Aan: De leden van de Gemeenteraden en
Raadscommissies, en de Colleges van B&W
van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest
en Leidschendam-Voorburg
Datum: 11 mei 2022
Betreft: Start onderzoek naar financiële
indicatoren en workshop

Geachte leden,
De Rekenkamercommissie start een onderzoek naar financiële indicatoren en
verzorgt hierover workshops voor de gemeenteraden. Deze zullen plaatsvinden in
mei/juni en augustus 2022.
Doel
Doel ervan is de financiële positie van uw gemeente in kaart te brengen. Daarnaast
biedt het u praktische handvatten voor de behandeling van de jaarrekening 2021 en
programmabegrotingen.
Aanpak
Het bureau Deloitte voert het onderzoek uit en verzorgt de workshops.
Zij analyseert de (meerjaren)programmabegroting 2022 tot en met 2025, alsmede de
jaarrekening 2019 tot en met 2021. Deloitte houdt daarbij rekening met de trend
vanaf 2012.
De financiële positie wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde van
(vergelijkbare) Nederlandse gemeenten en met de algemeen geaccepteerde
normen. Hieruit blijkt of uw gemeente een meer of minder gunstige financiële
positie heeft.
In mei en juni 2022 ontvangen de gemeenteraden van Wassenaar, Oegstgeest en
Leidschendam-Voorburg de bevindingen en aanbevelingen. Dan zullen ook de
workshops plaatsvinden.
De gemeenteraad van Voorschoten ontvangt in augustus 2022 de bevindingen en
aanbevelingen; de workshop vindt in dezelfde maand plaats.

Aanleiding
Een vergelijkbaar onderzoek, gecombineerd met workshops, is in 2019 uitgevoerd.
Dit werd overwegend positief ontvangen. Zie de onderzoekspagina.
Daarom suggereerden raadsleden in november 2021 om het onderzoek te herhalen.
Dit gebeurde tijdens het meest recente overleg tussen de Rekenkamercommissie en
de klankbordgroep van raadsleden.
Het onderzoeksonderwerp past in het leidende thema ‘Functioneren van de lokale
democratie’ uit het Onderzoeksplan 2021-2022 van de Rekenkamercommissie.
Inzicht
Wij verwachten dat u door het onderzoek een beter inzicht krijgt in de financiële
positie van uw gemeente. En door de workshop praktische handvatten krijgt voor
behandeling van de financiële jaarstukken en de begroting 2023.
Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de
Rekenkamercommissie, Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl).

Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en LeidschendamVoorburg

Dolf Kamermans, voorzitter
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