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1

Inleiding

Voor u ligt een quick scan van de Programmabegroting 2012, uitgevoerd door de Rekenkamer Maastricht. In
2010 heeft de rekenkamer een beknopt onderzoek (quick scan) naar de gemeenterekening uitgebracht en
aangeboden aan de Maastrichtse gemeenteraad. Het onderzoek eindigde met een aantal concrete
aanbevelingen ter verbetering van de jaarrekening. Omdat rekening en begroting nauw met elkaar zijn
verbonden, heeft de rekenkamer vervolgens besloten de begroting op soortgelijke wijze te onderzoeken. Het
belang ervan is evident: begroting en jaarrekening vervullen een belangrijke rol in de gemeentelijke P&Ccyclus.
De gemeenteraad en het college hechten grote waarde aan het continu verbeteren van de
programmabegroting en de gemeenterekening. De afgelopen jaren heeft de raadswerkgroep Planning &
Control, in samenspraak met de portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat, op diverse momenten gewerkt
aan verbetering van beide documenten. De rekenkamer heeft zowel in 2010 als ook nu weer getracht aan te
sluiten bij dit verbeterproces.

Dat betekent concreet dat de rekenkamer in deze quick scan speciaal

aandacht heeft besteed aan de meest recente verbetermaatregelen van de raadswerkgroep uit voorjaar
20111, en de vraag hoe deze door het college zijn uitgevoerd. Relevant is met name de uniforme opzet van
elk programma die de raadswerkgroep daarin aanbeveelt (maatregel 2).

1

Raadsvoorstel 31 maart 2011.
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2

Doel- en vraagstelling van het onderzoek

Om het budgetrecht goed te kunnen uitoefenen, heeft de raad informatie nodig over het gevoerde en te
voeren beleid. De rekenkamer wil met dit onderzoek een oordeel geven over de toereikendheid van de
informatie in de programmabegroting. Het onderzoek richt zich op de meest recente programmabegroting,
te weten die over het jaar 2012. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Biedt de Programmabegroting 2012 voldoende en kwalitatief goede informatie om de
gemeenteraad zijn controlerende en kaderstellende rol te kunnen laten vervullen?
Doel van dit onderzoek is het formuleren van conclusies en aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het
continue proces van verbetering van de jaarstukken, en de begroting in het bijzonder. De rekenkamer heeft
de maatregelen van de raadswerkgroep Planning & Control, en de aanbevelingen uit de eigen quick scan
van 2010 bij het onderzoek betrokken.
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Normenkader

Om de bruikbaarheid van de informatie in de Programmabegroting 2012 te kunnen beoordelen, hanteert de
rekenkamer de volgende normen in het onderzoek:
Norm 1a: De in de Programmabegroting 2012 per programma gestelde doelstellingen zijn SMART
geformuleerd. De geformuleerde doelen geven weer of geven inzicht in het specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en tijdsgebonden zijn van de doelstellingen.
Norm 1b: Er zijn voldoende relevante indicatoren in het programma opgenomen op basis waarvan het
behalen van doelstellingen getoetst kan worden.
Norm 1c: De meerjarendoelstellingen zijn per begrotingsjaar gespecificeerd.
Norm 1d: De beoogde prestaties zijn concreet beschreven in de programma’s.
Norm 2: De inzet van middelen is gekoppeld aan de onderscheiden (sub)doelstellingen. Anders gezegd:
baten en lasten zijn per doelstelling van de programmabegroting zichtbaar gemaakt.
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Onderzoeksaanpak

De rekenkamer heeft niet alle vijftien programma’s uit de Programmabegroting 2012 in haar onderzoek
betrokken maar zich geconcentreerd op twee programma’s. De onderzochte programma’s betreffen
programma 9 Onderwijs en programma 12 Verkeer en Mobiliteit.
Gekozen is voor twee verschillende programma’s: een ‘hard’ en een ‘zacht’ beleidsterrein. Daarnaast is
bewust gekozen voor een programma (9) dat ook reeds in het vorige onderzoek onder de loep is genomen.
Voor elk programma heeft de rekenkamer (in de bijlagen 1 en 2) op een rijtje gezet:
1. de uniforme opzet zoals voorgesteld door de raadswerkgroep Planning & Control van 31 maart 2011
(maatregel 2);
2. de relevante aanbevelingen van de rekenkamer uit haar rapport van 22 april 2010;
3. de relatie tussen 1 en 2;
4. de wijze waarop in de Programmabegroting 2012 invulling aan is gegeven aan de verbetermaatregel van
de raadswerkgroepen de aanbevelingen van de rekenkamer;
De koppeling ad 3 is gemaakt om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen van de rekenkamer al zijn
verwerkt in de door de raadswerkgroep aanbevolen programmaopzet. Vervolgens zijn de programma’s 9

Onderwijs en 12 Verkeer en Mobiliteit van de Programmabegroting 2012 hieraan getoetst.
Op basis hiervan hebben wij vervolgens beoordeeld of de informatie in de onderzochte programma’s voldoet
aan het in hoofdstuk 3 opgenomen normenkader. De uitkomsten van onze beoordeling vindt u in dit rapport
onder punt 5 Bevindingen.
Omdat het hier een relatief licht onderzoek betreft, is de informatievergaring beperkt gebleven tot de
Programmabegroting 2012, en zijn geen aanvullende documenten bestudeerd of gesprekken gevoerd.
Om dezelfde reden is afgezien van ambtelijke wederhoor. Wel heeft de rekenkamer de bevindingen en
voorlopige conclusies voorgelegd voor bestuurlijke reactie, alvorens het definitieve rapport vast te stellen.
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Bevindingen

Norm 1a: De in de programmabegroting per programma gestelde doelstellingen zijn SMART
geformuleerd. De geformuleerde doelen geven weer of geven inzicht in het specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn van de doelstellingen.
Essentieel voor inzicht in de mate van uiteindelijke doelrealisatie is dat de doelen expliciet genoemd worden,
en SMART geformuleerd zijn. Voor de raad is het essentieel te weten of de gestelde doelen in 2012 duidelijk
omschreven zijn en haalbaar zijn.

Bevindingen
In de Programmabegroting 2012 wordt in het eerste deel van elk programma ingegaan op de vraag Wat

willen we bereiken? Dit punt is onderverdeeld in de programmadoelstelling(en), de beleidsmatige context,
‘wat merkt de burger daarvan?’ (beoogde maatschappelijke effecten) en ten slotte worden de indicatoren
weergegeven (daarover meer onder norm 1b).
Voor beide onderzochte programma’s geldt dat allereerst het hoofddoel wordt omschreven. In programma
12 worden vervolgens drie sporen (subdoelen) beschreven, in programma 9 is dat niet het geval.
Onderstaand gaan wij per onderdeel van de SMART-formulering van de doelstelling in op de vraag of de
doelstellingen van de onderzochte programma’s SMART zijn geformuleerd.



Specifiek.
De hoofddoelstelling is in beide programma’s zeer algemeen geformuleerd.
In programma 9 Onderwijs zijn geen subdoelen onderscheiden. Wel worden onder het kopje ‘Wat merkt
de burger daarvan?’ dertien beoogde maatschappelijke effecten genoemd, geclusterd in drie categorieën
(Economie en arbeidsmarkt, Zorg in en om de school en Onderwijshuisvesting en algemeen). Deze lijken
op subdoelstellingen, maar zijn blijkens het vervolg van het programma niet als zodanig gehanteerd,
want komen niet meer terug in het vervolg van het programma.
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In programma 12 Verkeer en Mobiliteit is aangegeven dat de programmadoelstelling wordt ingevuld
door drie sporen (subdoelen), maar ook deze blijven algemeen van aard. De sporen zijn niet gekoppeld
aan c.q. vertaald in de prestaties die in het vervolg van het programma aan bod komen.


Meetbaar.
In programma 9 Onderwijs zijn een zestal indicatoren opgenomen hetgeen gezien de breedte van het
beleidsterrein relatief beperkt is.
In programma 12 Verkeer en Mobiliteit is één indicator opgenomen.



Acceptabel.
De vraag of er voldoende draagvlak is voor de doelstelling wordt beantwoord door het in ruime mate in
de beleidsmatige context verwijzen naar eerder opgestelde beleidsdocumenten.



Realisatie.
Of de doelstellingen haalbaar zijn, zou vooral uit de onder punt 2 Wat gaan we daarvoor doen?
opgenomen beoogde prestaties 2012 moeten blijken. Maar in beide programma’s is nauwelijks sprake
van een verband tussen (sub)doelstellingen en prestaties. Daarnaast zou de raad moeten kunnen
beoordelen of de beoogde prestaties 2012 verenigbaar zijn met de beschikbare capaciteit en middelen.
Dat kan niet worden vastgesteld op basis van de gepresenteerde toelichting.



Tijdgebonden.
Het gaat hier om de vraag of is aangegeven op welke termijn een (sub)doelstelling moet zijn gehaald
In programma 9 Onderwijs is onder punt 2 Wat gaan we daarvoor doen? bij geen van de prestaties
concreet aangegeven wanneer de prestaties voltooid zullen zijn.
In programma 12 Verkeer en Mobiliteit is onder punt 2 Wat gaan we daarvoor doen? bij het merendeel
van de prestaties aangegeven wanneer de verwachting is dat de prestaties resultaten opleveren. Het
tijdgebonden karakter van de doelstelling is hiermee aangegeven.

Conclusie
Hoewel de uniforme programmaopzet die de raadswerkgroep had aanbevolen een duidelijke verbetering
heeft betekend, concludeert de rekenkamer dat de (sub)doelstellingen van de door haar onderzochte
programma’s uit de Programmabegroting 2012 nog niet voldoende SMART zijn geformuleerd en daarmede
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niet volledig voldoen aan de norm. De programmadoelstelling is weinig concreet, en subdoelen niet of
weinig specifiek benoemd. Ook blijft onduidelijk welke prestaties in 2012 en welke in de daaropvolgende
jaren behaald dienen te worden.
Norm 1b: Er zijn voldoende relevante indicatoren in het programma opgenomen op basis
waarvan het behalen van doelstellingen getoetst kan worden.
De meetbaarheid van de doelstellingen zorgt voor overzichtelijkheid en controleerbaarheid. Per doelstelling
zijn daarom voldoende indicatoren nodig, die in beeld brengen in welke mate de doelstelling is gehaald.

Bevindingen
Voor de raad is het van belang om zich een beeld te kunnen vormen over de ontwikkeling in de tijd van de
indicatoren. Daartoe dienen een aantal afgesloten jaren en een aantal begrotingsjaren in het
indicatorenoverzicht te worden opgenomen.
In de onderzochte programma’s zijn indicatoren opgenomen over de jaren 2010, 2012 en 2014. Bij
programma 12 Verkeer en Mobiliteit

zijn ook de jaren 2008 en 2009 ter vergelijking in het overzicht

opgenomen. Deze jaren ontbreken in het indicatorenoverzicht van programma 9 Onderwijs. Voor beide
programma’s geldt dat het jaar 2011 niet in de indicatoren is opgenomen.
In Programma 9 Onderwijs zijn meerdere meetbare termen geformuleerd, doch een heldere koppeling met
(sub)doelen ontbreekt. Zoals ook al in ons rapport van 22 april 2010 opgemerkt, heeft dit te maken met een
koppeling aan het grotestedenbeleid (GSB), waarvoor in 2003 op allerlei beleidsterreinen heel specifieke en
meetbare doelstellingen zijn geformuleerd.
De in het programma weergegeven indicatoren geven vooral slagingspercentages weer. Niet aangegeven is
(de groei van) het aantal ingezette trajecten. Door het aantal in te zetten trajecten weer te geven kan de
raad zich een beter beeld vormen van de ambities van programma 9. Een voorbeeld hiervan is de
bevordering van sociaaleconomische mobiliteit (Leven Lang Leren) door de inzet van VAVO-trajecten
(volwassenonderwijs). Hiervoor is als indicator opgenomen het percentage van VAVO-trajecten dat
afgesloten is met een diploma. Het aantal VAVO-trajecten wordt niet als indicator vermeld.
In programma 12 Verkeer en Mobiliteit is één indicator opgenomen ten behoeve van de meetbaarheid van
het te voeren beleid. Als indicator is in programma 12 Verkeer en Mobiliteit
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ernstige ongevallen over de jaren 2008 tot en met 2014. De indicator is voldoende toegelicht en opgenomen
voor meerdere historische en begrotingsjaren. De jaren 2011 en 2013 ontbreken.
De vraag is echter vooral of het voldoende is voor de raad om het bereiken van de beleidsdoelstellingen op
het terrein van verkeer en mobiliteit uit te drukken in slechts één indicator?

Conclusie
De rekenkamer concludeert dat het in de programmabegroting opgenomen aantal indicatoren en de
informatiewaarde daarvan mager is. Volgens de rekenkamer kan de raad zich hiermee geen oordeel vormen
over het bereiken van de gestelde (sub)doelstellingen.
Norm 1c: De meerjarendoelstellingen zijn per begrotingsjaar gespecificeerd.
Om de beoogde gevolgen van het beleid op middellange termijn zichtbaar te maken dienen in de
programmabegroting meerdere begrotingsjaren opgenomen te worden. Bovendien dient aangegeven te
worden welke doelen in het begrotingsjaar zelf gerealiseerd worden en welke doelen in de daarop volgende
begrotingsjaren. Pas dan kan de raad de voortgang van het beleid beoordelen en een afgewogen besluit
nemen over het voortzetten dan wel aanpassen van gestelde doelen en/of voorgenomen activiteiten.

Bevindingen
In zijn algemeenheid merkt de rekenkamer op dat er geen onderscheid is gemaakt in de doelstelling(en)
voor het begrotingsjaar en de doelstelling(en) voor de komende jaren. Een opsomming van de
meerjarendoelen is niet weergegeven en ontbreekt in de toelichting op het programma.
In de door de rekenkamer onderzochte programma’s 9 en 12, respectievelijk Onderwijs

en Verkeer en

Mobiliteit , zijn onder punt 2 Wat gaan we daarvoor doen? de beoogde prestaties 2012 weergegeven. Hierin
wordt per beoogde prestatie in hoofdlijnen beschreven welke activiteit in het jaar 2012 ondernomen wordt.
In een aantal gevallen is, met name in programma 12 Verkeer en Mobiliteit, aangegeven wanneer naar
verwachting de prestatie wordt gerealiseerd.

Conclusie
De rekenkamer concludeert dat aan norm 1c niet wordt voldaan. Daardoor wordt het voor de raad zeer
moeilijk, zo niet onmogelijk, het ingezette beleid te heroverwegen.
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Norm 1d: De beoogde prestaties zijn concreet beschreven in de programma’s.
Het beschrijven van de beoogde prestaties is nodig voor de beantwoording van de tweede van de drie
W-vragen: Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Elk subdoel dient nader te worden ingevuld door de
beoogde activiteiten te beschrijven.

Bevindingen
Het merendeel van de beoogde prestaties zijn concreet beschreven in de programma’s, onder punt 2 Wat

gaan we daarvoor doen?
In programma 9 Onderwijs zijn de prestaties onderverdeeld in vier categorieën, zijnde: economie en
arbeidsmarkt, zorg in en om de school, onderwijshuisvesting en algemeen. De prestaties en de categorieën
kunnen niet rechtstreeks in verband worden gebracht met de programmadoelstelling.
In programma 12 Verkeer en Mobiliteit is een lijst prestaties opgenomen, zonder nadere onderverdeling.
Er lijkt geen verband te zijn met de drie sporen (lees: subdoelstellingen) behorend bij de
programmadoelstelling.
Als voorbeeld vermelden wij dat een van de beoogde prestaties 2012 is het beheren, uitvoeren en

optimaliseren van het opdrachtgeverschap in het kader van de exploitatie fietsstallingen. Deze prestatie valt
volgens de rekenkamer te rangschikken onder de subdoelstelling het stimuleren van het gebruik van

alternatieve vervoerswijzen (m.n. fiets, openbaar vervoer en Maastricht Bereikbaar) .
Conclusie
Aan de norm wordt ten aanzien van het beschrijven van de prestaties voldaan. Op programmaniveau wordt
voor de raad duidelijk welke prestaties uitgevoerd zullen worden.
De beoogde prestaties zijn in de onderzochte programma’s zijn echter niet in verband gebracht met
eventuele(sub)doelen. Vanwege het ontbreken van de koppeling is het voor de raad moeilijk te beoordelen
in hoeverre de beoogde prestaties bijdragen aan het bereiken van de (sub-)doelstellingen.
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Norm 2: De inzet van middelen is gekoppeld aan de onderscheiden (sub)doelstellingen. Anders
gezegd: baten en lasten zijn per doelstelling van de programmabegroting zichtbaar gemaakt.
Om zijn kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen dient de raad te beschikken over
informatie over begrote (meerjaren)baten en lasten per (sub)doelstelling. Het gaat hierbij om de
beantwoording van de derde van de drie W-vragen Wat mag het kosten?

Bevindingen
In de uniforme programmaopzet zoals aanbevolen door de raadswerkgroep Planning & Control worden
inkomsten en uitgaven van het programma in de vorm van een taartdiagram zichtbaar gemaakt.
In de Programmabegroting 2012 is deze vorm van presentatie toegepast. Voor de lezer is dit een
verbetering ten opzichte van eerdere jaren, maar lastig blijft dat inzicht ontbreekt in de baten en lasten per
subdoelstelling.
Als voorbeeld wijst de rekenkamer op het taartdiagram van de baten en lasten van programma 12 Verkeer

en Mobiliteit. Het zou voor raadsleden nuttig zijn om te weten welk deel van de middelen bedoeld is voor elk
van de drie sporen: robuuste structuren, alternatieve vervoerswijzen en parkeren. Maar het in de
Programmabegroting 2012 opgenomen taartdiagram heeft taartpunten met andere benamingen: verkeer en
mobiliteit, beheer en onderhoud verkeersinfra ruimte en parkeren.
Op deze manier kan dus geen verband worden gelegd tussen beleidsdoelen, budget en financiële
meerjarenbegroting.

Conclusie
Omdat baten en lasten niet per subdoelstelling (of: spoor) worden vermeld, wordt aan norm 2 niet voldaan.
De geboden financiële informatie in de taartdiagrammen is een verbetering ten opzichte van eerdere jaren,
maar biedt de raad slechts in beperkte mate toegevoegde waarde bij het maken van keuzen in
beleidsdoelstellingen en uit te voeren activiteiten.
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Aanbevelingen

Om kaders te kunnen stellen en de uitvoering van het door het college gevoerde beleid te kunnen
controleren heeft een raadslid de programmabegroting en gemeenterekening nodig. Om de noodzakelijke
beleidsinformatie duidelijk, begrijpelijk en overzichtelijk te presenteren is de gemeente in 2004 begonnen
met het stapsgewijs verbeteren van de documenten van de planning- en controlecyclus. De afgelopen jaren
heeft de raad een actieve rol gespeeld door het voorbereidend werk van een raadswerkgroep Planning &
Control. De rekenkamer is in dit proces betrokken door onderzoek te doen naar de programmabegroting en
-verantwoording en aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen te doen.
Het verbeteren van de programmabegroting is een continu proces dat periodiek beoordeeld dient te worden.
De rekenkamer is verheugd vast te stellen dat het werk van de raadswerkgroep en de aanbevelingen uit het
rekenkamerrapport van 2010 hebben geleid tot verbetering van de Programmabegroting 2012. Tegelijkertijd
stelt de rekenkamer vast dat de Programmabegroting 2012 nog onvoldoende voldoet aan de geformuleerde
normen: het kan en moet nog beter. Het zou goed zijn als de raadswerkgroep komend jaar weer een
volgende stap kan zetten. De rekenkamer zou daar graag behulpzaam bij zijn.
De rekenkamer is van mening dat de programmabegroting verder verbeterd kan c.q. moet worden en doet
op grond van haar onderzoek de navolgende aanbevelingen.

Aanbeveling 1
Formuleer de doelstellingen en subdoelstellingen van de programma’s zo SMART als mogelijk.
Hierin zijn duidelijk nog stappen te maken. Doelstellingen kunnen specifieker beschreven worden, en
subdoelen moeten worden benoemd. Daarnaast dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de
(sub)doelen voor het begrotingsjaar en de meerjaren-(sub)doelstellingen.

Aanbeveling 2
Koppel de beoogde prestaties zoveel mogelijk aan de subdoelstellingen, en geef aan in welk jaar ze
uitgevoerd moeten worden.
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Aanbeveling 3
Ga op zoek naar meer relevante indicatoren per doelstelling.
Probeer daarbij enige uniformiteit tussen de programma’s te krijgen voor wat betreft de vermelde jaren:
gedacht kan worden aan twee afgesloten jaren, het huidige jaar, het begrotingsjaar en de daarop volgende
drie begrotingsjaren. In het geval van de Programmabegroting 2012 betekent dit het vermelden van de
cijfers over de jaren 2009 tot en met het jaar 2015.

Aanbeveling 4
Werk binnen elk programma de baten en lasten in ieder geval per subdoelstelling en daar waar mogelijk
naar prestaties uit. Vermeld deze als onderdeel Wat mag het kosten? Door het opnemen van de baten en
lasten per subdoelstelling krijgt de raad zicht op de kosten van beleid per subdoelstelling. Daar waar
mogelijk verdient het aanbeveling de baten en lasten per subdoelstelling te verbijzonderen naar prestaties.
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Bestuurlijke reactie
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