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1. Jaarstukken 2021, toelichting door Cora De Graaf

2. Stand van zaken accountantscontrole, Rein-Aart van Vugt

3. Op weg naar een nieuwe programma-indeling

Agenda



Jaarstukken 2021
- Opbouw Jaarstukken
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• Verwerken Perspectiefnota

• 3 W-vragen: beleid 
komende jaar

• Paragrafen

• Vooruitkijken

• Financiële kaders

• Integrale afweging nieuwe 
wensen

• Stand van zaken 
beleidsuitvoering

• Financiële afwijkingen

• Verwachting resultaat

• Jaarverslag over bereikte 
doelen en resultaten

• Verantwoording financiële 
resultaten

Perspectiefnota

BegrotingBestuursrapportages

Jaarstukken

Planning & Control cyclus 
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Jaarstukken

Jaarverslag

- Hoofdlijnenresultaat
- Beleidsverantwoording: 

wat hebben we gedaan?
- Paragrafen

Jaarrekening

- Financiële resultaat
- Verantwoording 

financiële afwijkingen
- Balans
- Sisa

Vastgelegd in de Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV)  (art 24)

- Meerjaren prognose 
Grondexploitaties 
2022
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Financieel hoofdlijnenresultaat

Er volgen nog correcties uit de jaarrekeningcontrole

Resultaat

Bruto resultaat 14.008

Budgetoverhevelingen 6.759

Netto resultaat 7.249

Decemberwijziging 2.991

Hoger resultaat dan verwacht 4.258

Bedragen x €  1.000
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Meevallers

- WMO/Jeugd 2.288.000

- Grondexploitaties 3.695.000

Tegenvallers

- Verkoop vm gemeentehuis LW 1.010.000

- Storting VZ wegen en gebouwen 804.000

Grootste afwijkingen

Toelichtingen op 
deze en de andere 
afwijkingen in de 
jaarrekening
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Voorlopig resultaat 2021 is afgerond 14.008.000 euro

Voorstel over hoe dit bedrag te bestemmen:

- 6.759.000 euro over te hevelen naar volgend jaar 

- 107.000 euro toe te voegen aan de Bestemmingsreserve dekking 
afschrijving sportterreinen (cf kadernota Sport)

- 7.142.000 euro toe te voegen aan Algemene Reserve

Resultaatbestemming
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• Programma’s

• Paragrafen

Jaarverslag
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Programma’s

• Doelstellingen  wat hebben we gedaan d.m.v. stoplicht

47 resultaten voor 2021:

Waarvan afgerond 29  resultaten

Waarvan in uitvoering 13 resultaten

Waarvan niet gehaald (voornamelijk door Covid) 5 resultaten 

• Indicatoren (verplicht vanuit BBV)

• Verbonden Partijen

• Financiën  wat heeft het gekost

Jaarverslag
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Paragrafen Verplichte paragrafen BBV

• Lokale heffingen

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

• Onderhoud kapitaalgoederen

• Financiering

• Bedrijfsvoering

• Verbonden Partijen 

• Grondbeleid

Jaarverslag

Dwarsdoorsnede van 
de jaarstukken
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- Baten en lasten
• Toelichtingen op de mee- en tegenvallers

• Diverse financiële overzichten

• Wet Normering Topinkomens

• Begrotingsrechtmatigheid  geen onrechtmatigheden

- Balans: Inzicht in bezittingen (activa) en vermogen (passiva) 
van de gemeente

- Sisa: Single Information Single Audit: aparte verantwoording 
over diverse specifieke uitkeringen vanuit het Rijk

Jaarrekening



14

Grootste risico’s

- Bodemsanering golfbaan 

- Grondexploitaties

- Programma Bouwen aan Sociale Kracht

- Prijsstijgingen (beheerplannen en bouwplannen)

- Niet afgedekte risico’s gemeenschappelijke regelingen

Totaal benodigd voor opvangen van risico’s is 29.494.000 euro

Weerstandsvermogen en risico’s
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Weerstandsvermogen en risico’s



Accountscontrole 
stand van zaken
Toelichting door Rein-Aart van Vugt
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Stand van zaken controle jaarstukken 2021

Toelichting door Rein-Aart van Vugt

Accountantscontrole



© 2021 Deloitte The Netherlands Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021

Fase 5

Eindbespreking

Evaluatie

Fase 1

Vaststellen 

controleplan en
randvoorwaarden

Fase 2

Risico -evaluatie

Fase 3

Testen 

bedrijfs -

processen

Fase 4

Controle 
jaarrekening

Opdracht-

bevestiging en 

controleplan

Identificatie 

interne controle 

maatregelen

Uitvoeren en 

bespreken 

interimcontrole

Accountants-

verslag

Controle-

verklaring

Oktober Oktober

November/

December

Apri/mei

Juni

Managementletter 

13 juni 2022

RAAD



Goedkeuringstoleranties

Goedkeuringstoleranties
Fouten

Onzekerheden

1% van het totaal van de lasten

3% van het totaal van de lasten

€ 1.677.000

€ 5.031.000

Rapporteringstoleranties
Fouten

Onzekerheden

€ 100.000

€ 100.000

- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

- Controleprocotol gemeente West Betuwe

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
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• Controle is nog niet afgerond, 

• De JR versie van 3 juni 2022 is ons controle-exemplaar.

• De stand van zaken is als volgt:

• Wat moet er nog gedaan worden:

- Afronden controle SiSa verantwoording

- Afronden controle GREX

- Afronden controle Europese aanbestedingen 

- Controle sociaal domein

- Beoordelen overlopende activa en passiva

- Afronden controle voorzieningen

- Ontvangen definitieve JS ( komt na afronding controle)

- Schrijven van het accountantsverslag

- Maken van de controleverklaring

Controle 2021

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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• Tot nu hebben wij de volgende bevindingen:

• GETROUWHEID

• M.b.t. getrouwheid hebben wij de volgende bevindingen, welke worden gecorrigeerd in de definitieve 
jaarrekening

1. De post MVA is te hoog verantwoord m.b.t. renovatie school Betreft correctie binnen de balans. Deel is 
vooruitbetaald (€ 558.0000).

2. Vlottende activa en passiva is nog voorlopig. Beide te laag verantwoord

3. Voorziening wethouders is circa € 205.000 te hoog verantwoord

4. Voorziening dubieuze debiteuren is circa € 132.000 te laag

5. M.b.t. specifieke uitkering reductie energieverbruik is € 300.000 ten onrechte niet als last verantwoord.

6. Wijziging expl. berekening de Plantage € 389.000  wegens in rekenen opbr. stijging vanaf 2027 met 1%.

7. Mogelijk zitten er foutieve posten in vlottende activa en passiva

8. Te hoge winstname Hondsgemet Zuid € 77.000

Controle 2021

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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• Tot nu hebben wij de volgende bevindingen:

• ONZEKERHEDEN

• Sociaal Domein

• Onzekerheden wegens ontbreken van een controleverklaring € 1,8 miljoen;

• Controle rondom de PGB’s is nog onder handen. Omvang € 687.000. Verwachte totale onzekerheid circa € 
2,5 miljoen

Controle 2021

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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• RECHTMATIGHEID

• Onderdeel begrotingsrechtmatigheid moeten we nog beoordelen. 

• De gewijzigde jaarrekening van 3 juni 2022 laat overschrijdingen zien op de programma’s 1 (bestuur en 
ondersteuning € 260K); 20(financiering en alg. dekkingsmiddelen (332K).

• Investeringen: 1 krediet geeft een overschrijding van € 110.000.

• Rechtmatigheidsfouten tot nu toe:

- EU aanbestedingsfouten  € 1.600.000

- Onrechtmatige verstrekking C1 regeling € 300.000

- Kredietoverschrijding  € 110.000

- Totaal tot nu toe € 2.010.000.

Controle 2021

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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• Wij kunnen niet steunen op de IT-omgeving vanwege 
bevindingen bij eerdere IT-audit en hebben daarom extra 
gegevensgerichte werkzaamheden verricht.

•
• Geen bevindingen t.a.v. WNT, 

Overige bevindingen jaarrekeningcontrole

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021



Resultaat
(€ 1.000) (o.b.v. JR 3 juni 2022) 

Begroot primair
Begroot

na wijziging
Werkelijk Verschil

Totale baten 129.597 143.190 142.278 912

Totale lasten 147.627 166.542 145.192 21.350

Gerealiseerd totaalsaldo 

van baten en lasten
-/- 18.029 -/- 23.352 -/- 2.714 20.638

Storting reserves 11.242 22.358 22.656 298

Onttrekking reserves 31.561 48.701 38.886 9.815

Saldo mutatie reserves 20.319 26.343 16.230 10.113

Gerealiseerd resultaat 4.581 2.991 13.516 10.525
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Resultaat en vermogen (o.b.v. JR 3 juni 2022)

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021

Eigen vermogen (in miljoen euro’s) 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Eigen vermogen per 1 januari
101,1 78,7 73,6 72,0 61,8 48,6

Tussentijdse resultaatbestemming 16,2 15,0 0,1 -3,0 3,5 4

Gerealiseerd resultaat 13,5 7,4 5 4,6 6,7 9,2

Totaal (‘saldo van baten en lasten’)
-/- 2,7 22,4 -/- 4,9 1,6 10,2 13,2

Eigen vermogen per 31 december
98,4 101,1 78,7 73,6 72,0 61,8
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Grondexploitatie (o.b.v. JR 3 juni)

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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Grondexploitatie

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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Kengetallen

Gemeente West Betuwe - Bevindingen jaarrekeningcontrole 2021
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Vragen



Nieuwe programma
indeling



32

Gezamenlijk kennisniveau:

- regelgeving BBV

- financiële verordening art 212 GW

- huidige programma-indeling

Wat willen we bereiken?

- coalitieakkoord: kerngericht begroten

Aanpak nieuwe programma-indeling

Op weg naar nieuwe programma 
indeling
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Begroting:

Beleidsbegroting (programmaplan en paragrafen)

Financiële begroting

Jaarstukken:

Jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen)

Jaarrekening

Boekhoudvoorschriften BBV (1)
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Artikel 8 BBV:

1 Het programmaplan bevat:

a. de te realiseren programma's;

b. een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

c. een overzicht van de kosten van overhead;

d. het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en

e. het bedrag voor onvoorzien.

2 Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten.

Boekhoudvoorschriften BBV (2)
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3 Het programmaplan bevat per programma:

a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten 
minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen 
beleidsindicatoren;

b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de 
betrokkenheid hierbij van verbonden partijen;

c. de raming van baten en lasten.

4 De provincie onderscheidenlijk gemeente kan de baten en lasten per programma 
verdelen in de onderdelen baten en lasten voor prioriteiten en voor overig.

Boekhoudvoorschriften BBV (3)
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Programma-indeling: keuzevrijheid gemeente

Paragrafen: 7 verplicht:

1. Lokale heffingen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3. Onderhoud kapitaalgoederen

4. Financiering

5. Bedrijfsvoering

6. Verbonden partijen

7. Grondbeleid

Boekhoudvoorschriften BBV (4)
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Artikel 2. Programma-indeling

1. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die 

raadsperiode vast.

2. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode, op basis van de door het college aan de 

programma’s toegewezen producten, de onderverdeling van de programma’s in prioriteiten dan 

wel in taakvelden vast;.

3. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast. 

Het voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 

25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

4. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra 
paragrafen naast de verplichte paragrafen van de begroting en de jaarstukken kaders wil stellen en 
wil worden geïnformeerd. 

Financiële verordening 2021
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Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken 

1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma’s, het overzicht van 

algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van de overhead de baten en lasten per taakveld of 

prioriteit weergegeven. 

Financiële verordening 2021
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Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per taakveld.

2. In afwijking van het eerste lid kan de raad een activiteit welke onderdeel is van een taakveld, als 

prioriteit aanwijzen en daarvoor de baten en lasten apart autoriseren.

3. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later 

tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige 

nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 

positie geautoriseerd.

4. Het college kan in afwijking van de begroting uitgaven doen zonder voorafgaande autorisatie door 
de raad. Hiervoor gelden de volgende bedragen: 

Autorisatie
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College bevoegd Raad bekrachtigd achteraf Vooraf aan raad voorleggen

Investeringen met 

maatschappelijk nut en 

economisch nut

n.v.t. 0 – 150.000 > 150.000

Incidentele uitgaven/ 

onttrekkingen aan reserves

< 12.500 12.500 – 100.000 > 100.000

Structurele uitgaven < 5.000 5.000 – 50.000 > 50.000

Strategische aankopen < 150.000 150.000 – 1.000.000 > 1.000.000

Artikel 5 bevoegdheden college



41

Huidige 
Programmaindeling West 

Betuwe
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1. Bestuur en ondersteuning

2. Veiligheid

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, cultuur en recreatie

7. Sociaal domein

8. Volksgezondheid en milieu

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma’s
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Home | Begroting 2022 (begroting-2022.nl)

> Financiën > Taakveld per programma

Programma’s en taakvelden
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Uitgaven/inkomsten per programma
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• Een programma indeling die de sturing door de raad op inhoud en geld 

faciliteert

• Een programma indeling die kerngericht werken faciliteert

Wat willen we bereiken?
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Coalitieakkoord In beweging!

We richten onze beheerplannen en begroting kerngericht in, zorgen dat we 
capaciteit beschikbaar hebben voor maatwerk . Voor deze verdere kanteling 
naar kerngericht werken maken we eenmalig 5 miljoen euro vrij. Hiermee komt 
er ook budget voor (multidisciplinaire) projectleiders en -teams. In 2025 willen 
we duidelijk hebben hoeveel er structureel nodig  is voor deze manier van 
werken.

• Onderzoek tweede halfjaar 2022 tm februari 2023

• Advies ambitie en fasering kerngericht begroten april 2023

• Toepassing 1e fase in PPN 2024 juni 2023

Kerngericht begroten
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Inventarisatieronde

• Op welke 5 onderwerpen zou je de komende vier jaar willen sturen?

Doel nieuwe programma-indeling
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• Doorleven en evalueren huidige indeling september 2022

• Ambitiebepaling nieuwe programma’s oktober 2022

• Scenario’s uitwerken, bespreken AC nov/dec 2022

• Toets scenario’s aan kerngericht begroten januari 2023

• Definitieve scenario’s bespreken AC maart 2023

• Voorstel gemeenteraad april 2023

Invoering nieuwe indeling vanaf 2024

Aanpak en tijdpad




