden een extra houvast om te kijken hoe
de gemeente ervoor staat. Het blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente Hattem wat betreft
energietransitie wat achterblijft met vergelijkbare grootte gemeenten. Het verbruik van
gas en elektriciteit is hoger en het aantal zonnepanelen blijft achter bij een gemeente
van vergelijkbare grootte.
5.1.3. Risico-indicatoren
In de voor- en najaarsnota worden de aanpassingen voor de begroting verwerkt. Deze
aanpassingen komen voort uit (extra) wensen van de Raad, budgetbijstellingen vanuit
het Rijk en tegenvallers in de uitvoering. Voor een gemeenteraadslid is het dan goed om
te weten hoe sterk de gemeente is (weerstand), hoeveel financiële ruimte er nú is
(financieringsruimte) en in de toekomst (solvabiliteit). Kortom: welke risico’s zijn er bij de
uitvoering van het (eventueel bijgestelde) beleid.
Er zijn enkele belangrijke cijfers om dit risico in te schatten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen - de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's - bepaalt in
hoeverre de gemeente in staat is de financiële gevolgen van opgetreden risico's op te
vangen. Dit drukt men uit in een weerstandsratio. Voor de gemeente Hattem:
Jaarrekening 2018:
beschikbare weerstandscapaciteit (8.489.000) / gedeeld door de risico’s (5.358.000) =1,58
Begroting 2020:
beschikbare weerstandscapaciteit (7.975.000) / gedeeld door de risico’s (4.525.000) = 1,76
NB De geprognosticeerde stijgende weerstandsratio in 2020 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt doordat het
risicoprofiel sterker daalt dan de beschikbare weerstandscapaciteit.

De weerstandsratio wordt in de gemeente Hattem berekend voor één jaar, het
onderhavige exploitatiejaar. De inschatting voor toekomstige jaren wordt niet in beeld
gebracht. De gemeente Hattem hanteert de waarderingstabel die in samenwerking
tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit
Twente is opgesteld.
Waardering
A
B
C
D
E
F

Ratio weerstandsvermogen
>2,0
> 1,4 - 2,0
> 1,0 -1,4
> 0,8 -1,0
>0,6-0,8
<0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Bron: jaarrekening 2018 gemeente Hattem, p.105

Het huidige weerstandsvermogen (1,76 volgens de programmabegroting 2020) valt in
waarderingsklasse B en is daarmee 'Ruim voldoende' om de gevolgen van de risico's op
te kunnen vangen. Afhankelijk van de komende begrotingsresultaten en financiële meeof tegenvallers kan dit weerstandsvermogen veranderen.
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Financieringsruimte
Het vaststellen van de financieringsruimte is afhankelijk van de omvang van
investeringen en de eigen financiële middelen. Voor het vaststellen van de
liquiditeitspositie (dat wil zeggen ‘op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kunnen
voldoen’) is er vanuit rijksoverheid een beperking opgelegd. Dit is het kasgeldlimiet,
waarbij maximaal 8,5% van de begroting aan korte leningen mag worden
binnengehaald. Voor de gemeente Hattem is dit ca. €2,2 miljoen.
Voor het vaststellen van de financieringsruimte op langere termijn zal zich de
gemeenteraad moeten afvragen of de balans tussen Eigen en Vreemd Vermogen goed
is en blijft. Hiervoor is het kengetal solvabiliteit een goede graadmeter. Dit kengetal geeft
antwoord op de vraag of met eigen geld de ambities te financieren zijn. De solvabiliteit is
24% volgens de jaarrekening 2018; deze gaat volgens de begroting 2020 echter
gestaag dalen naar zo’n 14% in 2022 en 2023, een negatieve ontwikkeling.
Van overheidswege zijn er ook een aantal beperkingen op het lenen15. We noemen er
twee:

de wet Hof (Houdbaarheid Overheidsfinanciën)
Waarbij schulden op de lange termijn aan banden worden gelegd. De decentrale
overheden wordt een plafond opgelegd voor het aangaan van schulden. De
referentiewaarde staat op 4%, dus ca. €1 miljoen voor de gemeente Hattem.

de renterisiconorm
Het doel hiervan is om de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de
rentelasten van de gemeente te beperken. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen
aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een jaar mag worden
aangepast aan de markt. Bij het aantrekken van langlopende financiering moet de
gemeente Hattem een renterisiconorm aanhouden van maximaal 20% van de
begrotingsomvang van ca. €26 miljoen, dus €5,2 miljoen. Dit getal wordt afgezet tegen
het renterisico (gebaseerd op de renteherziening en aflossingen) op de vaste schuld.
Het huidige renterisico van de gemeente Hattem blijft ruim onder de norm, ook in de
toekomst.
In de programmabegroting 2020 wordt uitgebreid ingegaan op de berekening van deze
risico’s en mogelijkheden. Een gemeenteraadslid moet erop kunnen vertrouwen dat de
weergave hiervan in de P&C-stukken, onder de verantwoordelijkheid van het College
van B&W, betrouwbaar is.
De accountant ziet bovendien toe op juistheid en betrouwbaarheid van de jaarrekening,
de provincie kijkt aan de hand van de financiële kengetallen of de gemeente in control is.
Dat wil zeggen of de gemeentelijke begroting structureel in evenwicht is. Het doel van
het provinciale toezicht is voorkomen dat gemeenten in financiële problemen komen en
dat gemeenten hun ‘financiële problemen krachtens artikel 12 van de Financiële
verhoudingswet op de collectiviteit afwentelen’4 (met andere woorden: voorkomen dat
gemeenten een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds nodig hebben).16

15

De Treasury wordt verder ingekaderd door de Wet FiDo, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) en de Handreiking Treasury 2015.
16
uit: Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018, gezamenlijk opgestelde verslag door de provincies over
het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op de gemeenten.
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Deelconclusie 1: Beoordeling van de financieel-economische en maatschappelijke
situatie van de gemeente Hattem
De presentatie van de P&C-stukken geeft weinig houvast voor een goede beoordeling
van de financieel-economische en maatschappelijke situatie. Voor een gemiddeld
gemeenteraadslid is het lastig om direct aan de gepresenteerde kengetallen af te lezen
hoe de gemeente Hattem er financieel voor staat. Doordat de financiële kengetallen
bijvoorbeeld niet direct gerelateerd worden aan een expliciete norm, is de betekenis van
het kengetal voor de financiële situatie niet meteen duidelijk. Ook is dat moeilijk te
destilleren uit de begeleidende tekst in de P&C-documenten.
Tot nu toe (begroting 2020) wordt de verplichte set van beleidsindicatoren, bedoeld om
de maatschappelijke situatie in beeld te brengen alleen nog ‘kaal’ gepresenteerd. Er
wordt nog gestudeerd wat de gemeente er mee wil en kan doen. Hier ligt een kans om
eventuele (niet-financiële) problemen op te sporen.
In de P&C-stukken staat veel informatie over risico’s, weerstandsvermogen en
financieringsmogelijkheden. Hieruit blijkt veel deskundigheid en openheid.. De meeste
informatie is echter meer boekhoudkundige dan beleidsinformatie. Het is de vraag of
een gemeenteraadslid aan de geboden informatie het risico of de ruimte kan aflezen
voor de uitvoering van een (eventueel bijgesteld) beleid.
5.2
Financieringsvrijheid
Bestedingsvrijheid komt pas tot zijn recht als de gemeenten ook over hun eigen
financieringsbronnen kunnen beschikken. Dit heet financieringsvrijheid, de vrijheid om over
eigen financieringsbronnen te beschikken voor de bekostiging van de eigen uitgaven.
5.2.1 Financieringsvrijheid in het algemeen
De middelen die de gemeenten ter beschikking staan, zijn voor een groot deel afkomstig van
de centrale overheid. Deze zijn vooral bestemd ter bekostiging van de wettelijk
voorgeschreven taken, al dan niet in medebewind. De middelen worden door de
rijksoverheid toebedeeld naar rato van een ingewikkeld verdeelsysteem. Hierbij wordt
rekening gehouden met geografische, economische en demografische factoren. Eigen
bronnen, zoals heffingen, lokale belastingen en andere inkomsten, dekken maar een klein
deel van de totale gemeentelijke exploitatie. De financieringsvrijheid is dus voor álle
gemeenten vrij beperkt.
Er zijn verschillende soorten geldstromen17 vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten.
Dit kunnen geoormerkte of vrij besteedbare gelden zijn.

17

Zie bijlage 2 voor uitleg van het gemeentefonds
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Geldstroom
Specifieke
uitkeringen
(‘geoormerkte
gelden’)

Kenmerken
Specifieke uitkeringen zijn rijksuitkeringen voor de uitvoering van
medebewindstaken waaraan bestedingsvoorwaarden vastzitten:
gemeenten mogen het geld alleen uitgeven aan een specifiek, door
de rijksoverheid bepaald doel. Gemeenten moeten de uitgaven aan
de rijksoverheid verantwoorden. Voorbeelden zijn
loonkostensubsidies en bijstandsuitkeringen.

Verantwoording
College van B&W
aan gemeenteraad
én aan Ministerie van
SZW

5
Uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn voor gemeenten in principe College van B&W
aan gemeenteraad
vrij besteedbaar. Het Gemeentefonds bevat drie soorten
uitkeringen: de algemene uitkering, de integratie-uitkering en de
decentralisatie-uitkering (DU). Het verschil tussen deze drie
uitkeringen is dat een integratie-uitkering wordt gebruikt om geld
onder gemeenten te verdelen op een manier die voor een bepaalde
periode afwijkt van de bestaande verdeelsleutels. Bij een
decentralisatie-uitkering geldt hetzelfde maar staat dat tijdstip nog
niet vast. Dit is beperkt tot vijf jaar.
Vanaf 2019 zijn beschermd wonen (Wmo); voogdij/18+ (Jeugdwet);
onderdelen van het re-integratiedeel van de Participatiewet,
waaronder de Wet sociale werkvoorziening en Beschut werken
(begeleid werken) nog een integratie-uitkering. In 2020 gaan deze
op in de algemene uitkering, behalve Wsw/BW die een DU wordt.
Bron: overzicht gebaseerd op Algemene Rekenkamer, Wegwijs in het sociaal domein,2018

Gemeentefonds
(‘vrij besteedbaar
geld’)

5.2.2 Financieringsvrijheid van de gemeente Hattem
In de gemeente Hattem wordt 66% van de baten gefinancierd vanuit de Rijksoverheid (59%
vanuit Gemeentefonds en 7% bestaat uit inkomensregelingen); De overige 34% komen uit
eigen inkomsten (belastingen, heffingen (leges), subsidies, verhuuropbrengsten, en
treasury).
In de dekking uit eigen middelen zit weinig rek (zie paragraaf 5.1.1).
Dekkingsmiddelen 2020
dividend overige
1% algemene
dekkingsmiddelen
0,2%

onttrekking specifieke
reserves dekkings2%
middelen
8%
inkomensregelingen
vanuit rijk
7%

lokale heffingen
23%

gemeentefonds
59%

Bron: gebaseerd op begrotingsgetallen 2020 gemeente Hattem, p.2 van meerjarenraming 2020-2023.

De eigen belastingen bestaan uit de OZB (bijna 3 miljoen euro), forensenbelasting (3.500
euro), precariobelasting (ruim een half miljoen euro), toeristenbelasting (een kwart miljoen
euro) en reclame (75.000 euro). In de begroting van 2020 wordt aangegeven dat er nog
€324.000 (1,2% van de baten in begroting 2020) aan onbenutte belastingcapaciteit is.
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Gemiddeld bekostigen gemeenten minder dan tien procent van hun uitgaven uit een
belastingen18. Dat is in de gemeente Hattem dus meer. Behalve deze belastingen hanteert de
gemeente Hattem nog een aantal heffingen, waarbij kostendekkendheid19 het uitgangspunt
is: afvalstoffenheffing (€1.4 miljoen); rioolheffing (dikke miljoen euro), begraafrechten
(178.000 euro), en (bouw)leges (650.000 euro). Daarnaast zijn er nog een paar geringe
inkomsten, bijvoorbeeld uit verhuur.
Deelconclusie 2: Financieringsvrijheid
Het grootste deel (2/3) van het Hattems gemeentelijk budget komt uit het gemeentefonds
resp. het overheidsbudget ten behoeve van inkomensregelingen. In principe zijn de middelen
uit het gemeentefonds (59%) vrij besteedbaar. Een aantal wettelijke en normatieve kaders
perkt deze vrijheid echter in. (zie hoofdstuk 5.4). Er wordt relatief meer dan in andere
gemeenten bekostigd uit eigen belastingen. Er is niet veel ruimte meer over om de
opbrengsten uit eigen middelen te verhogen.
5.3

De knoppen van de gemeenteraad

De gemeenteraad, als onderdeel van het gemeentelijk bestuur en hoogste democratisch
orgaan, kan niet aan alle knoppen draaien, alle thema’s beïnvloeden, alle problemen
oplossen. Er zijn hierbij formele en budgettaire beperkingen. Deze bespreken we hieronder
aan de hand van de volgende vragen:
Aan welke knoppen kan een gemeenteraad draaien?
 beleidsvrijheid resp. bestedingsvrijheid;
 hoeveel invloed heeft de raad op thema’s? kaderstelling
 instrumenten van de raad
5.3.1 Beleids- resp. bestedingsvrijheid
Beleidsvrijheid resp. bestedingsvrijheid algemeen
Beleidsvrijheid wordt omschreven als “het maken van eigen afwegingen over de inzet van
hun middelen en daarmee zelfstandig de uitkomsten van het beleid mogen en kunnen
bepalen”.20
“Door de recente decentralisaties is het aantal taken waar de gemeenten voor staan alleen
maar toegenomen, terwijl bij die verschuiving de financiële ruimte die gemeenten krijgen niet
mee is ontwikkeld. Gemeenten zijn financieel afhankelijker geworden van het Rijk; lokale
voorkeuren kunnen zij daardoor minder adequaat afwegen.”21
Uit dit citaat van Rinnooy Kan als voorzitter van de Commissie financiële ruimte voor
gemeenten blijkt dat de gemeenteraad een beperkte beleids- en beslissingsvrijheid
heeft.
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bron: ROB, beleidsvrijheid geduid, p.39
Het tarief moet afgestemd zijn op de werkelijke kosten, dus gesaldeerd hooguit nul of negatief.
20
bron: Raad voor het Openbaar Bestuur, Beleidsvrijheid bij decentrale taken: een nadere uitwerking ten behoeve van de
vormgeving van de financiële verhoudingen, maart 2019
21
bron: Alexander Rinnooy Kan, Betalen betekent bepalen, Advies van de Commissie Financiële ruimte voor gemeenten,
z.j.
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Bij een aantal, en niet de onbelangrijkste – gedecentraliseerde taken heeft de gemeente
geen autonomie maar medebewind 22. Dat wil zeggen, in de betreffende wet ligt vast wat de
gemeente heeft uit te voeren, waarbij vanuit de rijksoverheid financiën toebedeeld worden.
Alleen hoe het wordt uitgevoerd, is aan de gemeente, lees: aan het college. De
gemeenteraad kan daarbij achteraf controleren of de gestelde doelen zijn gehaald. Dit heet
‘formele beleidsvrijheid’. Deze kent dus voor de gemeente(raad) beperkingen.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op een schaal van 1 tot 10 de mate van
formele beleidsvrijheid voor de gemeente, lees: gemeenteraad, weergegeven. De score is
gebaseerd op “de mate waarin de gemeente vrij zelf haar beleidsdoelen en daarmee
verbonden taak kan vaststellen. <Dat> wordt bepaald door de mate waarin zij zelf
aanvullende regels kan stellen, <dan wel> gehouden is aan uitvoeringsregels, regels over
besluitvorming en/of vrij is te kiezen in de samenwerking.”

Cluster

Omvang
Cluster gemeentefonds
begroting 2018 (in miljoen €)

Inkomen en participatie
Bestuur en algemene ondersteuning
Jeugd
Educatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijke ondersteuning
Openbare Orde en Veiligheid
Volksgezondheid
Riolering en reiniging
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Onroerende Zaakbelastingen
Overige eigen middelen
Cultuur en Ontspanning

2.953
1.858
3.842
2.027
554
6.280
1.693
172
-568
4.591
-2.654
400
3.593

Totaal

24.742

Indicatieve score
2
2
3
3
3
4
4
4
5
7
8
8
9

NB: Score 1 betekent geen beleidsvrijheid (gemeente is volledig uitvoeringskantoor), een score van 10 volledige beleidsvrijheid.
Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur, Beleidsvrijheid bij decentrale taken: een nadere uitwerking ten behoeve van de
vormgeving van de financiële verhoudingen, maart 2019

De ROB constateert dat:
“met de decentralisaties sociaal domein wel publieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn overgedragen, maar niet de mogelijkheid voor gemeenten om zelf voor de financiering hiervan
zorg te dragen.” De ROB concludeert “dat slechts een beperkt deel van de gemeentelijke uitgaven
volgt uit volledig autonome beleidskeuzes. Het overgrote deel van de uitgaven vloeit voort uit politiek
bestuurlijke keuzes zoals die in nationale wet- regelgeving zijn vastgelegd en of uit rijksbeleid volgen.
Een substantieel deel vloeit voort uit de keuze van gemeenten om vooral niets anders te zijn dan andere
Nederlandse vergelijkbare gemeenten.”
De ROB spreekt zich hierbij niet uit over de controlerende taak van de gemeenteraad.
Achteraf kan de gemeenteraad het College van B&W op de vingers tikken, bijvoorbeeld bij de
bespreking en vaststelling van de jaarrekening.
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Medebewind betekent “dat gemeenten bij de taakuitvoering gebonden zijn aan door de rijksoverheid gestelde
voorschriften. De wetgever bepaalt per afzonderlijke wet wat de vrijheidsgraden zijn die gemeenten krijgen bij de uitvoering. ”
(bron: Algemene Rekenkamer, Wegwijs in het sociaal domein, 2018, p.17)

21

Voorbeeld decentralisatie sociaal domein, uit het rapport van de Algemene Rekenkamer
‘Wegwijs in het sociaal domein’, 2018
De taken die gemeenten uitvoeren in het kader van de Participatiewet, de Jeugdwet en de
WMO 2015 verrichten zij ‘in medebewind’. Dit betekent dat gemeenten bij de taakuitvoering
gebonden zijn aan door de rijksoverheid gestelde voorschriften. De wetgever bepaalt per
afzonderlijke wet wat de vrijheidsgraden zijn die gemeenten krijgen bij de uitvoering. Daaruit
volgt hoeveel beleidsvrijheid een gemeente heeft om een taak zelf vorm te geven.
De mate van beleidsvrijheid verschilt per wet en soms zelfs binnen een wet. Zo kan medebewind
de vorm aannemen van een tot in detail beschreven taakuitvoering door gemeenten, zonder dat
er ruimte is voor het leggen van lokale accenten of afwegingen. Een voorbeeld van dit
zogenaamde ‘technisch medebewind’ is aan de orde bij het inkomensdeel van de
Participatiewet: gemeenten zijn verplicht een bijstandsuitkering te verstrekken van een door
het Rijk bepaald bedrag op het moment dat een inwoner voldoet aan de eisen die gesteld zijn in
de wet. Het ontvangen van bijstand in die situatie is een recht waaraan de gemeente niet mag
tornen. Een voorbeeld van ‘vrij’ medebewind is de bijzondere bijstand. Gemeenten mogen vrij
invulling geven aan de extra financiële tegemoetkoming die zij hun inwoners met een
bijstandsuitkering bieden, zolang zij maar geen inkomenspolitiek voeren.
Naast de formele beleidsvrijheid is ook de bestedingsvrijheid van de raad aan
beperkingen onderhevig. Zoals eerder gesteld, echte bestedingsvrijheid is pas mogelijk
wanneer de middelen volledig naar eigen inzicht kunnen worden gefinancierd én
besteed.
De ROB concludeert dat de bestedingsvrijheid van gemeenten ingeperkt wordt door een
aantal factoren:
1. Kaderstellende landelijke regelgeving, zoals het op landelijk niveau vaststellen
van de stijging van de OZB, de zogeheten macronorm en door regels te stellen
aan de taken en de besteding van middelen door gemeenten.
2. Morele landelijke bemoeienis: lokale kwesties worden soms op landelijk niveau
besproken en beoordeeld vanwege de vrees voor ongelijke behandeling van
burgers.
3. Noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten: regionale samenwerking
vanwege kwaliteitsverhoging, kostenreductie, het beperken van kwetsbaarheid
en het kunnen bieden van bestuurlijke slagkracht. Dit brengt echter beperkingen
mee voor de beleidsvrijheid van individuele gemeenten.
4. Onderlinge verwevenheid van overheidstaken: de gemeenten als partner van de
Rijksoverheid bij de grote maatschappelijke opgaven, zoals de klimaat- en
energietransitie. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) van 2018 tussen
rijksoverheid en de decentrale overheden zijn hierover globale afspraken
gemaakt.
Deze vier factoren leiden tot een nivellerende werking in de beleidsvisies van gemeenten.
Het leidt weliswaar niet allemaal tot een beknotting van de formele beleidsvrijheid, maar
veroorzaakt in de praktijk een ervaren beknotting van de beleidsvrijheid.
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Bestedingsvrijheid algemene uitkering onder druk
In 2017 is er 85 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd voor de bestrijding van
armoede onder kinderen, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Gemeenten hebben de regie in het
armoedebeleid. In de bestuurs- afspraken staat dat gemeenten de aanwezige infrastructuur
benutten en optimaliseren, ze met relevante partners als scholen en fondsen gaan
samenwerken, kinderen zelf betrokken worden en de extra middelen dienen als aanvullende
impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen. In 2021 wordt getoetst of het
gemeentelijke beleid inderdaad alle kinderen in armoede heeft weten te bereiken. Dit voorbeeld
geeft aan dat de bestuurlijke werkelijkheid vaak genuanceerder is dan de theoretische
uitgangspunten. Bron: ROB, Beleidsvrijheid geduid, p.42
Beleids- resp. bestedingsvrijheid in de gemeente Hattem
Naar analogie van het rapport van de ROB zijn de budgetten uit de begroting 2020 van de
gemeente Hattem naar clusters verdeeld. De clusters (grijs gearceerd) waar weinig tot geen
inbreng mogelijk is (rangorde 1-5) behelzen 65% van het budget. Dit geldt voor het gebied
van het sociaal domein en op het gebied van de inrichting van bestuur en openbare orde.
Hier staat tegenover dat de gemeenteraad wel invloed kan hebben op de clusters
‘infrastructuur en gebiedsontwikkeling’ resp. ‘cultuur en ontspanning’.
Cluster

Hattemse begroting 2020
(x €1.000)
1. Inkomen en participatie
€3621
2. Bestuur en algemene ondersteuning
€5914
3. Jeugd & Educatie
€5695
4. Samenkracht en burgerparticipatie en WMO
€3834
5. Openbare Orde en Veiligheid
€916
6. Volksgezondheid
€610
7. Riolering, reiniging, infra, gebiedsontwikkeling
€5048
8a. OZB
- €2887
8b overige eigen middelen/heffingen
- €398
9. Cultuur en Ontspanning
€2450
Totaal

%

rangorde

11%
19%
23%
12%
3%
2%
16%
9%
2%
8%

2
2
3
3/4
4
4
5/7
8
4/5
9

€28.088 (lasten) + €3.416 (opbrengsten) = €31.504

Bron: Cijfers gebaseerd op Begroting 2020, p.74 (gesaldeerde bedrag van programma’s plus baten van lokale heffingen),
Rangorde op rapport Raad voor het Openbaar Bestuur (2019)
NB De gemeente Hattem gebruikt een andere indeling, maar voor het vergelijk is hier de clustering van het gemeentefonds
gebruikt, zoals ook het ROB heeft gedaan.

Binnen deze clusters zijn er nog wel verschillen voor beleidsbeïnvloeding. We behandelen ze
hieronder23. Dit overzicht is gebaseerd op het ROB-rapport (2019), Bijlage ii. Het nummer
tussen haakjes geeft de rangorde aan, zoals ook in de tabel te zien is.
1. Cluster inkomen en participatie (2).
Hieronder vallen o.a. de wetten Participatiewet, Wsw, Wet Inburgering, en de Handhaving- en
Fraudewet. Hierin staan verplichte gemeentelijke taken, waarbij de gemeente de vastgelegde
expliciete normen uit de wetten heeft uit te voeren.
De beleidsvrijheid voor de gemeenteraad ligt in het gemeentelijk armoedebeleid, waarbij
gemeenten eigen beleidskeuzes mogen maken ten aanzien van kwijtschelding en
schuldhulpverlening. De wijze van uitvoering van deze wetten, dus de vorm en intensiteit, is
een collegetaak. Daarin zit een kleine bandbreedte, bijvoorbeeld in het aanbod van
voorzieningen en re-integratie-instrumenten.
23

Voor een uitgebreide analyse zie bijlage ii, van het rapport Raad voor het Openbaar Bestuur (2019)
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2. Cluster bestuur en algemene ondersteuning (2).
Hieronder vallen de Gemeentewet, Rechtspositiebesluit burgemeester, Rechtspositiebesluit
wethouders, Rechtspositiebesluit gemeente- raadsleden en commissieleden, Inrichten en
normen voor de kosten van de Rekenkamer. Het zijn verplichte taken in het kader van politiek
en ambtelijk medebewind. Ter uitvoering van o.a. burgerzaken en de verkiezingen zijn er de
Wet basisregistratie personen, de Kieswet, Artikel 6 Besluit paspoortgelden (maximum prijzen
paspoort en rijbewijzen). Dit zijn verplichte taken in kader van politiek en ambtelijk
medebewind. Ook de normen voor de accountantscontrole liggen vast. Hierin zit haast geen
bandbreedte voor de gemeenteraad, behalve in de bepaling van de mate en zwaarte van de
overhead.
3. Cluster Jeugd en Educatie (3)
Hieronder vallen o.a. de Jeugdwet en wet op het Primair Onderwijs, de Wet
Onderwijsachterstanden- beleid, de Leerplichtwet, de Wet Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie VSV, de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
en de Modelverordening VNG met normbedragen nieuwbouw van scholen. Gemeenten
hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden en zijn verplicht tot regionale
samenwerking. Jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ en infectie- ziektebestrijding zijn taken
met weinig ruimte voor eigen beleid; het behelst hoofdzakelijk uitvoering van die taken,
waarbij het college enige vrijheid heeft ten aanzien van vorm en intensiteit. Landelijke
prioriteiten gelden als aanknopingspunt voor lokaal beleid.
Qua onderwijsbeleid wordt een groot deel van de gemeentelijke taken bekostigd uit
specifieke uitkeringen. De resultaatafspraken hiervan worden door het Rijk getoetst. Er is iets
meer vrijheid bij de onderwijshuisvesting, achterstandenbeleid en volwasseneducatie.
Aanspraken voor het leerlingenvervoer zijn wettelijk vastgelegd. Eventuele overige uitgaven
door eigen beleidskeuzes gaan ten laste van de algemene middelen.
4. Cluster Samenkracht en burgerparticipatie en WMO (3/4)
Hieronder vallen o.a. de Wet maatschappelijke ondersteuning, De Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening, de Wet Kinderopvang en Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. Uit de WMO komen nogal wat verplichtingen op het gebied van
maatwerkvoorzieningen voor o.a. gehandicapten en ouderen, en maatwerk-dienstverlening
(wijkteams, opvang, psychosociale hulp, inloop). Het College heeft enige vrijheid ten aanzien
van vorm en intensiteit bij de uitvoering. De raad kan beleid maken op het gebied van
bijvoorbeeld LHBT, noodopvang van vluchtelingen, toegankelijkheid van voorzieningen en
preventie.
5. Cluster Openbare Orde en veiligheid (4)
Hieronder vallen o.a. de Wet veiligheidsregio, die tot verplichte samenwerking aanzet. De
beleidskeuzes voor crisisbeheer en brandbestrijding worden in de Veiligheidsregio gemaakt.
Onder de Openbare Orde vallen de volgende wetten: Drank en Horecawet, Wet Openbare
Manifestaties, Wet BiBob, Wet wapen en munitie, Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er liggen hier inspanningsverplichtingen en
doelvoorschriften voor de gemeente. Er is enige vrijheid in de uitvoering ten aanzien van
kwaliteit en intensiteit, met name bij toezicht en handhaving.
6. Cluster volksgezondheid (4)
Hieronder vallen de Wet publieke gezondheid (Wpg), Besluit Publieke Gezondheid,
Handreiking Gezondheid en welzijn van kinderen statushouders. De landelijke prioriteiten
gelden als aanknopingspunten voor lokaal beleid. Het basispakket is vastgelegd, daar boven
uit zijn er vrijheden. Ten aanzien van de jeugdvolksgezondheid en infectiebestrijding is er
weinig beleidsvrijheid.
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7. Cluster riolering en reiniging, infra en gebiedsontwikkeling (5-7)
De wet Verankering en Bekostiging Gemeentelijke Watertaken is van toepassing op het
onderwerp riolering. Dat verplicht een rioleringsplan. Verder is het een taak in medebewind.
Reiniging is een verplichte taak. Er is wel keuze voor al dan niet kostendekkende tarieven, al
dan niet volgens het Diftar-systeem.
Onder infra en gebiedsontwikkeling vallen heel veel gemeentelijke taken waarbij er op
sommige gebied beleidsvrijheden zijn.
 Rondom verkeer en vervoer, havens en waterwegen gelden de volgende wetten:
Gemeentewet, de Onderhoudsplicht o.g.v. de Wegenwet (art 16 & 18) en de CROWnormen voor wegonderhoud en de Wet Personenvervoer. De gemeente is vrij in
stellen van eigen prioriteiten, behalve bij de waterwegen: daar is afstemming met het
waterschap een vereiste.
 Onder ruimtelijke verordening vallen de wetten Wet Ruimtelijke ordening en Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het beleid moet passen binnen provinciaal en
landelijke beleid maar de invulling van de ruimtelijke ordening biedt bij uitstek ruimte voor
eigen beleidskeuzes.
 Onder bouwen en wonen vallen de Huisvestingswet 2014 en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Hieronder vallen wettelijke taken met mogelijkheid voor
eigen beleid bij stedelijke vernieuwing en aanbod. Onder cultureel erfgoed valt de
Erfgoedwet die veel beleidsvrijheid aan de gemeente laat.
 Onder het milieu vallen de Flora- en faunawet, de Wet natuurbescherming; de Wet
geluidhinder, de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De uitvoering is vaak grotendeels belegd bij regionale
uitvoeringsdiensten. Er is een beperkte beleidsvrijheid.
 Onder de economische ontwikkeling vallen o.a. de wetten Wet markt en overheid; de
Winkeltijdenwet; de Drank- en Horecawet (DHW). Er is vrijwel volledige beleidsvrijheid in
dit deelgebied.
 De fysieke bedrijfsinfrastructuur valt onder de Wet op de Bedrijven Investeringszones
(Wet-BIZ); ook hier is vrijwel volledig beleidsvrijheid rondom grondexploitatie,
straathandel, markten en bijvoorbeeld economische promotie.
8a. Cluster OZB (8)
De OZB valt onder de invloedsfeer van de Gemeentewet (art 216-art 220h) en de impliciete
werking van de macronorm ter vaststelling van OZB-verhogingen. Uiteindelijk bepaalt de
gemeenteraad de hoogte/aanpassing van de OZB voor woningen en niet-woningen. De
Treasury wordt ingekaderd door de Wet FiDo, het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) en de Handreiking Treasury 2015.
8b. Overige eigen middelen (heffingen) (4-5)
Hieronder vallen allerlei verplichte taken (zoals afval, afgifte paspoorten, riolering), waarvoor
zelf het tarief mag worden bepaald, met een maximum van 100% kostendekkendheid.
9. Cluster Cultuur en ontspanning (9)
Hieronder vallen o.a. de wetten Archiefwet, Mediawet (m.b.t. zorgplicht lokale omroep), Wet
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), ‘Vernieuwingsconvenant GemeentenLokale Omroepen 2015-2018’ en de Erfgoedwet.
Dit taakgebied kent nagenoeg volledig beleidsvrijheid. Rondom recreatiehavens,
sport(accommodaties), cultuuraanbod en – participatie, musea, bibliotheken en media kan
de gemeente volledig eigen beleid maken.
Bij het openbaar groen gelden de Flora en Faunawet en Wet Natuurbescherming. Deze
bieden voldoende ruimte tot eigen beleid. Ten aanzien van begraafplaatsen geldt de Wet op
de lijkbezorging. Lijkschouwing is een verplichte taak (medebewind); de heffingen en soort
onderhoud zijn vrij.
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Deelconclusie 3.1a: Knoppen van de gemeenteraad, beleidsvrijheid
De formele beleidsvrijheid van de gemeenteraad op een aantal gebieden is beperkt. Dit is
niet specifiek voor de gemeente Hattem. Er is geen volledige autonomie, maar medebewind
bij de taken op het gebied van het sociaal domein (Participatie en Inkomen, Jeugdzorg),
Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid. In die betreffende wetten ligt voor een
groot deel vast wat de gemeente heeft uit te voeren. De gemeenteraad heeft wel een
leidende rol in het vaststellen van de concrete doelen in het sociaal domein. Hoe (met welke
intensiteit en in welke vorm) het beleid wordt uitgevoerd, is aan de gemeente, lees: aan het
college.
De gemeenteraad heeft veel invloed op de gebieden infrastructuur en gebiedsontwikkeling,
cultuur en ontspanning.
Deelconclusie 3.1b: Knoppen van de gemeenteraad, bestedingsvrijheid
Naast de formele beleidsvrijheid is ook de bestedingsvrijheid van de raad aan beperkingen
onderhevig. De rijksoverheid bepaalt de financiën voor de – al dan niet in medebewind opgelegde taken. Echte bestedingsvrijheid is pas mogelijk wanneer de middelen volledig naar
eigen inzicht kunnen worden gefinancierd en besteed. Daarvoor kan men weliswaar eigen
middelen inzetten, maar die ruimte is beperkt.
5.3.2. Kaderstelling
Kaderstelling in het algemeen
De kaderstelling kent vele lagen en bronnen. De beïnvloeding door de nationale politiek
(zowel kaderstellend als moreel), de verstrengeling van dossiers (zowel qua complexiteit
als financieel) en de (soms) noodzakelijke regionale samenwerkingen maken de
beleidsmarges van gemeenteraden relatief klein.
De kadernota is van de P&C-documenten de belangrijkste richtinggevende nota. Deze
stelt de gemeenteraad vast. Op basis hiervan krijgen de andere documenten hun
invulling. Bij de bespreking en vaststelling van de kadernota geeft de gemeenteraad haar
richtinggevende keuzes aan.
De programmabegroting is de financiële vertaling hiervan; de voor- en najaarsnota geven
een verdere bijstelling, vooral vanwege de moeilijk inschatbare financiering vanuit het
Rijk, die hierop een grote invloed heeft. De jaarrekening en het jaarverslag geven een
verantwoording van de resultaten en de aanwending van de middelen.
Hoofddocumenten in de P&C-cyclus
kadernota
begroting
voorjaarsnota
najaarsnota
jaarverslag & jaarrekening

behandeling in jaar X
voor het jaar X + 1
voor het jaar X + 1
voor het jaar X
voor het jaar X
voor het X – 1

26

in 2020
voor 2021
voor 2021
voor 2020
voor 2020
voor 2019

Kaderstelling in de gemeente Hattem
Bij de gemeente Hattem worden kadernota, voorjaarsnota en jaarverslag/jaarrekening
tegelijkertijd in de gemeenteraad gebracht. Het zijn documenten die eigenlijk drie
verschillende jaren omvatten. De kadernota gaat over het komende jaar, de
voorjaarsnota over het huidige jaar, en het jaarverslag/jaarrekening over het afgelopen
jaar. Volgens eigen zeggen:
Zo wordt inzicht verkregen in alle relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de
financiële positie van onze gemeente. (Bron: raadsvoorstel juni 2019).
De andere kant van deze gelijktijdige behandeling is, dat de kadernota ondergesneeuwd
wordt door de financiële kaders en bestaand beleid.
In de Hattemse kadernota 2020-2023 worden vijftien financieel-technische kaders en
uitgangspunten voorgesteld. De inhoudelijke thematiek (over wie of wat hebben we het,
wat is de ernst of het risico, is het structureel of incidenteel, wat zijn alternatieve
oplossingen en financieringsbronnen) wordt nauwelijks uitgewerkt en gepresenteerd. Er
wordt wel gesteld dat “Als algemeen toetsingskader geldt de richting die we als
gemeente met Samen Hattem hebben ingezet.” In de kadernota wordt geen vertaling
van deze richting in concrete doelen weergegeven.
Kaders uit de kadernota 2020-2023
 Een vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 en de voorjaarsnota 2019
(financieel);
 De exploitatie is structureel en reëel in evenwicht;
 Onroerende zaakbelasting (OZB) : de voorliggende kadernota is in alle jaren niet in
evenwicht. In de begrotingsvoorbereiding moet blijken of, en zo ja voor welk bedrag
een verhoging van de OZB moet worden voorgesteld teneinde een sluitende
exploitatie te realiseren.
 Rioolheffing: vasthouden aan de huidige beleidslijn 'verhoging = inflatiepercentage
plus 2%’
 Sociaal Domein. Bij de jaarrekening 2018 is duidelijk geworden dat de reserve
sociaal domein ultimo 2018 uitsluitend nog beschikbaar is voor Wtcg en MO/BW.
Voorgesteld wordt de reserve in stand te houden.
 Meicirculaire gemeentefonds 2019: deze is nog niet gepubliceerd ten tijde van het
opstellen van de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020-2023 zodat de financiële
uitkomsten niet kunnen worden meegenomen in de besluitvorming door het College
op 28 mei. Voorgesteld wordt de uitkomsten van de meicirculaire voor 2019 te
betrekken bij de najaarsnota. De uitkomsten van de mei- en de septembercirculaire
voor 2020 en verder worden betrokken bij de begrotingsvoorbereiding.
 Ratio weerstandsvermogen: in de jaren 2020-2022 toestaan dat de ratio tijdelijk mag
dalen tot 1,0. Vanaf 2023 weer vasthouden aan de huidige beleidslijn ‘factor 1,4’.
 Meerjaren Investeringsprogramma (MIP): basis is het vastgesteld MIP uit de
meerjarenbegroting
 2019 en door de raad geaccordeerde aanpassingen nadien. Het MIP wordt
geactualiseerd bij de begrotingsvoorbereiding.
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Technische uitgangspunten
 leges en tarieven: er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.
 belastingen, heffingen en leges: de indexering voor 2020 bedraagt 1,5 %.
 looncompensatie: de voorlopige indexering voor 2020 bedraagt 4,7%, waarvan 2,5%
loonbod en 2,2% pensioenpremie ABP. Wel met de kanttekening dat de
onderhandelingen tussen de VNG en de bonden in juni worden hervat. De definitieve
indexatie wordt meegenomen in de begrotingsvoorbereiding.
 prijscompensatie diensten en goederen: de indexering voor 2020 bedraagt 1,5C% 24.
 te verstrekken subsidies aan derden: 0,7% (1,7% minus 1%) over de
subsidiebudgetten.
 areaalwijzigingen op wegen, straten, groen, straatmeubilair en kunstwerken worden
verwerkt in de begroting zodat het bestaande beheer niet in kwaliteitsniveau hoeft te
worden aangepast.
Er worden wel in de kadernota 2020 zogenaamde ‘zoekgebieden’ aangegeven. Dit zijn
‘onderwerpen die de potentie hebben om lasten te verminderen dan wel baten te
verhogen’. Het zijn vooral bezuinigingsmogelijkheden, voor het jaar 2020 ter waarde van
€100.000. Twee derde van deze bezuinigingen liggen op het gebied van de
WMO/jeugdzorg en beschutte werkplekken. Daarnaast wordt in overweging gegeven
(maar niet uitgewerkt) om te kijken naar muziekonderwijs, schoolzwemmen,
monumentensubsidies, duurzaamheid en musea. Alternatieve uitvoeringen of
dekkingsmiddelen buiten het programma e.d. worden niet aangegeven. Op de totale
lasten van bijna € 30 miljoen (excl. onttrekkingen/toevoegingen van reserves 25)
bedragen de voorgestelde bezuinigingen van €100.000 nog geen half procent van de
begroting.
Voorbeeld ZOEKGEBIED in Kadernota 2020-2023
Verbeterinitiatieven - Sociaal Domein – Jeugdhulp en Wmo (betreft deelprogramma’s 1.a en 1.c)

De gemeente Hattem streeft er naar dat de zorg kwalitatief op orde is, maar dat deze
ook nu en in de toekomst betaalbaar is. De sterk stijgende kosten (m.n. binnen de
jeugdhulp) en de consequenties die dit heeft voor de gemeentelijke begroting is de
aanleiding om kritisch te kijken naar wat we precies aan zorg en preventie in het sociaal
domein inzetten en hoe we dit georganiseerd hebben. Binnen het sociaal domein leggen
we hierbij eerst de focus op de Jeugdhulp en Wmo.
We brengen verbeterinitiatieven in beeld die op korte of op langere termijn kunnen
leiden tot een hogere kwaliteit en/of lagere kosten. De thema’s waar we onder meer
naar kijken zijn: preventie & voorliggende voorzieningen, toegang en verwijsroutes (bijv.
normalisering), zorgaanbod & zorgaanbieders en de administratieve afhandeling &
informatievoorziening. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de beleids-,
kwaliteitsmedewerkers en consulenten binnen de Wmo en Jeugd. Tijdens de
bijeenkomst willen we door het combineren van ervaringen vanuit beleid en de
uitvoering op een snelle en praktische manier kansen tot verbetering in beeld brengen
en afspraken maken over de uitwerking.

24

letterlijk overgenomen, bedoeld wordt wellicht 1,50 %.

25

jaarrekening 2018: gerealiseerd totaal aan lasten bedraagt €29.738.000.

28

Deelconclusie 3.2: Knoppen van de gemeenteraad; Kaderstelling
De kaderstelling zit opgesloten tussen allerlei invloeden: de beïnvloeding van de
nationale politiek, van het eigen politieke programma, door afspraken bij regionale
samenwerkingsprojecten en door verstrengeling van dossiers. In de kadernota van de
gemeente Hattem zoemt men vooral in op financieel-technische kaders en uitwerkingen.
Inhoudelijk concrete beschrijvingen en alternatieven voor uitwerking of financiering
ontbreken. De ‘zoekgebieden’ voor bezuinigingen, die het College in de kadernota
formuleert, bieden ook onvoldoende zicht op mogelijke varianten van uitvoering of
financiering. De kadernota biedt te weinig aanknopingspunten voor inhoudelijke keuzes.

5.3.3
Instrumenten van de raad
De gemeenteraad heeft een groot aantal instrumenten ter beschikking om haar
kaderstellende en controlerende functie in te vullen. In hun rapport ‘Om de controle door
de raad’26, sommen deze onderzoekers Peters en Castenmiller de volgende twee rijtjes
op:
Instrumentarium ten behoeve van kaderstelling
Het instrumentarium waarmee de gemeenteraad kaders kan stellen, bestaat uit:
 Budgetrecht: vaststellen begroting (art. 189 GemW)
 Verordenende bevoegdheid (art. 127 Grondwet)
 Initiatiefvoorstellen (art. 147a lid 2 en 3 GemW)
 Amendementen (art. 147b GemW)
 Moties
 Beleidskaders en overige kaders
Deze instrumenten zouden moeten leiden tot een flinke vinger in de beleidspap. Maar dit
is niet eenvoudig. Het onderzoek van Peters c.s. laat zien dat kaderstelling in de
gemeentelijke praktijk een gelaagd verschijnsel is. Het laat zich niet in één keer
vastleggen. De kaderstelling zit verwerkt in verschillende documenten, die elkaar
opvolgen maar ook naast elkaar verschijnen. Soms betreft de kaderstelling het totale
budget (beleidsmatige kaders in de kadernota en begroting), soms komt het afzonderlijk
naar voren in afzonderlijke beleidsnota’s op de diverse beleidsterreinen. “Daarbij is niet
altijd duidelijk hoe de beleidsmatige kaders op de individuele beleidsterreinen zich
verhouden tot de algemene beleidsmatige kaders in de begroting.”, aldus Peters c.s.
Volgens onderzoekers Peters en Castenmiller is de praktijk nog ingewikkelder. Een
raadslid krijgt ook “kaders mee vanuit financieel- technische normen, coalitieakkoorden
en raadsprogramma’s en de partijpolitieke doelstellingen van individuele raadsleden”.

26

bron: Klaartje Peters & Peter Castenmiller, Om de controle door de raad, Een onderzoek naar de toepassing van het
raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk, Decentraal Bestuur.nl, maart 2019
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Instrumentarium ten behoeve van controle
Het instrumentarium waarmee de gemeenteraad controle kan uitoefenen, bestaat uit:
 Mondelinge vragen (art. 155 lid 1 GemW)
 Schriftelijke vragen (art. 155 lid 1 GemW)
 Interpellaties (art. 155 lid 2 GemW)
 Overige vragen vallend onder vragenrecht: technische vragen (art. 155 lid 1 GemW)
 Overige vragen vallend onder vragenrecht: informele of ‘ondershandse’ vragen (art.
155 lid 1 GemW)
 Raadsonderzoeken of -enquêtes (art. 155a lid 1 GemW)
 Budgetrecht: vaststellen jaarrekening en financiële controle in bredere zin (art. 189
en art. 213 GemW)
 Rekenkamer(functie) (art.182 GemW)
 Instelling van en controle op verbonden partijen (incl. de voorhangprocedure
oprichting en deelneming privaatrechtelijke taakbehartiging ex. art.160, lid 2 GemW)
 Verplicht doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (art. 213a GemW)
 Passieve en actieve informatieplicht van college en burgemeester (art. 169 en 180
GemW)
Van de hierboven genoemde instrumenten ter controle zijn de meeste gericht op het
inwinnen van informatie. Toch voelt het raadslid zich niet altijd goed geïnformeerd, blijkt
uit het onderzoek van Peters c.s..
Volgens onderzoeker Peters vinden raadsleden het moeilijk wanneer ze het beleid
moeten beoordelen. Hierbij moet men de feitelijke situatie vergelijken met een norm of
het kader. Vaak wordt dit controlerend werk niet (zichtbaar) afgemaakt en blijft men
steken bij het louter stellen van een vraag. Een uitzondering is de behandeling en
vaststelling van de jaarrekening vanwege het duidelijk formeel moment van beoordeling,
volgens Peters c.s..
Voor een Hattems raadslid is het complex om (voorgestelde) maatregelen te beoordelen
als onderdeel van het gehele beleid. Niet alleen door de periodieke budgettaire
aanpassingen, maar ook doordat verbanden en doorwerkingen in een ander
beleidsonderdeel niet (meteen) zichtbaar zijn. Waar zit financiële ruimte voor nieuwe
plannen, welk geld is geoormerkt, waar is ontschotting mogelijk? De opzet van de P&Cdocumenten geven hiervoor een beperkte mogelijkheid. De informatie in enkele
rapportages is veel: de begroting telt zo’n 200 pagina’s, het jaarverslag en de
jaarrekening circa 230 pagina’s, gevuld met veel technische uitleg van de cijfers. De
kadernota is echter 28 pagina’s. Het is hierbij moeilijk te bepalen wat er precies voor
welk geld gedaan wordt en welke alternatieven er zijn. De nadruk wordt op de gevolgen
van de aanpassingen van beleid gelegd. Hiermee valt buiten het zicht waarover het
feitelijk gaat. Is het een incidenteel of structureel thema, hoe groot is de doelgroep, wie
en hoeveel mensen gaan erop vooruit of achteruit als we het wel of niet doen, wat zijn
de varianten of opties bij dit thema. En hoeveel beleidsvrijheid is er voor de
gemeenteraad.
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Deelconclusie 3.3: Knoppen van de gemeenteraad; Instrumenten van de
gemeenteraad
Aan de hoeveelheid instrumenten voor kaderstelling en controle ontbreekt het de
gemeenteraad niet. Maar vanwege de gelaagdheid en verstrengeling van de
onderwerpen ontbreekt vaak het zicht op het eindresultaat, zowel financieel als
maatschappelijk. Dat breekt ook op bij de controlefunctie van de gemeenteraad. Het
vereist van een raadslid beoordelings- en uithoudingsvermogen om een dossier tot het
eind te volgen en controleren. In de P&C-stukken van de gemeente Hattem is veel
aandacht voor boekhoudkundige uitleg. Maar wat het in praktische zin betekent (dus wie
of wat wordt er hoeveel beter van), blijft vager. Het verschil tussen hoofd- en bijzaken en
wat wel of niet te beïnvloeden onderwerpen zijn, is moeilijk voor een raadslid te
onderkennen. Het helpt dan wanneer de feiten en normen helder worden gepresenteerd.
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6. Welke keuzes heeft de gemeenteraad feitelijk?
Formeel heeft de gemeenteraad álles te zeggen over het beleid van de eigen gemeente.
Echter, in de vorige hoofdstukken is vastgesteld dat deze vrijheid ingeperkt wordt door
wettelijke, financiële en normatieve overwegingen.
Een groot deel van de gemeentelijke taken is ingebed in wettelijke kaders, waar de
rijksoverheid financiële middelen tegenover stelt. Deze middelen worden via
verdeelsystemen vastgesteld, soms zijn ze onvoldoende om de gewenste doelen te
behalen. 66% van alle baten zijn afkomstig van de Rijksoverheid (59% vanuit het
Gemeentefonds en 7% bestaat uit inkomensregelingen); De overige 34% komen uit eigen
inkomsten (belastingen, heffingen (leges), subsidies, verhuuropbrengsten, en treasury). In
de uitbreiding van eigen inkomsten zit weinig rek.
De onderlinge verwevenheid van onderwerpen met andere gemeenten, regio’s en
landelijke ontwikkelingen maakt ook autonome afwegingen van de gemeenteraad lastig.
Op een aantal beleidsterreinen kan de gemeenteraad wel autonome invloed hebben.
Programma 1 Sociaal Sterk, sectie welzijn en sport (Cultuur en Ontspanning) 27:
dan hebben we het o.a. over sportbeleid en – activering, het aanleggen en onderhouden
van sportaccommodaties, het cultuuraanbod, de deelname aan muziek, dans en toneel,
de subsidiëring van evenementen en manifestaties; de openluchtcreatie; de musea, de
bibliotheek, de media en de benutting en onderhoud van het openbaar groen,
volkstuintjes, natuurbeleid, speelvoorzieningen.
Programma 2 Wonen, werken en recreëren, sectie ruimtelijke ontwikkeling,
economische ontwikkeling en fysieke leefomgeving (Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling): de inrichting van de stad (omgevingsvisie; stedelijke
vernieuwing, grondbeleid, cultureel erfgoed), het verkeersbeleid (bruggen- en
wegenonderhoud, gladheidsbestrijding, parkeerfaciliteiten en –tarieven), het beleid
rondom openbaar vervoer-faciliteiten.
Programma 3 Besturen en organiseren, sectie dienstverlening en sectie financiën
(OZB en overige eigen inkomsten): de gemeenteraad heeft op een paar aspecten een
relatief vrije hand. Zij stelt de financiële verordening op. Bij activiteiten waar heffingen
voor gevraagd mogen worden (afval, riolering, paspoorten), kan zij de tarieven
vaststellen, maar met een maximum van maximaal 100% kostendekkendheid. Zij
bepaalt ook de hoogte van de OZB (in Hattem relatief aan de hoge kant28) en de
toeristenbelasting (beneden het Nederlands gemiddelde). Zij kan ook
voorbereidingskredieten vaststellen, voor bijvoorbeeld het Programma Verbetering
Dienstverlening 29.
Deze beleidsterreinen behelzen ca. 43% van de totale te beïnvloeden lasten en baten
van de gemeente Hattem.

27

We gebruiken hier de terminologie van de gemeente Hattem met tussen haakjes de clusterindeling volgens het
Gemeentefonds.
28

OZB voor woningen bedraagt 0,1544% ten opzichte van gemiddeld Nederland 0,1115% (berekend as percentage van
de WOZ-waarde). (cijfer 2019)
29
Programma Verbetering Dienstverlening is een meerjarig programma waarin langs de drie hoofdopgaven KCC,
Digitaal en Mentaal een bijdrage geleverd wordt aan de ambities om integraler, professioneler, digitaler en klantgerichter
te werken. Het krediet wordt aangewend voor het opstellen van een plan met bijbehorende kostenindicatie voor het
verbouwen van de centrale hal van het stadhuis, inclusief balies en spreekruimtes.
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Lasten programmabegroting 2020
programma 1, secties welzijn en sport:
programma 2 totaal: €1447+€644+€4150)

€1.845.000
€6.241.000

(t.o.v. totaal lasten en baten begroting 2020

ca. €26,5 miljoen )

Gemeentelijke belastingen30
baten OZB woningen en niet-woningen
toeristenbelasting:
precariobelasting

€2.900.000
€ 220.000
€ 285.000

Deze programma-onderdelen kan de gemeenteraad goed sturen en controleren.
Hiervoor heeft ze voldoende instrumenten en financieringsmogelijkheden ter
beschikking. Op de andere onderdelen, zoals het sociaal domein, openbare orde en
veiligheid en volksgezondheid zijn er meer kaders en beperkingen. Hier moet de
discussie zich beperken tot de achterliggende maatschappelijke waarden bij het bepalen
van de doelen.
In de praktijk blijkt echter dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de totale beleids- en
financieringsruimte heeft. Bovendien gebruikt de gemeenteraad onvoldoende haar
volledige instrumentarium van initiatiefvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen tot
en met haar onderzoeksmogelijkheid. Het vereist van een raadslid nogal wat
beoordelings- en uithoudingsvermogen om een dossier tot het eind te sturen. Bovendien
heeft de gemeenteraad vaak onvoldoende zicht op de problematiek, financiële situatie,
kosten en baten en oplossingsrichtingen. Hiervoor is de inrichting van de P&Cdocumenten nog niet toegankelijk genoeg.

30

Heffingen zijn hierbij buiten beschouwing gehouden omdat die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.
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Bijlage 1: Uitleg over het gemeentefonds
gebaseerd op Bron: Website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-enprovincies/documenten/rapporten/2013/05/24/toelichting-op-de-berekening-van-de-uitkeringen-uit-hetgemeentefonds

De rijksoverheid verdeelt in 2019 via het gemeentefonds een bedrag van ongeveer 30
miljard euro (= ca. 10% van de totale begroting) over alle 350 gemeenten in Nederland.
In 2019 zal het gemeentefonds met 1,1 miljard euro groeien, tot 31,2 miljard euro. De groei is
218 miljoen euro lager dan eerder werd verwacht. In 2020 zal het gemeentefonds met 1,2
miljard euro groeien, de groei is dan 409 miljoen euro hoger dan verwacht. De ontwikkeling
van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van
de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de normeringssystematiek
(trap-op-trap-af) wordt de procentuele wijziging van de ARU vermenigvuldigd met de
grondslag van het gemeentefonds en bepaalt dit het accres dat wordt toegevoegd aan de
algemene uitkering.
Voor gemeenten is de bijdrage uit het gemeentefonds hun grootste inkomstenbron. De
minister van Binnenlandse Zaken (BZK) is samen met de staatssecretaris van Financiën
beheerder van dit fonds. Het ministerie van BZK verdeelt het geld via een verfijnd
systeem waardoor alle gemeenten dat deel uit het fonds krijgen waarmee ze hun taken
kunnen bekostigen, waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen tussen
gemeenten.
Herijking gemeentefonds
Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Het
traject heeft betrekking op bijna het gehele gemeentefonds. De nieuwe indeling staat
gepland voor 2021.
Verdeling gemeentefonds
Gemeenten ontvangen naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratieuitkeringen uit het gemeentefonds. De verhouding is ongeveer 83% voor de algemene
uitkering ten opzichte van 17% 31 voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen.
Algemene uitkering
Een algemene uitkering is in principe vrij besteedbaar. Maar de hoeveelheid geld voor
individuele gemeenten uit het gemeentefonds voor de algemene uitkering krijgen, hangt af
van de kenmerken én de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft
aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen: hoe meer belastingscapaciteit
(heffing OZB), des te kleiner aandeel in de algemene uitkering. De Rijksoverheid kijkt bij de
verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:

aantal inwoners;

aantal jongeren;

aantal uitkeringsgerechtigden;

oppervlakte van de gemeente;

grootte van de watergebieden.
Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een
bedrag ‘per eenheid’.32 De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere,
enzovoorts.

31

bron: meicirculaire gemeentefonds, 31-5-19, BZK

32

zie ook meicirculaire mei 2019, pagina 66-68
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Het kost de ene gemeente meer geld om haar inwoners een bepaald voorzieningenniveau te kunnen
bieden dan de andere gemeente. Dat komt aan de ene kant doordat de ene gemeente bijvoorbeeld
meer een centrumfunctie vervult dan de andere, waardoor meer mensen gebruik maken van
voorzieningen als sportaccommodaties en theaters (behoefteverschillen). Aan de andere kant maken
externe factoren het leveren van bepaalde diensten soms duurder (kostenverschillen). Gemeenten
met een zwakke bodem moeten meer geld uitgeven om het wegenstelsel in stand te houden. Verder
kan de ene gemeente gemakkelijker eigen belastingmiddelen genereren dan de andere.
Bron: Dr. M.A. Allers, COELO EN RUG, De verdeling van het gemeentefonds: kritiek op de
bestaande methode en voorstel voor alternatief, verschenen in: Tijdschrift voor Openbare
Financiën, nr. 4, 2005, blz. 158-189.
Vanaf 2015 hebben gemeenten vanwege de uitbreiding van hun verantwoordelijkheid op
grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatie middelen ontvangen via de
integratie-uitkering Sociaal domein. Per 2019 zijn de meeste van deze budgetten aan de
algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft de volgende
onderdelen:

Wmo

Jeugdhulp

Re-integratie klassiek
Dit betekent dat voor de verdeling van de gelden de maatstaven voor de algemene uitkering
worden toegepast.
Integratie-uitkeringen: Beschermd Wonen, Voogdij/18+ en Participatie
Een re-integratieuitkering is bestemd voor specifieke taken, waarbij er voor de
gemeente(raad) geen beleidsvrijheid is.
Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein zijn per 2019 nog niet
overgeheveld naar de algemene uitkering. Het betreft de volgende onderdelen:
Van de IUSD33 Wmo het onderdeel Beschermd wonen; de middelen worden over 43
centrumgemeenten verdeeld. Dit gebeurt op historische basis.
Van de IUSD Jeugd het onderdeel Voogdij/18+: Voor de verdeling van voogdij en 18+
wordt geen gebruik gemaakt van een objectieve verdeling, maar op basis van historisch
gebruik (t-2). Het historisch gebruik wordt jaarlijks geactualiseerd.
Van de IUSD Participatie de onderdelen:
Participatiebudget nieuwe doelgroepen
In het verdeelmodel voor de nieuwe doelgroepen wordt in de berekening onderscheid
gemaakt tussen het budgetaandeel van personen die voorheen in de Wajong zouden
zijn ingestroomd en het budgetaandeel voor de kosten van de begeleiding van de
nieuwe doelgroep. Voor de berekening van het eerstgenoemde budgetaandeel wordt
gebruik gemaakt van historische cijfers van de instroom werkregeling Wajong; voor de
berekening van het laatstgenoemde budgetaandeel wordt tevens gebruik gemaakt van
de (historische) instroom in de wachtlijst Wsw.
De verdeling zal worden gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn ten tijde van de
meicirculaire in het voorafgaande jaar.
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IUSD = Integratie Uitkering Sociaal Domein
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Wet sociale werkvoorziening
De verdeling van de middelen Wsw wordt bepaald op basis van het aantal gerealiseerde
plaatsen in standaardeenheden (SE) in het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de per
gemeente geschatte daling op basis van de uitstroomkans van de werknemers sociale
werkvoorziening. Voor gemeenten met in 2016 een taakstelling van minder dan 100 SE
blijft de correctie in 2017 achterwege en wordt deze vanaf 2018 met één jaar vertraging
toegepast.
Door een onderzoeksbureau worden de blijfkansen per gemeente berekend. Deze
blijfkansen zullen jaarlijks worden geactualiseerd.
Decentralisatie-uitkering
De gemeente Hattem komt op dit moment voor een beperkt aantal decentralisatieuitkeringen in aanmerking. Deze zijn schuin gedrukt.


















Maatschappelijke begeleiding: Hattem 10 personen, € 23.700
Verhoging taalniveau statushouders: Hattem €14.148
Landelijke vreemdelingenvoorzieningen: Hattem €0
Bonus beschut werk: Hattem €3.000
Koplopergemeenten Cliëntondersteuning: Hattem: €0
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten: Hattem €101.264
Sportakkoorden: Hattem €0
Geweld hoort nergens thuis: Hattem €0
Kerkenvisies: Hattem €0
Gezond in de stad (impuls kansrijke start): Hattem €0
Pilots logeerzorg: Hattem €0
Faciliteitenbesluit opvangcentra: Hattem €0
Verduurzaming basisscholen: Hattem €0
Armoedebestrijding kinderen: Hattem €35.512
Verhoogde asielinstroom - partieel effect: Hattem €0
Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie: Hattem €0
Maatschappelijke opvang: Hattem €0

NB: Daarnaast zijn er nog in 2019 suppletieregelingen die de herverdeel-effecten van de
overheveling van specifieke uitkeringen naar algemene uitkeringen gaan, zoals
Suppletie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning, Suppletie-uitkering
Overheveling Integratie-uitkering Sociaal domein, Suppletie-uitkering Jeugd.
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Bijlage 2: basisset met cijfers van de gemeente Hattem in
vergelijk met het gemiddelde in Nederland
De basisset van indicatoren is bedoeld om een vergelijking te maken tussen gemeenten.
Taak
-veld

Naam
Indicator

Eenheid

Bron

Resultaat
Hattem

Resultaat
Nederland

1.

Bestuur en
ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000
inwoners

Eigen gegevens 7*34

--

2.

Bestuur en
ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000
inwoners

Eigen gegevens 7,2

--

3.

Bestuur en
ondersteuning

Apparaats
kosten

Kosten per
inwoner

Eigen begroting

678

--

4.

Bestuur en
ondersteuning

Externe
inhuur

Kosten als %
van totale
loonsom +
totale kosten
inhuur
externen

Eigen begroting

3,8

--

5.

Bestuur en
ondersteuning

Overhead

% van totale
lasten

Eigen begroting

15,8

6.

Veiligheid

Verwijzing
en Halt

Aantal per
10.000
jongeren

Bureau Halt

50

119

8.

Veiligheid

Winkeldief
stallen

Aantal per
1.000
inwoners

CBS

0,4

2,2

9.

Veiligheid

Gewelds
misdrijven

Aantal per
1.000
inwoners

CBS

1,6

4,8

10.

Veiligheid

Diefstalle
n uit
woning

Aantal per
1.000
inwoners

CBS

0,8

2,5

11.

Veiligheid

Vernieling
en en
beschadig
ingen (in
de
openbare
ruimte)

Aantal per
1.000
inwoners

CBS

2,5

5,4

Economie

Functiemenging

%

LISA

42,5

52,8

Economie

Vestiging
en (van
bedrijven)

Aantal per
1.000
inwoners in

LISA

135,4

145,9

7.

12.
13.
14.
15.
16.

34

Bij kengetallen ‘bestuur en ondersteuning’ vermeld waarstaatjegemeente alleen absolute cijfers;
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Taak
-veld

Naam
Indicator

Eenheid

Bron

Resultaat
Hattem

Resultaat
Nederland

de leeftijd van
15 t/m 64 jaar

17.

Onderwijs

Absoluut
verzuim

Aantal per
1.000
leerlingen

DUO

3,49

1,82

18.

Onderwijs

Relatief
verzuim

Aantal per
1.000
leerlingen

DUO

16,94

26,58

19.

Onderwijs

Vroegtijdi
g
schoolverl
aters
zonder
startkwalif
icatie
(vsv-ers)

%
deelnemers
aan het VO
en MBO
onderwijs

Ingrado

1,3

1,9

20.

Sport, cultuur
en recreatie

Nietsporters

%

Gezondheidsen
quête (CBS,
RIVM)

50,1

48,7

21.

Sociaal
domein

Banen

Aantal per
1.000
inwoners in
de leeftijd 15
– 64 jaar

LISA

535

774

22.

Sociaal
domein

Jongeren
met een
delict voor
de rechter

% 12 t/m 21
jarigen

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

0,95

1,45

23.

Sociaal
domein

Kinderen
in
uitkerings
gezin35

% kinderen
tot 18 jaar

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

3,08

6,58

24.

Sociaal
domein

Netto
arbeidspa
rticipatie

% van de
werkzame
beroepsbevol
king ten
opzichte van
de
beroepsbevol
king

CBS

68,8

67,8

26.

Sociaal
domein

Werkloze
jongeren

% 16 t/m 22
jarigen

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

0,44

1,52

27.

Sociaal
domein

Personen
met een
bijstandsu
itkering

Aantal per
10.000
inwoners

CBS

15,8

39,0

28.

Sociaal
domein

Lopende
reintegratiev

Aantal per
10.000
inwoners van
15 – 64 jaar

CBS

??

25.

35

In waarstaatjegemeente ingevuld als ‘kinderen in armoede’

38

Taak
-veld

Naam
Indicator

Eenheid

Bron

Resultaat
Hattem

Resultaat
Nederland

oorziening
en36

29.

Sociaal
domein

Jongeren
met
jeugdhulp

% van alle
jongeren tot
18 jaar

CBS

9,4

10,4

30.

Sociaal
domein

Jongeren
met
jeugdbesc
herming

% van alle
jongeren tot
18 jaar

CBS

0,9

1,1

31.

Sociaal
domein

Jongeren
met
jeugdrecla
ssering

% van alle
jongeren van
12 tot 23 jaar

CBS

geen data

0,3

32.

Sociaal
domein

Cliënten
met een
maatwerk
arrangem
ent WMO

Aantal per
10.000
inwoners

GMSD

45

60

33.

Volksgezondh
eid en Milieu

Omvang
huishoude
lijk
restafval

Kg/inwoner

CBS

53

174

34.

Volksgezondh
eid en Milieu

Hernieuw
bare
elektriciteit

%

RWS

2,6

16,9

35.

Vhrosv37

Gemiddel
de WOZ
waarde

Duizend euro

CBS

262

230

36.

Vhrosv

Nieuw
gebouwde
woningen

Aantal per
1.000
woningen

Basisregistratie
adressen en
gebouwen

12,6

7,2

37.

Vhrosv

Demografi
sche druk

%

CBS

86,4

69,8

38.

Vhrosv

Gemeent
elijke
woonlasten
eenpersoonshuis
houden

In Euro’s

COELO

728

849

39.

Vhrosv

Gemeent
elijke
woonlasten
meerpersoonshuis
houden

In Euro’s

COELO

742

721

Bron: Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart
2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en
programmaverantwoording worden opgenomen.

NB: In de jaarrekening 2018 van gemeente Hattem is op p.81-83 een soortgelijk overzicht te vinden.
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in waarstaatjegemeente is dit geen indicator
VHROSV betekent Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
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Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen
Schriftelijke bronnen


Klaartje Peters & Peter Castenmiller, Om de controle door de raad, Een onderzoek
naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in
de gemeentelijke praktijk, Decentraal Bestuur.nl, maart 2019.



Algemene Rekenkamer, Wegwijs in het sociaal domein, 2018.



Raad voor het Openbaar Bestuur, Beleidsvrijheid bij decentrale taken: een nadere
uitwerking ten behoeve van de vormgeving van de financiële verhoudingen, maart
2019.



Raad voor het Openbaar Bestuur, Decentrale taak is politieke zaak, februari 2020.



Alexander Rinnooy Kan, Betalen betekent bepalen, Advies van de Commissie
Financiële ruimte voor gemeenten, z.j.



Sturen met Geld, gemeentefinanciën: wat & hoe, Kirsten Veldhuijzen & Michiel van
der Eng, uitgeverij Democraten 66, sept. 2017



Regeling beleidsindicatoren gemeenten, dd. 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572,
tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en
programmaverantwoording worden opgenomen.



Website www.waarstaatjegemeente.nl.



Jaarrekening 2015 en 2018, gemeente Hattem.



Kadernota 2020 - 2023, gemeente Hattem.



Programmabegroting 2020, gemeente Hattem.



Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018, een gezamenlijk opgestelde
verslag door de provincies over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op
de gemeenten, 24-05-2018.



Geïnterviewde/gecontacteerde personen



Strategisch adviseur, Algemene Rekenkamer, 24-6-19.



Ambtelijke vertegenwoordiging, afdeling Bedrijfsvoering gemeente Hattem,
20-03-2019 en 29-3-2019.



RKC-leden van andere gemeenten (Eindhoven, Oss, Veenendaal) mei-juni 2019.
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