
 
 

Aan: 
De Raden van de gemeente Wassenaar, 
Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg 

 
  
                                         Voorschoten, 5 december 2016 
 
 

Betreft: 
Onderzoek doorwerking aanbevelingen 
gemeentefinanciën 

 
 

Geachte leden van de Raad,  
 
Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek dat de Rekenkamercommissie 

binnenkort start naar de doorwerking van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een 

drietal door ons uitgebrachte rapporten over de gemeentefinanciën. Dit onderzoek is 

opgenomen in het Onderzoeksplan 2016-2017. 

 

Onderwerp onderzoek 

De afgelopen jaren heeft de Rekenkamercommissie een drietal rapporten uitgebracht op het 

gebied van de gemeentelijke financiën. In deze rapporten stonden naast financieel-

technische aanbevelingen, ook aanbevelingen voor een leesbare, begrijpelijke en 

inzichtelijke begroting. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat raadsleden, 

burgers, bedrijven en instellingen uit de begroting (evenals uit verantwoordingsinformatie) 

goede en bruikbare informatie kunnen halen en dat de begrotingen als zelfstandig leesbare 

stukken kunnen worden gebruikt.  

Het eerste rapport van oktober 2013 betrof een onderzoek naar ‘Reserves, voorzieningen en 

de omgang met risico’s’ met als doel meer helderheid en inzicht te verschaffen in de 

gemeentelijke financiën en dan vooral op het gebied van reserves, voorzieningen en de 

onderliggende risico’s. Met het tweede rapport ‘Houdbare gemeentefinanciën’ van oktober 

2014 is inzicht gegeven of de gemeentelijke financiën robuust genoeg zijn om financiële 

tegenslagen in de toekomst op te vangen. Het derde rapport van oktober 2015 ging over de 

kwaliteit van de begrotingsinformatie. In deze laatste rapportage is ook nadrukkelijk 

aandacht geschonken aan de presentatiewijze in de begroting. 

Bij dit onderzoek over de doorwerking van de aanbevelingen uit voormelde rapporten zullen 

wij tevens nagaan in hoeverre het recent gewijzigde ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ 

(BBV, 2015) is verwerkt in de programmabegrotingen. Veel van onze aanbevelingen uit de 

rapporten komen namelijk overeen met de wijzigingen in het BBV.  

 
Doel onderzoek 

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de gemeenteraden inzicht geven in de 

doorwerking van de gedane aanbevelingen (en de verwerking van het gewijzigde BBV). 
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Onderzoeksvraag 

De centrale vraag in het onderzoek bij de vier gemeenten luidt: 

Hoe hebben de vier gemeenten invulling gegeven aan de aanbevelingen die de 

Rekenkamercommissie heeft gedaan in de rapporten ‘Reserves, voorzieningen en risico’s, 

Houdbare gemeentefinanciën en Quick scan kwaliteit begrotingsinformatie’? 

Aanpak onderzoek 

Op basis van de beschikbare openbare informatie (Programmabegroting 2016 en 2017 en 

Jaarverslag 2015) wordt een bureaustudie verricht naar de doorwerking van de 

aanbevelingen in de programmabegroting(en).    

Het onderzoek omvat 5 stappen: 

1. Vaststellen uitgangspunten analysekader. 

2. Analyseren aanbevelingen en clusteren tot overzichtelijke thema’s. 

3. Analyseren Programmabegrotingen en Jaarverslagen van de gemeenten met behulp   

van analysekader. 

4. Vergelijking van de vier gemeenten. 

5.  Opstellen rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.  

Externe ondersteuning  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau: IdeeVersa. 

 

Ambtelijke en bestuurlijke wederhoor 
Voor het definitief uitbrengen van het rapport wordt het (concept)rapport aan de 
gemeenten voorgelegd voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. In de fase van ambtelijk 
wederhoor worden de bevindingen toegelicht aan de concerncontrollers van de gemeenten 
 

Planning 

Het rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen willen wij uiterlijk 1 april 2017 

aan de Raden aanbieden.  

 

Tot slot  

Wij gaan ervan uit dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd over het 

onderzoek. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij uiteraard bereid een 

nadere toelichting te geven.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

 

 

 

Peter van den Berg, voorzitter 


