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De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de Programmabegroting 2012. Twee jaar geleden deed de 

rekenkamer al een quick scan van de gemeenterekening 2009. Dat 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&C-cyclus. 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 kwaliteit en de toereikendheid van de informatie in de Programmabegroting. 

 

De rekenkamer constateert dat het door gemeenteraad en College ingezette verbeterproces en de aanbevelingen uit het 

rekenkamerrapport van 2010 hebben geleid tot verbetering van de begroting. Tegelijkertijd stelt de rekenkamer vast dat 

de Programmabegroting 2012 nog onvoldoende voldoet aan de geformuleerde normen. Het zou goed zijn als de eerder 

ingestelde raadswerkgroep komend jaar weer een volgende stap kan zetten. De rekenkamer zou daar graag behulpzaam 

bij zijn.  

 

De belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer luiden dat: 

• de doelstellingen en subdoelstellingen van de programma’s zo SMART mogelijk geformuleerd dienen te worden; 

• de beoogde prestaties zoveel mogelijk aan de subdoelstellingen moeten worden gekoppeld, en aangegeven moet 

worden in welk jaar ze uitgevoerd moeten worden; 

• er meer relevante indicatoren per doelstelling moeten worden gezocht, waarbij getracht moet worden enige 

uniformiteit te krijgen t.a.v. de vermelde jaren; 

• de baten en lasten in ieder geval per subdoelstelling binnen elk programma en daar waar mogelijk naar prestaties 

beter moet worden uitgewerkt. Door het opnemen van de baten en lasten per subdoelstelling krijgt de raad zicht op 

de kosten van beleid per subdoelstelling.  

 

Voor meer informatie: Mathijs Mennen (voorzitter van de Rekenkamer Maastricht) 06 54221512 

  

Het rapport is woensdag 27 juni 2012 vanaf 15.00 u. beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rekenkamermaastricht.nl/

