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Het onderzoek

1.1.

Aanleiding voor het onderzoek

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Maastricht een besluit genomen over de begroting 2004. De programmabegroting 2004 bevat een omvangrijke ombuigingsopgave met de naam “Bezuinigen = Kiezen”
(B=K-I). Het gaat om bezuinigingen met een totale omvang van ca. D 15,4 miljoen in 2004, oplopend naar
D 16,3 miljoen in 2007.
De ombuigingsopgave is uitgewerkt in een pakket van maatregelen langs de volgende vijf sporen:
1. Efficiencyverbetering organisatie.
2. Versobering arbeidsvoorwaarden.
3. Versterkt invoeren van het profijtbeginsel/kostentoerekening.
4. Verlagen van het voorzieningenniveau/dienstverleningsniveau.
5. Inkoopvoordelen grote professionele instellingen.
De keuze voor deze vijf sporen houdt in dat zowel de politiek keuzes moet maken als het management van
de ambtelijke organisatie. Direct bij de start van de operatie zijn een vacaturestop op basis van “nee, tenzij”
(ook van toepassing op inhuur van derden) en een terughoudend verplichtingenbeleid ingesteld.
De eerste resultaten van de ombuigingsopgave zijn gerealiseerd in het jaar 2004 en zijn verantwoord in de
jaarrekening 2004. Voor de efficiencymaatregelen wordt een resultaat van D 4.026 miljoen. gerapporteerd.
De rekenkamer heeft besloten ten aanzien van het onderdeel “efficiencyverbetering organisatie” onderzoek
te doen naar de feitelijke realisering van de voorgenomen taakstelling in 2004. De volgende redenen hebben de rekenkamer doen besluiten om voor dit onderdeel van de bezuinigingsoperatie te kiezen:
• Efficiency van de organisatie heeft diverse raakvlakken met het domein van de rekenkamer (naast efficiency zijn deze effectiviteit en rechtmatigheid).
• De efficiencymaatregelen betreffen ruim 30% van het totale pakket aan bezuinigingen.
• Volgens de jaarrekening is in 2004 74% van de voorgenomen efficiencymaatregelen gerealiseerd.
• De wijze waarop in de jaarrekening 2004 wordt gerapporteerd over de mate van realisatie van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, maakt de toezichthoudende rol van de gemeenteraad niet eenvoudig.

1.2

Probleemstelling

Bezuinigingsoperaties binnen gemeenten zijn beladen processen en komen onder grote druk tot stand. Het
zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting verloopt doorgaans in een aantal stappen. Eerst wordt op bestuurlijk niveau de noodzaak en omvang van bezuinigingen bepaald.
Vervolgens worden op ambtelijk niveau voorstellen geformuleerd en onderbouwd en, via het college, voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan vervolgens de voorstellen aanvullen en/of aanpassen
en kan maatregelen toevoegen. Dit alles vindt plaats in een context waarin politieke en maatschappelijke
belangen een rol spelen. De uiteindelijke lijst van bezuinigingsmaatregelen is het resultaat van onderhandelingen tussen partijen in de gemeenteraad en tussen gemeenteraad en college. De argumenten om een
bepaalde bezuinigingsmaatregel op de lijst te zetten kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen. Er kunnen
inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld afstoten van bepaalde taken), de kaasschaaf kan worden toegepast (bijvoorbeeld generieke korting op alle subsidies) of een efficiencymaatregel kan worden opgelegd (bijvoorbeeld adequater werken of het werk doen met minder mensen).
Als een bezuinigingsprogramma eenmaal is vastgesteld en is geformaliseerd in de begroting, wordt de uitvoering in de meeste gevallen aan het ambtelijk apparaat overgelaten. Deze werkwijze is ook in Maastricht
gehanteerd.
Bezuinigen door het efficiënter laten functioneren van de gemeentelijke organisatie is een ingewikkelde opgave, met allerlei bedrijfsmatige dimensies. Anders dan bij bedrijven spelen bezuinigingen bij gemeenten
zich altijd af in een politieke context. Blauwdrukken bestaan niet, elke gemeente kiest haar eigen aanpak.
Dit maakt het interessant om te bekijken hoe de gemeente Maastricht de B=K-I operatie heeft uitgevoerd,
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wat de resultaten zijn en welke leereffecten genoteerd kunnen worden. Dit laatste is relevant voor de resterende jaren van de B=K bezuinigingsoperatie.

1.3

Toetsing aan onderzoekscriteria

De rekenkamer selecteert zijn onderzoeksonderwerpen aan de hand van een aantal criteria. Onderzoek naar
de resultaten van de bezuinigingsoperatie B=K-I, onderdeel efficiency, jaarschijf 2004 voldoet aan de volgende onderzoekscriteria.
• Maatschappelijk belang.
Bezuinigingen op de gemeentelijke begroting raken direct dan wel indirect de burgers van Maastricht. Het
is uit oogpunt van maatschappelijke legitimatie van belang dat de gemeente aantoont dat zij op een verantwoorde manier omgaat met de financiële huishouding van de stad.
• Gerede twijfel over doeltreffendheid.
Er kunnen twijfels bestaan over de effectiviteit van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen kunnen minder opleveren dan de gemeenteraad ervan verwacht.
• Gerede twijfel over doelmatigheid.
Er kunnen twijfels bestaan of het bezuinigingsprogramma wel efficiënt wordt uitgevoerd (te hoge kosten
in verhouding tot resultaat).
• Financieel belang en risico.
Dit is per definitie het geval bij bezuinigingsoperaties. Worden de resultaten immers niet gehaald, dan zijn
financiële tekorten het resultaat, die vervolgens weer om extra maatregelen vragen.
• Toegevoegde waarde voor gemeenteraad.
Onderzoek van de rekenkamer naar de resultaten van B=K-I levert nieuwe informatie op die voorheen niet
voorhanden was.

1.4

Doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de feitelijke realisering van de efficiencytaakstellingen uit B=K-I, zoals opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening 2004.
Afwijkingen in de realisering (zowel positieve als negatieve) zullen worden benoemd. Van elke afwijking zal
worden aangegeven wat hiervan de mogelijke oorzaak is.
De resultaten van het onderzoek dient de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen haar controlefunctie te
optimaliseren. De gemeenteraad kan de leereffecten benutten bij haar toezichthoudende rol tijdens de resterende jaren van het programma B=K-I (tot en met 2007) en andere toekomstige bezuinigingsoperaties.

1.5

De onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1 Voor welke maatregelen is gekozen en welke bezuinigingsbedragen zijn hiermee gemoeid?
2 Hoe zijn de bezuinigingsvoorstellen tot stand gekomen en hoe is vervolgens het besluitvormingsproces
verlopen?
3 Hoe zijn de maatregelen ingevoerd?
4 Wat zijn de resultaten en zijn deze conform doelstelling?
5 Zijn de resultaten juist weergegeven?
6 Hoe kunnen de eventuele afwijkingen worden verklaard?
7 Hoe verhouden de resultaten zich ten opzichte van de aan de gemeenteraad verstrekte informatie?

2

RekenKamerCommissie Maastricht Onderzoek efficiencymaatregelen

1.6

Aanpak van het onderzoek

De eerste stap in het onderzoek bestond uit een grondige analyse van de documenten die in het kader van
B=K-I zijn verschenen. Vervolgens heeft de rekenkamer gesprekken gevoerd met de directeuren en controllers van de diensten, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. Van de interviews zijn verslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de gesprekspartners zijn voorgelegd. De inhoud van de gesprekken zijn door
de rekenkamer gebruikt om feiten te verzamelen en te verifiëren en om een beeld te krijgen van de wijze waarop de B=K-1 operatie is uitgevoerd. Alle in deze rapportage opgenomen bevindingen, conclusies en aanbevelingen komen voor rekening van de rekenkamer.
De rekenkamer had na de gespreksronde nog behoefte aan een aantal verdiepende gesprekken met medewerkers van de concernstaf en de externe accountant. De resultaten van de analyse en de gesprekken zijn
verwerkt in de Nota van Bevindingen die ter verificatie aan de diensten is gestuurd. De Nota van Bevindingen
is besproken met de wethouder financiën.
De diensten hebben een gezamenlijke reactie op de Nota van Bevindingen gegeven. Vervolgens heeft de rekenkamer het eindrapport opgesteld waarin naast de Nota van Bevindingen, inclusief het commentaar van
de diensten, de conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. De conceptversie van het eindrapport is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de externe accountant. Het schriftelijke commentaar van het college is als bijlage bij dit rapport opgenomen. Het commentaar van het college is in de definitieve versie van het onderzoeksrapport verwerkt voor zover het in de ogen van de rekenkamer relevante
aanvullingen betreft.
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De aanpak van de operatie Bezuinigen = Kiezen I

De voorjaarsnota 2003 bevat zowel wat betreft de omvang als het tempo van de te nemen maatregelen een
omvangrijke bezuinigingsopgave. De bezuinigingsopgave is samengesteld op basis van de te verwachten
tekorten op de algemene uitkering en een doorrekening van de eigen begroting in meerjarenperspectief.
Binnen de gemeente Maastricht bestaat vanaf het begin breed (college, gemeenteraad en ambtelijk apparaat) het besef dat deze bezuinigingsopgave alleen te realiseren is als deze gestructureerd en onder strakke
regie wordt opgepakt.
Voor de bezuinigingsoperatie met als titel “Bezuinigen = Kiezen” is een projectaanpak opgesteld die door
alle geledingen werd onderschreven. Belangrijkste elementen van deze aanpak zijn:
• Dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het detecteren en realiseren van de eigen bezuinigingen
(decentrale inhoudelijke uitwerking en processturing).
• De operatie wordt sterk dominant aangestuurd door het gemeentesecretariaat, ondersteund door de
concernstaf (centrale processturing/regie).
• Het college als geheel is verantwoordelijk voor het resultaat van de operatie.
• Elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor bezuinigingsvoorstellen binnen zijn portefeuille.
• Er wordt geen aparte stuurgroep geformeerd. Gedurende het project staat B=K standaard op de agenda’s
van het Gemeentelijk Managementteam (GMT) en het portefeuilleoverleg (PO) met portefeuillehouders.
• De reguliere monitoring van de maatregelen is gekoppeld aan de dagelijkse sturing van de diensten waarover verantwoording wordt afgelegd in de reguliere managementsrapportages en de jaarrekening.
De doorlooptijd van het project was krap te weten 3,5 maand. In deze periode moesten de directies maatregelen vinden die bij elkaar opgeteld voldoende bezuinigingen opleverden. In deze periode was ook de formele besluitvorming over de bezuinigingsmaatregelen voorzien. In het plan van aanpak wordt gesteld dat
de korte doorlooptijd geen grondige, groot opgezette onderzoeken toestaat.
Het uiteindelijke doel van het project B=K-I is het samenstellen van een pakket aan ombuigingsmaatregelen
dat tenminste een bedrag oplevert van D 15,4 miljoen in 2004 oplopend naar ruim D 16,3 miljoen. euro in
2007 (Jaarrekening 2004). Bij de start van de bezuinigingsoperatie enkele maanden eerder ging men nog uit
van een resultaat van D 10,4 miljoen in 2004 en D 15,2 miljoen in 2007. Het onderdeel efficiency beloopt
een bedrag van iets minder dan D 4,7 miljoen in 2004, oplopend naar ruim D 6 miljoen in 2007 (Jaarrekening
2004). Genoemde bedragen zijn inclusief een structurele efficiencyverbetering van D 1.340 miljoen die al in
de begroting 2003 was opgenomen.
De diensten zijn vervolgens op zoek gegaan naar concrete invulling van deze bezuinigingsmaatregelen. Het
stond de diensten vrij om daar een eigen aanpak in te volgen.
Van elke maatregel moest worden aangegeven of deze direct per 1 januari 2004 gerealiseerd kon worden en
indien niet op welke termijn wel, wat de personele consequenties zijn en welke waarborgen aanwezig zijn
dat de betreffende maatregel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Bepaalde ombuigingsmaatregelen zijn gemeentebreed opgepakt als dit met het oog op efficiency wenselijk
was.
Van de diensten werd verwacht dat zij met substantiële ombuigingsbedragen komen; met kruimelwerk wordt
de genoemde bezuinigingsopgave nooit gehaald.
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In de projectstructuur is onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers en centrale en decentrale opdrachtnemers. In schema ziet dit er als volgt uit:

Bestuurlijk opdrachtgever
(portefeuillehouder middelen)

Ambtelijk opdrachtgever
(adjunct-gemeentesecretaris)

Opdrachtgever centraal
(per bezuinigingsdomein,
medewerker Concernstaf)

Opdrachtnemers decentraal
(dienstdirecteuren)

De diensten organiseerden zelf hun ombuigingsoperatie met inachtneming van de deelprojecten zoals die
in het plan van aanpak worden beschreven. Deze deelprojecten werden niet vrijblijvend door de concernstaf
aan de diensten aangereikt. Het stond de diensten vrij om in aanvulling hierop met andere maatregelen te
komen. In het plan van aanpak is voor elk deelproject aangegeven wat de probleemstelling is, hoe de opdracht luidt, welke methode van onderzoek moet worden gevolgd, wat de op te leveren producten zijn, wie
binnen de dienst de opdracht uitvoert en welke planning wordt aangehouden. De diensten waren dus verantwoordelijk voor uitvoering van de opdrachten die zij kregen toegewezen. Onderdeel hiervan was de afstemming met portefeuillehouders en het informeren van de onderdeelcommissies (OC’s). De implementatie van de bezuinigingsmaatregelen werd gestuurd (planning en control) als onderdeel van de dienstplannen 2004.
De diensten ontvingen de volgende ondersteuning van de concernstaf:
• De concernstaf heeft een plan van aanpak opgesteld met daarin een groot aantal ombuigingsmaatregelen die de diensten vervolgens moesten uit werken.
• Voor elk deelproject werd een contactpersoon vanuit de concernstaf aangewezen. Deze maakt bij de start
met de dienst afspraken over aanpak en rapportagemomenten.
• Binnen de concernstaf zijn twee mensen (inhoudelijk en redactioneel) aangewezen die verantwoordelijk
waren voor het bundelen, afstemmen en bewaken van de volledigheid en de kwaliteit van alle ombuigingsvoorstellen. Onder afstemmen werd ook verstaan het voorkomen dat opbrengsten dubbel worden ingeboekt.
In het door de concernstaf gemaakte plan van aanpak werden voor het spoor efficiencyverbetering de volgende deelprojecten geformuleerd:
Overhead
• Herinrichting P&O functie.
• Kostenreductie informatievoorziening bij diensten.
• Besparing personeelskosten voor AMA en financiële functie bij diensten.
• Reductie formatie concernstaf.
• Reductie formatie managementfuncties en secretariaten.
• Herinrichting juridische staffuncties bij diensten.
• Besparing personeelskosten of structurele extra inkomsten Facilitair Bedrijf.
• Besparing personeelskosten servicecentrum communicatie en rendabel maken servicecentrum O&I.
• Afbouwen bovenformatieven.

5
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Inkoop
• Verminderen kosten externe inhuur.
• Verminderen kosten mobiele telefonie.
Efficiency primaire proces
• Per dienst werden in het plan van aanpak specifieke maatregelen genoemd. De methode en rapportagevorm waren in tegenstelling tot bovenstaande deelprojecten vrij. Als contactpersoon vanuit de concernstaf traden de accountmanagers op.
Uit de gesprekken met directeuren en controllers van diensten komt de nodige ontevredenheid naar voren
over het functioneren van de servicecentra. De verwachtingen dat efficiencywinst en kwaliteitsverbetering
gerealiseerd zouden worden, zijn nog niet uitgekomen. In de interviews werd regelmatig de vraag opgeworpen waarom de servicecentra niet centraal hebben gestaan bij het zoeken naar efficiencymaatregelen. Het
GMT echter achtte de nieuw vormgegeven servicecentra in 2004 nog niet in staat om een bijdrage te leveren
aan efficiencywinst in het kader van B=K-I.
De procesaanpak van B=K-I kan als volgt in schema worden gezet:
College B&W
Besluit

Bezuinigingsvoorstellen

GMT

Begroting 2004

Regiegroep
Plan van aanpak
mandaat en
spelregels

(adj. gem. secretaris
hoofd financiën CS
concerncontroller)

Deelprojecten
onderdeel PvA

Diensten
Opdrachten

(directeuren en
controllers)

Realisatie
bezuinigingsvoorstellen

Planning & Control
als onderdeel van de
dienstplannen

Bezuinigingsvoorstellen
incl. bedragen

De rekenkamer stelt het volgende vast:
• De opzet om de regiegroep samen met het gemeentelijk management team (GMT), ondersteund door de
concernstaf, op zoekte laten gaan naar efficiencymaatregelen is niet goed uit de verf gekomen. Directeuren
hebben elkaar nauwelijks bevraagd of aangesproken naar aanleiding van ingebrachte voorstellen. In de
praktijk kwam het vooral neer op het uitwisselen van lijstjes met bezuinigingsvoorstellen. Er zijn nauwelijks maatregelen afgewezen of aangescherpt. Het te bezuinigen bedrag was snel bereikt. De rol van de
concernstaf is in praktijk vooral consoliderend geweest, in de zin van bij elkaar brengen van ramingen en
resultaten. Overigens is de aanpak van B=K-II aangepast op basis van ervaringen in B=K-I (meer focus op
thema’s, zwaardere sturing en toetsing door onafhankelijke reviewgroep). Enkele diensten zeggen expliciet dat zij meer sturing en ondersteuning van de concernstaf hadden verwacht. Bijvoorbeeld door het aanreiken van informatie over “best practises”.
• De diensten hebben elk een eigen aanpak gekozen om bezuinigingsmaatregelen in kaart te brengen en
vervolgens te realiseren. Het resultaat is een grote verscheidenheid (aard en omvang) aan bezuinigingsmaatregelen.

6

• De schriftelijke en mondelinge informatievoorziening tijdens de B=K-I operatie was, zeker wat betreft het
spoor efficiencyverbetering, nogal technisch en gefragmenteerd van aard. Uit de rapportages blijkt de
tijdsdruk waaronder B=K-I zich heeft afgespeeld. Het zal voor de gemeenteraad een lastige opgave zijn
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geweest om op basis van de gepresenteerde complexe berekeningen, de moeilijk leesbare en te analyseren financiële overzichten, de omvangrijke rapportages en de onduidelijke verantwoording haar controlefunctie uit te oefenen.
• De gemeenteraad zelf heeft dit overigens niet als problematisch aangemerkt. De efficiencymaatregelen
zijn zonder noemswaardige discussie door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de jaarrekening 2004 heeft
niet geleid tot vragen en discussie. De gemeenteraad heeft wel intensief gesproken over reductie van het
aantal ambtenaren, maar dit heeft nooit geleid tot een concrete koppeling aan de B=K-I maatregelen.
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De resultaten van B=K-I

3.1

Inleiding

In de jaarrekening 2004 wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van de B=K-I operatie.
Uitgangspunt bij de operatie was dat alle bezuinigingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2004
ook doorgevoerd zouden worden. In de risicoparagraaf van de begroting 2004 is echter een voorbehoud gemaakt. Gelet op de ervaring met eerdere bezuinigingen is het niet reëel te veronderstellen dat alle maatgelen ook het gewenste effect sorteren. Het niet kunnen realiseren van 15% van de omvang van de voorstellen
wordt realistisch geacht.
Uit de jaarrekening is op te maken dat het overgrote deel (89%) van het totale bezuinigingsbedrag is gerealiseerd. Een deel van de niet gerealiseerde bezuinigingen is het gevolg van raadsbesluiten om voorgestelde
bezuinigingen niet door te voeren. Het uiteindelijke resultaat van 89% wordt in belangrijke mate veroorzaakt
door het achterblijven van de effecten van voorgestelde efficiencymaatregelen. Slechts 74% van de maatregelen is gerealiseerd.
Als oorzaken worden in de jaarrekening autonome ontwikkelingen en fouten in de bezuinigingsramingen genoemd. De hiermee samenhangende geraamde bezuinigingsbedragen zijn alternatief gedekt uit de risicobuffer van de begroting 2004. Een klein aantal B=K-I maatregelen is niet gerealiseerd als gevolg van door de
dienst wel beïnvloedbare oorzaken. Deze maatregelen zijn door de desbetreffende dienst opgevangen
binnen de dienstbegroting.
In de jaarrekening wordt het optimisme uitgesproken dat het overgrote deel van de B=K-I maatregelen in de
jaren 2005 en verder gerealiseerd zullen worden.

3.2

De begrote en gerealiseerde resultaten van de efficiencymaatregelen

Hierna gaat de rekenkamer in detail in op de resultaten van de efficiencymaatregelen. In de eerste tabel staan
de maatregelen per dienst op een rij, inclusief het begrote en gerealiseerde resultaat. Deze tabel is overgenomen uit de jaarrekening 2004 van de gemeente. In de tweede tabel plaatst de rekenkamer een aantal opmerkingen bij de genoemde maatregelen. Indien aan de orde worden correcties aangebracht op de gepresenteerde resultaten van B=K-I. De rekenkamer herhaalt dat het onderzoek uitsluitend de maatregelen in het
kader van B=K-I betreft die betrekking hebben op efficiency.
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Tabel 1: Overzicht begroting en resultaten efficiencymaatregelen (bron: jaarrekening 2004)
Maatregel

Begroot
(x J 1.000)

PBD
Schrappen P&O functie
Taakstelling AMA minus 11,1 fte
AMA BCF 1 fte extra
AMA Administratie EMM
AMA Administratie PBD
AMA Dekking hoofd en functiewaardering
Communicatie (o.a. nieuwe mediamix,
minder uitbesteden)
Communicatie inkrimping formatie
Communicatie functieverzwaring
Communicatie oplossen bovenformatieven
Verhogen kostendekkendheid O&I
Vereenvoudiging precariobelasting
Wet WOZ digitale afstemming bouwen
en wonen
Totaal PBD

SBF
AMA Administratie
Efficiencymaatregelen reiniging 2003
conform begroting
Contract Microsoft beëindigen
Verminderen licenties
Aanbestedingsvoordeel
huisleveranciers hardware
Lagere vervangingskosten netwerk
Verminderen kosten GSM (alle diensten)
Schrappen functies facilitair bedrijf
Herwaardering medewerker gebouwen
FB WSW functie

Gerealiseerd
(x J 1.000)

17
387
40 (kosten)
4
11
386 (kosten)
276

17
387
40 (kosten)
4
11
386 (kosten)
276

87
72 (kosten)
81 (kosten)
115
15
20

87
72 (kosten)
81 (kosten)
115
0
0

932 (reductie)
579 (invest.)

897 (reductie)
579 (invest.)

0
19
45

60
65
143
25
21

4,0
- 1,0

0,2

0,2

1,3

1,3

11,4 (reductie) 5,5 (reductie)
1,0 (uitbr.)
1,0 (uitbr.)

60
57
143
25
21

2,7

2,7

1.493

1.485

3,2

3,2

SEZ
AMA Administratie SEZ
5% reductie formatie sociale zekertijd
WVG rationalisatie verordening

9
350
0

9
350
0

0,2
7

0,2
7

Totaal SEZ

359

359

7,2

7,2

1,0
1,0
1,0
3,0

Totaal Concernstaf

0
19
45

9,9
- 1,0

0,5

Concernstaf
Reductie hoofd P&O
Reductie senior medewerker I&A
Reductie senior medewerker financiën

15
1.100

Formatiereductie
gerealiseerd

0,5

Totaal SBF

15
1.100

Formatiereductie
begroot

74
63
63

74
63
63

1,0
1,0
1,0

200

200

3,0
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Maatregel

Begroot
(x J 1.000)

Gerealiseerd
(x J 1.000)

Formatiereductie
begroot

Formatiereductie
gerealiseerd

18
68
18
36
18
55

0
68
18
36
18
55

0,3
1,5
0,3
0,4
0,2
2,0

0
1,5
0,3
0,4
0,2
2,0

213

195

4,7

4,7

OCWS
Verlaging overhead logopedie
Efficiencytaakstellingen
Vermindering formatie beleidsbureaus

0
1.195
60

45
785
60

1,0

1,0

Totaal OCWS

1.255

890

1,0

1,0

Gemeentesecretariaat
Vermindering externe inhuur

800

0

-10,0

0

Totaal Gemeentesecretariaat

800

0

-10,0

0

SOG
Reductie formatie bestuurlijke vernieuwing
Reductie formatie cultureel erfgoed
Reductie formatie bestemmingsplannen
Reductie formatie milieu en bedrijf
Reductie formatie milieu en stad
Reductie overhead
Totaal SOG

Totaal

5.252 (reductie)
579 (invest.)
4.673 (netto)

4.026 (reductie)
579 (invest.)
3.447 (netto)

30,5 (reduct.) 24,3 (reduct.)
11,0 (invest.) 1,0 (invest.)
19,5 (netto) 23,3 (netto)

Naar aanleiding van de Nota van Bevindingen en het concept eindrapport dat de rekenkamer ter verificatie en
voor commentaar aan de diensten en aan het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden
werd de opmerking gemaakt dat het niet invullen van de in 2004 ontstane vacatures directie SEZ en adjunctgemeentesecretaris in 2004 heeft geleid tot een extra resultaat van D 200.000. Echter deze maatregel heeft
zowel in de begroting als in de jaarrekening 2004 geen deel uitgemaakt van het pakket ombuigingsmaatregelen in het kader van B=K-I. Om die reden laat de rekenkamer deze maatregel hier, net als andere mee- en tegenvallers buiten de B=K-I operatie, buiten beschouwing.
Op basis van door de rekenkamer bij de diensten opgevraagde documenten en de gevoerde gesprekken met
directeuren en controllers van diensten komt de rekenkamer tot de volgende analyse van de in het kader van
B=K-I geformuleerde maatregelen. In deze analyse zijn de opmerkingen, voorzover in de ogen van de rekenkamer relevant, verwerkt die het college van burgemeester en wethouders en de diensten hebben gemaakt
naar aanleiding van het concept eindrapport en de Nota van Bevindingen. De rekenkamer stelt vast dat de reactie van de dienstdirecteuren op de Nota van Bevindingen op een aantal punten afwijkt van de reactie van
het college op het concept eindrapport.
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Tabel 2: Analyse van de efficiencymaatregelen
Maatregel

Opmerkingen rekenkamer

Correctie

Schrappen P&O functie

Beoogd schrappen van P&O functie heeft niet in
2004 plaatsgevonden. Met ingang van 2005 wordt
een substantiële bijdrage verwacht (schrappen
3,5 fte).

Realisatie bedraagt
D 0 in plaats van
D 17.000.

Taakstelling AMA minus
11,1 fte

Taakstelling bedroeg 11,1 fte, begroot is 9,9 fte,
gerealiseerd is 4,0 fte. Opmerkelijk is dat geraamde opbrengst gelijk is aan realisatie ondanks het
feit dat slechts 4 in plaats van 9,9 fte zijn geschrapt. Dat toch het volledige bedrag als gerealiseerd in de jaarrekening is gepresenteerd, verantwoordt de dienst door het niet volledig inzetten
van de middelen beschikbaar voor de functiewaardering van het Servicecentrum FA&T.
Taakstelling ten aanzien van de formatie is niet gehaald omdat het systeem van digitale facturering
pas in 2007 wordt ingevoerd.

PBD

AMA BCF 1 fte extra

Uitbreiding formatie.

AMA Administratie EMM

Maatregel met zeer beperkt resultaat.

AMA Administratie PBD

Betreft niet invullen vacature.

AMA Dekking hoofd en functiewaardering

Investering in bestaande organisatie.

Communicatie (o.a. nieuwe
mediamix, minder uitbesteden)

Minder kosten gemaakt door minder communicatie in te kopen en de communicatie anders te organiseren (b.v. geen papieren versie meer van
Venster).

Communicatie inkrimping
formatie

Betreft niet invullen vacatures.

Realisatie bedraagt
D 155.000 in plaats van
D 387.000 (40% van be-

drag zoals opgenomen in
jaarrekening).

Communicatie functieverzwaring
Communicatie
oplossen
bovenformatieven

Samen met OCWS enige dienst die deze maatregel expliciet opvoert.

Verhogen kostendekkendheid O&I

Is gebeurd door het verhogen van het uurtarief
naar 68. Betekent meer inkomsten PBD en
lastenverzwaring voor andere diensten. Feitelijk
geen bezuiniging aangezien het interne dienstverlening betreft.

Vereenvoudiging precariobelasting

Dienst heeft deze taakstelling opgevangen door
onderuitputting andere budgetten.

Wet WOZ digitale afstemming bouwen en wonen

Kan pas in 2005 worden gerealiseerd.

Realisatie bedraagt
D 0 in plaats van
D 115.000.

Realisatie bedraagt
D 15.000 in plaats van D 0
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Maatregel

Opmerkingen rekenkamer

SBF
AMA Administratie

Betreft niet invullen vacature.

Correctie

Efficiencymaatregelen reiniging conform begroting
2003

Betreft ombuigingsoperatie uit 2003 die in B=K-I
is ingebracht. Volgens opgave van de dienst is in
2004 D 705.000 gerealiseerd en niet D 100.000
zoals opgenomen in de jaarrekening 2004.
Opvallend dat er geen effecten voor de formatie
worden gerapporteerd. Het betreft vooral minder
inhuur uitzendkrachten.

Contract Microsoft beëindigen

Geen begrote en gerealiseerde opbrengst. Hoort
daarom niet op de lijst.

Verminderen licenties

Aantal licenties teruggebracht van 620 naar 131.

Aanbestedingsvoordeel
huisleveranciers hardware

Onbekend is wat de totale omvang van de opdrachtsom is.

Lagere vervangingskosten
netwerk

De vervangingskosten van het netwerkzijn verminderd door de onderhoudscontracten te verlengen.

Verminderen kosten GSM
alle diensten

Door uitstel verhuizing kon bezuiniging niet volledig worden gerealiseerd.

Schrappen functies facilitair bedrijf

Niet invullen van vacature (1 fte), herplaatsing (0,7
fte) en pensioen (1,0 fte).

Herwaardering medewerker
gebouwen

Lagere inschaling nieuwe medewerker.

FB WSW functie

Stopzetten inhuur bij WSW.

SEZ
AMA Administratie SEZ

Niet invullen vacature.

5% reductie formatie sociale zekertijd

Bezuiniging is gerealiseerd door het primaire proces, na gedegen onderzoek, anders in te richten.
Dit kon doordat gemeente meer beleidsvrijheid
van het rijk heeft gekregen. Betreffende medewerkers hebben op één na passend werk binnen de
dienst gevonden (invullen bestaande vacatures).

WVG rationalisatie verordening

Geen begrote en gerealiseerde opbrengst. Hoort
daarom niet op de lijst.

Concernstaf
Reductie hoofd P&O

Niet invullen vacature.

Reductie senior medewerker I&A

Idem.

Reductie senior medewerker financiën

Idem.

Realisatie bedraagt
D 705.000.
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Maatregel

Opmerkingen rekenkamer

Correctie

SOG
Reductie formatie bestuurlijke vernieuwing

Door concentratie ondersteunende functies is formatie verminderd.

Taakstelling D 18.000 is
wel in 2004 gerealiseerd.

Reductie formatie cultureel
erfgoed

Door andere inrichting werkzaamheden is formatie verminderd.

Reductie formatie bestemmingsplannen

Door wijziging werkprocessen en gebruik ICT is formatie gereduceerd.

Reductie formatie milieu en
bedrijf

Het uitbestedingsbudget is gereduceerd.

Reductie formatie milieu en
stad

Het uitbestedingsbudget communicatie is gereduceerd.

Reductie overhead

Inkrimping directie en daarmee directiesecretariaat.

OCWS
Verlaging overhead
logopedie

De bezuiniging is reeds in 2004 gerealiseerd.
Verwachting was dat dit pas in 2005 zou lukken.

Efficiencytaakstellingen

Betreft ombuigingsoperatie uit 2003 die in B=K-I
is ingebracht. Een deel van de taakstelling is teruggedraaid door verkeerde ramingen bij de begroting. Opvallend dat er geen effecten voor de formatie worden gerapporteerd.

Vermindering formatie
beleidsbureaus

Niet invullen van vacature.

Gemeentesecretariaat
Vermindering externe
inhuur

3.3

Vermindering van externe inhuur leidt tot besparing op rekeningbasis door inzet bovenformatief
personeel. Maatregel bleek niet uitvoerbaar, o.a.
door onvoldoende aansluiten van aanwezige competenties boventalligen op functie-eisen.

Een aantal constateringen bij de maatregelen

De rekenkamer komt op basis van de gevoerde gesprekken en de analyse van de beschikbaar gestelde documenten tot de volgende constateringen:
• Als gevolg van de correctie komt de realisatie van de efficiencymaatregelen in 2004 uit op D 2.721.000.
Dit bedrag is 58% van de begrote ombuigingen. In de jaarrekening wordt het percentage 74 genoemd voor
de efficiencymaatregelen. Door de correctie komt het totale resultaat uit op 84 in plaats van 89%.
• De effecten van de genomen efficiencymaatregelen zijn op basis van begroting opgenomen. Dit verklaart
dat begroting en realisatie in nagenoeg alle gevallen exact overeenkomen. In het kader van integraal management wordt het aan de dienstdirecteuren overgelaten om een tegenvaller bij de uitvoering van een
bepaalde efficiencymaatregel op te vangen door andere maatregelen te treffen om kosten te reduceren
en/of inkomsten te verhogen. Of de geraamde effecten van de specifiek genoemde maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd is daarmee door de rekenkamer niet vast te stellen.
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• De diensten SBF en OCWS brengen twee omvangrijke, reeds in 2003 gestarte bezuinigingsoperaties onder de vlag van B=K-I. In de begroting betreffen de hierin opgenomen maatregelen 29% van de totaal te
realiseren ombuigingen. Wat betreft realisatie komt dit percentage uit op 39%.
• Als deze twee operaties buiten beschouwing worden gelaten, kan worden geconstateerd dat de overige
bezuinigingsmaatregelen in het algemeen beperkt van omvang zijn geweest. Bij de start van B=K-I is nadrukkelijk afgesproken dat de diensten op zoek zouden gaan naar substantiële bezuinigingsposten.
• Alleen PBD en OCWS (vanaf 2005) brengen het oplossen van het probleem van bovenformatieven zichtbaar in bij de B=K-operatie. Hiervoor worden kosten opgevoerd die ten laste worden gebracht van de opbrengsten van bezuinigingsmaatregelen.
• De bezuinigingen op de inkoop van ICT (SBF) moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de totale omvang van de ICT-budgetten (D 4,5 miljoen per jaar). De indruk bestaat dat de bezuinigingen bescheiden
zijn (1% van dit budget).
• Veel maatregelen hebben betrekking op het schrappen van formatieplaatsen. In de meeste gevallen is
sprake van het schrappen van vacatures en bijbehorende budgetten op basis van normbedragen. In termen van B=K-I is dan sprake van een bezuiniging. Maar dit betekent niet dat een dienst in 2004 vergeleken met de uitgaven in het jaar daarvoor concreet bezuinigd heeft op personeelskosten. Reductie van de
personeelskosten wordt bemoeilijkt omdat de gemeente een sociaal statuut biedt met een baangarantie
en zelf risicodrager is voor WW-uitkeringen.
• Er zijn situaties denkbaar waarbij de formatie daalt maar het bezuinigingsbedrag toch niet gehaald wordt,
omdat er bijvoorbeeld extern moet worden ingehuurd. Andersom kan ook. De formatie stijgt maar er worden toch bezuinigingen gerealiseerd, doordat inhuur is voorkomen door de werkzaamheden tegen lagere kosten in eigen beheer uit te voeren.
• Bij sommige maatregelen kan de vraag worden gesteld waarom deze niet bij elke dienst is toegepast.
Voorbeelden zijn: herwaardering van functies (vacatures lager inschalen, SBF), reductie dienstoverhead
(SOG), slimmer inrichten werkprocessen (SEZ). Dit is een consequentie van de gevolgde aanpak van B=K-I.
• Het oplossen van het probleem van de bovenformatieven blijkt lastig. Diensten krijgen hiervoor geen budget. Kosten van deze bovenformatieve medewerkers drukken op de dienstbegroting en dienen daarom
door de diensten zelf gefinancierd te worden. Vaak worden hiervoor de niet ingevulde vacatures gebruikt.
In het kader van B=K-I is deze ruimte bij een aantal diensten verkleind.
• Opvallend is dat de maatregel die het meest moest opleveren (D 0,8 miljoen reductie inhuur externen)
geen enkele bezuiniging heeft opgeleverd.
• Onduidelijk is waarom precies het tekort op de begroting als bezuinigingsopdracht is genomen. Alle betrokkenen realiseerden zich al bij de start dat in de praktijk minimaal 15% van de bezuinigingsmaatregelen niet gerealiseerd zou kunnen worden.

3.4

Een aantal constateringen bij de verificatie van de maatregelen

De rekenkamer heeft geprobeerd om vast te stellen of de gerapporteerde resultaten van de efficiencymaatregelen in het kader van B=K-I ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en verantwoord in de jaarrekening 2004
van de gemeente Maastricht. Dit bleek geen eenvoudige opgave.
• Zowel voor het gemeentelijk apparaat in zijn geheel, als per afzonderlijke dienst is getoetst of de baten en
lasten in 2004 conform de goedgekeurde begroting zijn gerealiseerd. Hierbij is de rekenkamer aangegeven dat het de diensten vrij staat om, binnen de hun toegewezen begrotingsruimte, de daadwerkelijke
aanwending van de middelen ten opzichte van de begroting alternatief aan te wenden.
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Ook eventuele hogere baten dan in de begroting voorzien kunnen, zo is de rekenkamer medegedeeld,
aangewend worden ten behoeve van de dekking van overschrijdingen van begrote lasten. Onduidelijk is
of deze afwijkingen ten opzichte van de begroting door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd of
dat deze afwijkingen mogelijk zijn door het principe van integraal management.
• Een en ander betekent dat diensten mogelijkerwijs efficiencytaakstellingen hebben gerealiseerd door
middel van additionele baten (baten die de begrote baten te boven zijn gegaan), of door onderschrijding
van lasten, die op zich niet in verband staan met de bezuinigingsposten zoals voorgenomen in het kader
van de efficiëncytaakstellingen B=K-1.
• De oorspronkelijke efficiencytaakstellingen in het kader van B=K-I bestonden voor 2004 met name uit het
bezuinigen op de personele formatie. De voorgenomen bezuinigingen zijn zichtbaar gemaakt in het personeelsformatieplan 2004 zoals begrotingstechnisch goedgekeurd. Deze registratie vindt plaats op basis van fte’s met normbeloning per functie c.q. functionaris.
• De feitelijke personele bezetting is afwijkend ten aanzien van de begroting. Deze afwijking vindt zijn oorzaak in de volgende factoren:
* de bestaande beloning per functionaris kan afwijken ten opzichte van de begrote norm;
* de bestaande vacatures, zoals opgenomen in het personeelsformatieplan, behoeven niet te zijn ingevuld;
* vanwege bestaande arbeidsrelaties kan er sprake zijn van boventallige bezetting.
• Gegeven de bestaande vrijheid van substitutie van kosten binnen de begroting per dienst (integraal management) is er geen vanzelfsprekendheid om te streven naar het invullen van de personele bezetting conform het personeelsformatieplan, waarin opgenomen de taakstellende efficiencymaatregelen in het kader van B=K-1.
• De feitelijke realisatie van de efficiencytaakstellingen in het kader van B=K-1, zoals opgenomen in de programmabegroting en in de gemeenterekening 2004, is niet geverifieerd door de concernstaf en is geen
specifiek onderdeel van de controle door de externe accountant geweest. Getoetst is of de dienst in totaal
per saldo de baten en lasten conform de programmabegroting heeft gerealiseerd.
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4

Conclusies en aanbevelingen

4.1

Conclusies

De procesaanpak
• De B=K-I operatie is in korte tijd en onder grote druk tot stand gekomen. Een analyse van de primaire en
ondersteunende processen per dienst met als doel om op een gestructureerde en grondige wijze maatregelen te inventariseren die de effectiviteit en efficiëntie verbeteren, is om die reden achterwege gelaten.
• De rekenkamer is van mening dat de regiegroep (gemeentesecretaris en de concernstaf) bij de start wel
een stevige marsroute heeft uitgezet, maar tijdens het traject vooral procesmatig heeft gestuurd. De regiegroep heeft in de praktijk maar beperkt de aanpak en de resultaten gestuurd. Deze sturing lag in handen van de dienstdirecteuren. De indruk bestaat dat het bij de start van B=K-I de bedoeling van de regiegroep was om de rol van regisseur dominant in te vullen. Het vertrek van de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris zal een rol hebben gespeeld bij de manier waarop B=K-I uiteindelijk op centraal
niveau gestuurd is. De continuïteit in de procesaanpak van B=K-I is door het vertrek van deze twee sleutelfiguren onder druk komen te staan.
• De rekenkamer constateert dat er een discrepantie bestaat tussen het principe van integraal management
door de dienstdirecteuren en de gekozen aanpak van B=K-I. B=K-I vereist dat de diensten in detail hun efficiencymaatregelen in de vorm van de begroting en de jaarrekening aan de gemeenteraad voorleggen. Dit
leidt tot onnodig gedetailleerde informatievoorziening aan en discussies in de gemeenteraad. Bovendien
kan de gevolgde B=K-I aanpak verkeerde verwachtingen bij de gemeenteraad wekken als het gaat om de
realisatie van specifieke bezuinigingen. De beschikbare B=K-I rapportages hebben voor de gemeenteraad
geen aanleiding gevormd om principiële discussies te voeren over de te nemen efficiencymaatregelen.
De bezuinigingsmaatregelen
• De zoektocht naar bezuinigingen is vanwege de tijdsdruk niet gestructureerd aangepakt. De rekenkamer
heeft de indruk dat diensten “aan de boom hebben geschud” en vervolgens “laaghangend fruit hebben
geplukt”. Dit in plaats van onderzoek te doen naar optimalisatie van de primaire en ondersteunende processen (b.v. procesanalyse, benchmarkonderzoek, doorlichting). De diensten hebben zich in de meeste
gevallen beperkt tot het uitwerken van de maatregelen die door de regiegroep (o.a. de concernstaf) in het
plan van aanpak zijn aangereikt. De titel Bezuinigen = Kiezen is eigenlijk niet van toepassing op het spoor
van de efficiencymaatregelen. Op concernniveau en door de gemeenteraad zijn nauwelijks keuzes gemaakt welke efficiencymaatregelen getroffen dienden te worden en welke niet.
• De meeste bezuinigingsmaatregelen hebben niet diep gesneden. In veel gevallen is sprake van het inleveren van reeds langer bestaande vacatures. De diensten hebben vooral een deel van hun buffer (gecreëerd door middel van niet ingevulde vacatures) ingeleverd. Twee diensten (OCWS en SBF) hebben reeds
in 2003 in gang gezette ombuigingsoperaties onder de vlag van B=K-I gebracht.
• De totale opbrengst van de efficiencymaatregelen (ruim D 2,7 miljoen) mag een substantieel resultaat worden genoemd gelet op de korte doorlooptijd van B=K-I en de gevolgde aanpak waarbij de diensten zelf de
bezuinigingsmaatregelen hebben aangereikt. Of dit resultaat als het maximaal haalbare is aan te merken,
is niet objectief vast te stellen.
De gepresenteerde uitkomsten
• Het in de jaarrekening 2004 opgenomen overzicht van de begroting en de resultaten van de efficiencymaatregelen bevat in de ogen van de rekenkamer een aantal onjuistheden in de rapportage van de mate
van realisatie van de maatregelen. Na een aantal correcties komt de rekenkamer uit op een realisatie van
58% van de begrote efficiencymaatregelen in plaats van de 74% gerapporteerd in de jaarrekening.
16

RekenKamerCommissie Maastricht Onderzoek efficiencymaatregelen

• De jaarrekening 2004 biedt de gemeenteraad onvoldoende houvast bij het beoordelen van de resultaten
van de diverse vastgestelde bezuinigingsmaatregelen. De informatievoorziening is daarmee onvoldoende toegesneden om de gemeenteraad zijn toezichthoudende functie te kunnen laten waarmaken. De gemeenteraad is beperkt in staat om een oordeel te vormen over het bezuinigingsresultaat anders dan dat
het voorgenomen bedrag gehaald is of niet. Hoe het resultaat tot stand is gekomen en hoe het is opgebouwd speelt zich af buiten de waarneming van de gemeenteraad. De gemeenteraad stuurt vooral op planning en begroting, veel minder op de geboekte resultaten van de door het college voorgenomen acties.
• De mogelijkheden voor de gemeenteraad om van ervaringen te leren zijn beperkt. Ervaringen vanuit B=KI speelden nauwelijks een rol bij de vaststelling van de nieuwe bezuinigingsprogramma’s. De programma’s volgen elkaar in hoog tempo op en overlappen elkaar deels in tijd. De jaarrekening wordt door de gemeenteraad nog nauwelijks gebruikt voor het evalueren van de afgesproken doelstellingen, prestaties en
budgetten.
De controle op de realisatie van de efficiencymaatregelen
• Het merendeel van de efficiencymaatregelen betrof een reductie van het aantal formatieplaatsen. De aansluiting tussen de feitelijke personeelsformatie en het personeelsbudget blijkt moeilijk te maken. De rekenkamer heeft aan de concernstaf gevraagd een overzicht te maken van de personeelsformatie volgens
het normkostenbudgetteringssysteem en de feitelijke formatie per 31 december 2003 en per 31 december 2004.
Deze cijfers zijn nodig om te kunnen beoordelen of de in het kader van B=K-I opgenomen formatiereductie ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit overzicht blijkt niet beschikbaar.
• De rekenkamer komt tot de conclusie dat de diensten vanuit het principe van integraal management een
grote mate van vrijheid bezitten om middelen binnen de goedgekeurde begrotingsruimte aan te wenden.
Hierdoor is het mogelijk dat door de diensten toegezegde specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn gerealiseerd door bezuinigingen en/of meevallers op andere gebieden dan oorspronkelijk gepland. Ook is het
mogelijk dat een overschrijding van begrote baten is aangewend als dekking van voorgenomen, maar niet
gerealiseerde, bezuinigingsmaatregelen.
• De controle op de realisatie van door de diensten toegezegde specifieke bezuinigingsmaatregelen is beperkt gebleven tot een toets of op dienstniveau de goedgekeurde begroting, inclusief voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, is gehaald. De rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen of elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk is gecontroleerd anders dan op basis van verslaglegging door de dienstdirecteuren.

4.2

Aanbevelingen

De rekenkamer wil de volgende aanbevelingen aan de gemeenteraad voorleggen.
• Vraag het college het gemeentelijke apparaat opdracht te geven om op structurele basis, gebruikmakend
van een beproefd instrumentarium en ondersteund door onafhankelijke en onpartijdige externe experts,
onderzoek te doen naar bezuinigingen door efficiencyverbetering. Dit kan door de huidige bedrijfsprocessen binnen de gemeente Maastricht:
* af te zetten tegen de “best practises” bij andere gemeenten
* te benchmarken met vergelijkbare processen bij andere gemeenten, overheidsorganisaties en bedrijven
* te vergelijken met het ideale proces in een theoretisch geoptimaliseerde situatie.
Op deze wijze ontstaat een meer gefundeerd inzicht in de mogelijkheden van efficiencyverbeteringen en
de omvang van bezuinigingen. Deze aanbeveling ondersteunt overigens het recente voornemen van het
college om de komende vier jaar alle processen en programma’s aan een doelmatigheidsonderzoek te
onderwerpen.
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• Laat het college bij toekomstige bezuinigingsoperaties maatregelen treffen die er voor moeten zorgen dat
er strakke regie en scherp toezicht bestaan op de uitvoering en de realisatie van de afgesproken bezuinigingsmaatregelen. Dit geldt ook voor de financiële verantwoording van de uitkomsten. Een sterke regieen toezichtfunctie zijn in de ogen van de rekenkamer cruciaal om het lerend vermogen van alle bij een gemeentelijke bezuinigingsoperatie betrokken partijen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, management, medewerkers) te benutten en te vergroten. Overweeg concerncontrol specifieke
taken in dit verband te geven.
• Formuleer als gemeenteraad de informatiebehoefte en de gewenste betrokkenheid bij bezuinigingsoperaties. Wil de gemeenteraad op maatregelniveau sturen en dus geïnformeerd worden of volstaan de totaalresultaten? Ten aanzien van de vertaling van de begroting naar de uitvoering is de rekenkamer van mening dat het met name een kwestie van discipline van de organisatie is om deze vertaling goed te maken.
Voor de gemeenteraad is het van belang zekerheid te hebben over de vertaling van de begroting naar de
uitvoering. Hoe beter deze vertaling is, bijvoorbeeld door een sterk, professioneel topmanagement en een
controlfunctie voortdurend gericht op het efficiënter maken van de processen, hoe minder gedetailleerd
de informatie in de begroting en dus de verantwoording hoeft te zijn. De gemeenteraad dient de vraag te
beantwoorden of zij alleen wil weten of een bepaald bezuinigingsbedrag is gehaald of dat zij ook inzicht
wil in de maatregelen waarmee deze efficiencywinst is gerealiseerd. Het antwoord op deze vraag bepaalt
de vorm en inhoud van de informatieverstrekking richting gemeenteraad.
• Vraag het college de mogelijkheden te onderzoeken om het management van de ambtelijke organisatie
meer prikkels te geven om de werkprocessen efficiënt in te richten. Prikkels die er voor moeten zorgen dat
het vizier niet alleen tijdens bezuinigingsoperaties op het verbeteren van de efficiency is gericht. De ambtelijke organisatie dient een permanent doelmatigheidsdenken te borgen. Hier zal ook sprake moeten zijn
van een cultuuromslag.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1: Specifieke opmerkingen t.a.v. teksten, conclusies en
aanbevelingen van het rapport.
Wij houden bij onze reaktie de volgorde van het rapport aan. Voor de
leesbaarheid hebben wij de passages uit het rapport gekopieerd waarop
onze zienswijze betrekking heeft. Deze passages zijn cursief weergegeven.
Blz 8
Uit de gesprekken met directeuren en controllers komt ontevredenheid over
het functioneren van de servicecentra. De verwachtingen dat
efficiencywinst en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd zouden worden,
zijn nog niet uitgekomen. Diensten zeggen geen zicht te hebben in
kostprijzen van de servicecentra en vaak ook niet in de specificaties van
de te ontvangen dienstverlening.De relatie tussen diensten en
servicecentra is nog niet gebaseerd op zakelijke contracten. Het GMT acht
de nieuw vormgegeven service centra nog niet in staat om een bijdrage te
leveren aan de efficiencywinst in het kader van B=K I.

Zienswijze:
Deze opmerking is deels onjuist c.q. ongenuanceerd. De gemaakte
opmerking ziet feitelijk op het Shared Sercvice Centrum Financiële
adminstratie & Treausury en in beperkte mate op het Shared Service
Centrum P&O voor 2004. Andere service-centra (communicatie en O&I, maar
ook bijvoorbeeld het Facilitair bedrijf) hebben al vanaf 2004 versneld te
maken met efficiencymaatregelen. Bij SC FA&T en SC P&O gaan de werkelijke
efficiencymaatregelen pas vanaf 2005 drukken. De relatie tussen diensten
enerzijds en servicecentra en het Facilitair bedrijf anderzijds is
vastgelegd in ondertekende dienstverleningsovereenkomsten. Het betreffen
hier zakelijke contracten. Diensten hebben zicht op de totale kostprijzen
van de servicecentra. Dit is nog niet in alle gevallen vertaald in een
kostprijs per product. De vraag is daarbij of het berekenen van een
dergelijke interne productprijs en het op basis daarvan afrekenen in alle
gevallen zinvol is. Het voorgaande wil overigens niet zeggen dat diensten
daarmee ook in alle gevallen 100 % tevreden zijn over de geleverde
service in relatie tot de prijs die hiervoor moet worden betaald.
Blz. 9 De opzet om de regiegroep samen met het GMT ondersteund door
concern op zoek te laten naar de efficiencymaatregelen is niet goed uit
de verf gekomen. Directies hebben elkaar nauwelijks bevraagd of
aangesproken. Het GMT heeft niet besloten het ambitieniveau te verhogen.
Zienswijze:
Er is sprake geweest van een voortvarende aanpak. Niet veel praten, maar
doen. Er waren precieze opdrachten geformuleerd waarvan de resultaten op
14 en 15 mei 2003 in het GMT stevig met elkaar zijn bediscussieerd. Dat
er niet besloten is om het ambitieniveau te verhogen is geen keuze
geweest van het GMT, maar van ons college en de gemeenteraad. Feit was
dat er voldoende bezuinigingsmaatregelen op tafel lagen om de
bezuinigingsopgave te dekken. Dit was ook de opzet en daarin is men ook
geslaagd. Er was op dat moment derhalve geen noodzaak voor college en
raad om het ambitieniveau nog te verhogen.
Blz. 9 schematische weergave procesaanpak
Bij B=K I was er geen sprake van een reviewgroep van controllers. Wij
verzoeken u het schema op dit punt aan te passen. Dit was in B=K II
overigens wel het geval, maar hiervan is de facto geen gebruik gemaakt.
Blz. 10 De informatievoorziening tijdens de B=K I operatie was, zeker
voor wat betreft het spoor efficiencyverbetering nogal technisch en
gefragmenteerd van aard. Uit de rapportages blijkt de tijdsdruk waaronder
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B= K I zich heeft afgespeeld. Het zal voor de gemeenteraad een laste
opgave zijn geweest om op basis van de gepresenteerde complexe
berekeningen, de moeilijk leesbare en te analyseren financiële
overzichten de omvangrijke rapportages en de onduidelijke verantwoordiung
haar controlefunctie uit te oefenen.
Zienswijze:
Ons is tijdens de voorbereiding en uitvoering van van B=K I (begroting
2004) en de rapportages niet gebleken dat de gemeenteraad problemen had
met de hoeveelheid of complexiteit van de gepresenteerde informatie. De
informatie is overigens niet alleen gegeven via rapportages, maar ook via
mondelinge presentaties en toelichtingen in de commissies.
Indien we hierover signalen hadden gekregen van de raad, hadden wij toen
hierop maatregelen genomen om e.e.a. aanvullend te kunnen toelichten.
Blz. 13 Door RKCM doorgevoerde correcties naar aanleiding van
jaarrekening 2004

Zienswijze:
De RKCM heeft ons inziens deels ten onrechte de navolgende vier
correcties doorgevoerd ten opzichte van de in de jaarrekening 2004
opgenomen gerealiseerde bezuinigingsbedragen:
1. Vermindering P en O Service centrum en diensten ( 17.000 in 2004)
Het betreft een maatregel die vanaf 2005 substantieel geld gaat
opleveren (vermindering 3,5 fte/ 120.000 structureel). In 2004 was
al een bezuinigingsbedrag ingeraamd van
17.000, uitgaande van een
eerste formatieve vermindering met 0,5 fte. Conform rekening 2004
is de bezuiniging gerealiseerd zonder formatieve consequenties door
de dienst PBD via inzet van vacatureruimte. De bezuiniging is
derhalve wel gerealiseerd. De doorgevoerde correctie vinden wij
onjuist. Vanaf 2005 zal de structurele bezuiniging – met formatieve
consequenties - worden gerealiseerd.
2. Efficiencymaatregel reiniging
De RKCM stelt zich op het standpunt dat van de totale bezuiniging
van
1,1 mln. in 2004 slechts
705.000 is gerealiseerd. Het
resterende bedrag wordt in 2006 gerealiseerd.
De efficiencymaatregelen waarop wordt gedoeld hebben betrekking op
de navolgende onderdelen (opgave dienst SBF):

Maatregelen
1. Beëindigen inzameling Gulpen Wittem
2. Afstoten 4 huisvuilwagens
3. Huurcontracten materieel
4. Behalen target kostendekkendheid
milieuparken
5. Beëindigen inzameling Textiel
6. Invoering Diftar op Vinkenslag
7. Doorbelasting kosten bedrijfsvoering
en secretariaat GR
8. Resultaat PG Afvalstoffeninzameling
9. Resultaat PG Milieuparken
10.Doorbelasting dekkingstekort
PG Straatreiniging

Geraamd
220.000,300.000,100.000,70.000,10.000,150.000,18.500,425.310,- 19.692,p.m.
-------------1.274.118,-

Realisatie 2004
220.000
100.000
200.000
10.000
80.000
6.300
250.000
- 60.000
p.m.
----------806.300

In de bijlage worden de verschillende maatregelen nader toegelicht.
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De taakstelling is derhalve voor ruim
0,8 mln. gerealiseerd in 2004.
Het gepresenteerde realisatie bedrag in bijlage 6 van de jaarrekening
2004 ( 1,1 mln) is derhalve
0,2094 mln. te hoog en berust op een
foute interpretatie door de Concernstaf van de door de dienst SBF
aangeleverde gegevens bij de dienstjaarrekening. In de hoofdtekst van
de jaarrekening 2004 (zie blz. 12 en blz. 77 gemeenterekening 2004) is
een en ander overiges wel juist gepresenteerd aan de raad.
Zoals in de marap II 2004 en in de jaarrekening 2004 is aangegeven, is
er ook sprake geweest van kostenverhogende autonome ontwikkelingen
bij de reiniging in 2004 door een verhoogd afvalaanbod en zwaardere
restzakken (zie gemeenterekening 2004 blz. 12). Dit heeft er per saldo
toe geleid dat er in 2004 een tekort resteerde bij de afvalbegroting
van
0,395 mln. dat ten laste is gebracht van de algemene middelen.
Ook na 2004 zijn de efficiencyverbeteringen bij afval en techniek
(dienst SBF) doorgegaan. Dit is dermate succesvol dat voor 2006 en
verder zelfs voorgesteld wordt in de programmabegroting 2006 om vanuit
de afvalstoffenbegroting een bedrag van
0,25 mln. oplopend tot
0,5
mln. structureel jaarlijks terug te laten vloeien aan de algemene
middelen ter dekking van nieuw beleid. Daarnaast zijn de kosten voor
de verwijdering van afval voor de gemiddelde Maastrichtenaar relatief
laag in vergelijking tot de kosten in andere gemeenten.

3.Personeelskosten AMA (Shared service Centrum Financiële
administratie en Treasury) 9,9 fte
De geraamde bezuiniging op AMA bedroeg in 2004 per saldo (netto)
nihil. Er is pas een netto bezuiniging ingeraamd vanaf 2005. De
voorgenomen bezuiniging bij AMA was gerelateerd aan een aantal extra
kostenposten (o.a. functiewaardering) die zich in 2004 al zouden
voordoen. Conform de toelichting in de gemeenterekening 2004 is een
deel van de formatiereductie niet gerealiseerd, omdat het systeem van
digitale facurering nog niet is ingevoerd. Dit zal in 2007 geschieden.
Door de dienst is er in 2004 op gestuurd dat gerealiseerde
kostenreductie bij AMA en de hieruit te dekken extra kosten aan elkaar
gelijk zijn. Kortom: doordat de bezuiniging deels niet is gerealiseerd
in 2004, mochten de geraamde extra kosten ook niet worden gerealiseerd
in 2004. Per saldo is derhalve in 2004 op nul gestuurd, zoals ook de
bedoeling was in het kader van de B=K I-operatie. De door RKCM
doorgevoerde correctie heeft alleen betrekking op het bruto te
bezuinigen bedrag. Het netto bezuinigde bedrag (extra kosten minus
kostenbesparing) is gelijk aan de begroting 2004. Dit is ook de
gemeenterekening 2004 aangegeven. Wij vinden derhalve de doorgevoerde
correctie onterecht.

4. Verhogen kostendekkendheid Shared Service centrum Onderzoek en
Informatievoorziening ( 0,115 mln). De rekenkamercommissie stelt dat
“dit geschiedt door verhogen van het uurtarief en meer doorbelasting
van kosten naar de diensten en daardoor feitelijk geen bezuiniging
is”.
De bedoeling van de bezuiniging was om de de kostendekkendheid van het
shared service centrum verder te verhogen. Dit is in 2004 ook voor 100
% gerealiseerd doordat de personeelskosten worden doorbelast naar
zowel interne als externe opdrachtgevers op basis van concrete
opdrachten. Voor zover het extra doorbelasting is naar interne
opdrachtgevers (de diensten) betreft het feitelijk een bezuiniging op
externe inhuur.De bezuiniging had nooit tot doel om te komen tot een
formatiereductie bij het SSC O en I. Alleen indien mocht blijken dat
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er een gebrek aan opdrachten zou zijn, zou formatiereductie aan de
orde zijn. Hiervan is evenwel geen sprake. Gezien het bovenstaande
zijn wij van mening dat de doorgevoerde correctie onjuist is.
5. Ten slotte geeft de RKCM op blz. 13 aan dat zij geen rekening houdt
met de in 2004 wel gerealiseerde bezuiniging op het topmanamgement van
0,2 mln., omdat deze bezuiniging pas was ingeboekt vanaf 2005.
Wij vinden dat het inzicht in de realisatie van de bezuiniging B=K I
hierdoor niet wordt verbeterd en verzoeken de RKCM bij haar correcties
daar rekening te houden met deze reeds in 2004 gerealiseerde
bezuiniging.
Blz. 16.
Als gevolg van de correctie komt de realisatie van de
efficiencymaatregelen in 2004 uit op
2.721.000. Dit bedrag is 58% van
de begrote ombuigingen. In de jaarrekening wordt het percentage 74 %
genoemd voor de efficiencymaatregelen. Door de correctie komt het totale
resultaat van de B=K I-operatie uit op 87 % in plaats van het in de
jaarrekening genoemde realisatiepercentage van 89%.

Zienswijze:
Zie analyse hierboven onder 1 t/m 5. Wij zijn van mening dat alleen de
correctie op de realisatie op de efficiency reiniging grotendeels terecht
is. Rekening houdend met deze correctie en de reeds gerealiseerde
bezuiniging van
0,2 mln. op het topmanagement bedragen de realisatie
percentages 2004 ons inziens respectievelijk 72 % voor de
efficiencymaatregelen en 88 % voor de totale realisatie B=K I.
De effecten van de genomen efficiencymaatregelen zijn op basis van de
begroting opgenomen. Dit verklaart het opmerkelijke feit dat begroting en
realisatie in nagenoeg alle gevallen exact overeenkomen. Of de genoemde
effecten daadwerkelijk zijn gerealiseerd is door de rekenkamer niet vast
te stellen.
Zienswijze:
Dit is een gevolg van het feit dat bij de realisatie van bezuinigingen
het principe van integraal management door de dienstdirecteuren wordt
gehanteerd. Uitgangspunt is daarbij dat de diensten de afgesproken
bezuinigingen op begrotingsbasis ook op rekeningbasis realiseren.
Afwijkingen zullen als regel door de dienst opgevangen dienen te worden.
Uit de jaarrekening 2004 blijkt dat hoe de financiële effecten van de B =
K I bezuiniging zijn gerealiseerd.
De diensten SBF en OCWS brengen twee omvangrijke reeds in 2003 gestarte
bezuinigingsoperaties onder de vlag van B=K-I. In de begroting betreffen
de hierin opgenomen maatregelen 29% van de totaal te realiseren
ombuigingen. Wat betreft realisatie komt dit percentage uit op 39%. Door
deze langer lopende budgettaire problemen in één keer op begrotingsbasis
op te lossen is er dus extra bezuinigd.
Als deze twee operaties buiten beschouwing worden gelaten kan worden
geconstateerd dat de overige bezuinigingsmaatregelen in het algemeen
beperkt van omvang zijn geweest. Bij de start van B=K-I is nadrukkelijk
afgesproken dat de diensten op zoek zouden gaan naar substantiële
bezuinigingsposten.
Zienswijze:
We vinden het onterecht dat achteraf deze twee majeure operaties buiten
beschouwing zouden worden gelaten, immers het betreft hier efficiencyoperaties die op de organisatie drukken. Met de raad is dit expliciet
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besproken. De kwalificatie “beperkt” voor de overige maatregelen kunnen
wij ook niet plaatsen. Immers in relatie tot ons totale beinvloedbare
budget in de begroting is er ons inziens nog steeds sprake van een zeer
substantieel bedrag.

Alleen PBD en OCWS (vanaf 2005) brengen het oplossen van het probleem van
bovenformatieven zichtbaar in bij de B=K-operatie. Hiervoor worden kosten
opgevoerd die ten laste worden gebracht van de opbrengsten van
bezuinigingsmaatregelen.
Zienswijze:
Reden voor deze handelwijze is dat bij deze diensten de
boventalligenproblematiek het sterkst aanwezig was. Het college ging
ervan uit dat de overige diensten hun (beperkte) boventalligenproblematiek zelf konden oplossen. Getuige de jaarrekening 2004 is dit
ook gelukt.

De bezuinigingen op de inkoop van ICT (SBF) moeten worden geïnterpreteerd
in het licht van de totale omvang van de ICT-budgetten. De indruk bestaat
dat de bezuinigingen bescheiden zijn.
Zienswijze:
Deze uitspraak is niet gebaseerd op een analyse. De totale ICT-budgetten
van het Service Centrum IAS bedragen ca.
4,5 mln per jaar. Van de
totale omvang van de ICT-budgetten is het overgrote deel niet of
nauwelijks beïnvloedbaar (personeelslasten, kapitaallasten en
licentiekosten.) Als gevolg van de door te voeren automatiseringsvisie
(A-visie) zal er de komende jaren verder bezuinigd worden op deze kosten
o.a. door een nieuwe werkplekstandaard en het reduceren van het
serverpark.
Veel maatregelen hebben betrekking op het schrappen van formatieplaatsen.
In de meeste gevallen is er sprake van het schrappen van vacatures en
bijbehorende budgetten op basis van normbedragen. In termen van B=K-I is
dan sprake van een bezuiniging. Maar dit betekent niet dat een dienst in
jaar 2004 vergeleken met zijn uitgaven in het jaar daarvoor concreet
bezuinigd heeft op zijn personeelskosten.
Zienswijze:
Dat de bezuinigde formatie deels via inzetten van vacatureruimte is
ingevuld, vinden wij logisch. De gemeente biedt conform het vigerende
sociaal statuut een baangarantie aan haar werknemers en is zelf
risicodrager voor WW-uitkeringen. Kortom: gedwongen ontslagen zijn niet
mogelijk.
Blz. 17:
Bij sommige maatregelen kan de vraag worden gesteld waarom deze niet bij
elke dienst is toegepast. Voorbeelden zijn: herwaardering van functies
(vacatures lager inschalen, SBF), reductie dienstoverhead (SOG), slimmer
inrichten werkprocessen (SEZ).

Zienswijze:
Dat er verschillende uitkomsten per dienst zijn, is inherent aan de
gekozen aanpak. Uiteraard zijn deze vragen ook gesteld in het GMT toen de
bezuinigingsmaatregelen van de verschillende diensten zijn besproken. De
diensten zijn voor wat betreft deze onderwerpen evenwel niet 1 op 1
vergelijkbaar.
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Blz. 17:
Opvallend is dat de maatregel die het meest moest opleveren (0,8 mln.
reductie inhuur externen) letterlijk geen enkele bezuiniging heeft
opgeleverd. Vermindering van externe inhuur leidt tot besparing op
rekeningbasis indien voor deze werkzaamheden bovenformatief personeel
wordt ingezet. Dit wordt slechts in een beperkt aantal mogelijk geacht,
onder andere door het niet op elkaar aansluiten van gewenste en
beschikbare competenties. Los van de genoemde technische complicaties die
ook te maken hebben met de lastige registratie van het containerbegrip
externe inhuur blijft het opvallend dat de diensten geen enkele
bezuiniging op deze omvangrijke kostenpost hebben weten te realiseren.

Zienswijze: in de marap II-2004 is een uitgebreide analyse opgenomen over
de oorzaken. De gemeenteraad is hiervan derhalve op de hoogte. Deze
analyse wijkt af van de bovenstaande analyse. Wij herhalen in het kort de
hoofdoorzaken van het niet realiseren van deze bezuiniging:
a. Reductie structurele inhuur van uitzendkrachten (SEZ en SBF)levert
op begrotingsbasis geen bezuiniging op, omdat deze al ingeboekt was
in het kader van de taakstellingen bij deze diensten;
b. Vermindering externe inhuur door inzet bovenformatieven blijkt op
begrotingsbasis geen bezuiniging op te leveren omdat het realiseren
van een zogenaamde flexpool ook veel kosten met zich meebrengt.
Daarnaast worden bovenformatieve projectmanagers al doorbelast naar
investeringsprojecten.
Zie voor nadere toelichting marap II-2004 blz. 16 en 17,

Blz. 17
Onduidelijk is waarom precies het tekort op de begroting als
bezuinigingsopdracht is genomen. Alle betrokkenen realiseerden zich al
bij de start dat in de praktijk minimaal 15% van de
bezuinigingsmaatregelen niet te realiseren blijkt.
Zienswijze:
Voor deze handelwijze is bewust gekozen door de gemeenteraad. Op voorhand
was immers niet duidelijk welk deel van de bezuinigingen niet
realiseerbaar zou zijn.
Blz. 17:
Ten aanzien van de uiteindelijk over 2004 gerealiseerde baten en lasten
wordt voor het gemeentelijk apparaat, alsook per individuele dienst
getoetst of de baten en lasten in 2004 conform de goedgekeurde begroting
zijn gerealiseerd. Hierbij is de rekenkamer aangegeven dat het de
diensten vrij staat om, binnen de hun toegewezen begrotingsruimte, de
daadwerkelijke aanwending van de middelen ten opzichte van de begroting
alternatief aan te wenden. Ook eventuele hogere baten dan in de begroting
voorzien kunnen, zo is de rekenkamer medegedeeld, aangewend worden ten
behoeve van de dekking van overschrijdingen van begrote lasten.
Zienswijze: het betreft een theoretische mogelijkheid. Feitelijk is
hiervan in 2004 geen gebruik gemaakt om bijv. bezuinigingen te dekken.
Hogere uitgaven op productniveau, dienen vooraf aan het college te worden
voorgelegd, ook indien deze gedekt worden door extra opbrengsten. Indien
er sprake is van hogere lasten dan aangegeven in een begrotngsprogramma
(ook als deze gedekt kunnen worden door hogere baten dan begroot) dienen
deze aan de gemeenteraad te worden voorgelegd via een
begrotingswijziging.
Blz. 17. Een en ander betekent dat diensten mogelijkerwijs
efficiencytaakstellingen hebben gerealiseerd door middel van additionele
baten (baten welke de begrote baten te boven zijn gegaan), dan wel
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onderschrijding van lasten, welke op zich niet in verband staan met de
bezuinigingsposten zoals voorgenomen in het kader van de
efficiëntietaakstellingen B=K-1.
Zienswijze:
Het betreft hier een theoretische mogelijkheid. Het past bij de
systematiek van integraal management, dat bezuinigingen die niet
gerealiseerd kunnen worden in eerste instantie binnen het dienstplan zelf
worden opgevangen. Dit mag er evenwel niet toe leiden dat de realisatie
van producten onder druk komen te staan.
Blz. 18
Gegeven de bestaande vrijheid van substitutie van kosten binnen de
begroting per dienst is er geen vanzelfsprekendheid om te streven naar
het invullen van de personele bezetting conform het
personeelsformatieplan, waarin opgenomen de taakstellende
efficiencymaatregelen in het kader van B=K-1.
Zienswijze:
Bovenstaande handelwijze past bij het principe van integraal management.
Immers het is niet in eerste instantie van belang met welke formatieomvang tegen welke functieschaal de afgesproken prestaties worden
gerealiseerd, maar of de afgesproken prestaties worden geleverd tegen de
afgesproken kosten.
Blz. 18
De feitelijke realisatie van de efficiencytaakstellingen in het kader van
B=K-1, zoals opgenomen in de programmabegroting en in de gemeenterekening
2004, is niet getoetst door de concernstaf en is geen specifiek onderdeel
van de controle door de externe accountant geweest. Getoetst is of de
dienst in totaal per saldo haar baten en lasten conform
programmabegroting heeft gerealiseerd.
Zienswijze:
Toetsing door de concernstaf heeft plaatsgevonden via rapportages over de
gerealiseerde bezuinigingen door de dienstdirecteuren. Naast de reguliere
rapportagemomenten in het kader van de P & C-cylcus (2
managmentrapportages en de jaarrekening)is ook door de concernstaf een
gedetailleerde tussenrapportage voor het college opgesteld in maart 2004.
De uitkomsten van deze tussenrapportage zijn op hoofdlijnen verwerkt in
de Voorjaarsnota 2004. De toetsing van de rapportages ging derhalve veel
verder dan enkel de toets op het saldo, zoals in het rapport wordt
gesuggereerd en heeft op 4 momenten gedurende het jaar plaatsgevonden.
Conclusies en aanbevelingen RKCM
Blz. 19
De B=K-I operatie is in korte tijd en onder grote druk tot stand gekomen.
Een analyse van de primaire en ondersteunende processen per dienst met
als doel om op een gestructureerde en grondige wijze maatregelen te
inventariseren die de effectiviteit en efficiëntie verbeteren is
achterwege gelaten.

Zienswijze:
Er was geen reëel alternatieve aanpak voorhanden. Een uitgebreide analyse
zou zonder meer vertragend gewerkt hebben, met als gevolg geen sluitende
begroting 2004-2007. De raad heeft met deze aanpak ingestemd.
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Blz. 19
De rekenkamer is van mening dat de Regiegroep (gemeentesecretaris en
Concern) bij de start wel een stevige marsroute heeft uitgezet, maar
tijdens het traject vooral procesmatig heeft gestuurd. De Regiegroep
heeft in de praktijk maar zeer beperkt de aanpak en de resultaten
gestuurd. De indruk bestaat dat het bij de start van B=K-I de bedoeling
van de Regiegroep was om de regisseursrol dominant in te vullen. Het
vertrek van de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris zal
een rol hebben gespeeld bij de manier waarop B=K-I uiteindelijk op
centraal niveau gestuurd is. De continuïteit in de procesaanpak van B=K-I
is door het vertrek van deze twee sleutelfiguren onder druk komen te
staan.

Zienswijze:
Deze opvatting is niet gebaseerd op feiten. Van het begin af aan was
duidelijk dat de regiegroep niet op de inhoud maar op processen zou
sturen. De inhoudelijke sturing lag bij de dienstdirecteuren. De B=K Ioperatie heeft een dominante rol gespeeld bij de gesprekken over de
uitvoering van de dienstplannen tussen dienstdirecteuren en de
gemeentesecretaris in 2004. Ons is niet gebleken van verminderde aandacht
hiervoor na vertrek van genoemde functionarissen. Feit is dat de
jaarrekening 2004 liet zien dat er zeer sterk en succesvol is gestuurd
door de diensten en de gemeentesecretaris op het realiseren van de
bezuinigingen en het realiseren van een nulresultaat voor de diensten.
Blz. 19
De rekenkamer constateert dat er een discrepantie bestaat tussen het
principe van integraal management door de dienstdirecteuren en de gekozen
aanpak van B=K-1 waarin de diensten in detail hun efficiencymaatregelen
in de vorm van de begroting en de jaarrekening aan de gemeenteraad
voorleggen. Dit leidt tot onnodig gedetailleerde informatievoorziening
aan en discussies in de gemeenteraad. Bovendien kan de gevolgde B=K-I
aanpak verkeerde verwachtingen bij de raad wekken als het gaat om de
realisatie van specifieke bezuinigingen.

Zienswijze:
Er is ons inziens geen sprake geweest van gedetailleerde
informatieverstrekking aan de raad en discussies in de raad hierover.
Onduidelijk blijft voor ons welk abstractieniveau van informatie de RKCM
in dit kader nu wel of niet als het adequate niveau voor de raad
bestempelt.
Blz. 19
De zoektocht naar bezuinigingen is niet gestructureerd aangepakt. De
rekenkamer heeft de indruk dat diensten “aan de boom hebben geschud” en
vervolgens “laaghangend fruit hebben geplukt” in plaats van onderzoek
naar optimalisatie van de primaire en ondersteunende processen (b.v.
procesanalyse, benchmarkonderzoek, doorlichting). De diensten hebben zich
in de meeste gevallen beperkt tot het uitwerken van de maatregelen die
door de Regiegroep (o.a. Concernstaf) in het plan van aanpak zijn
aangereikt. De titel Bezuinigen = Kiezen is eigenlijk niet van toepassing
op het spoor van de efficiencymaatregelen.
Zienswijze:
Bewust is destijds als gevolg van tijdsdruk niet voor een alternatieve
aanpak gekozen. De raad heeft met deze aanpak ingestemd. De kwalificatie
“laaghangend fruit” vinden wij voor de voorgestelde
bezuinigingsmaatregelen niet gepast, gezien de soms pijnlijke voorstellen
die zijn doorgevoerd, ook voor de organisatie en onze medewerkers. In
het kader van B = K II zijn wel diepgaande onderzoeken uitgevoerd. Wij
31

RekenKamerCommissie Maastricht Onderzoek efficiencymaatregelen

constateren dat deze operatie nog niet heeft geleid
bezuinigen bedragen.

tot grote te

De genoemde procesanalyses en optimalisaties zijn deels geïntegreerd in
het organisatie - ontwikkelingsproces “de Uitdaging”. De bedoelde
doelmatigheidsonderzoeken (procesanalyse, doorlichtingen en benchmarks)
staan voor de komende vier jaar geprogrammeerd. Wij zijn derhalve van
mening dat wij de zoektocht naar efficiencyverbetering structureel
aanpakken.
Blz. 20
De meeste bezuinigingsmaatregelen hebben niet diep gesneden. In veel
gevallen is sprake van het inleveren van reeds langer bestaande
vacatures. De diensten hebben vooral een deel van hun buffer (gecreëerd
door middel van niet ingevulde vacatures) ingeleverd. Twee diensten (OCWS
en SBF) hebben reeds in 2003 in gang gezette ombuigingsoperaties onder de
vlag van B=K-I gebracht

Zienswijze:
Deze conclusie wordt niet gestaafd met feiten. Uit een interne analyse
die is gemaakt ten tijde van het opstellen van B=K I maatregelen bleek
dat ca. 50 % van de te bezuinigen formatie daadwerkelijk was bezet.
De grote operaties bij OCWS en SBF hebben ons inziens veel gevergd van
deze organisaties. De kwalificatie dat de maatregelen “niet diep zouden
gesneden hebben” onderschrijven wij niet, ook gezien de totale omvang van
de B=K I – operatie.
Blz. 20
Het in de jaarrekening 2004 opgenomen overzicht van de begroting en de
resultaten van de efficiencymaatregelen bevat in de ogen van de
rekenkamer een aantal onjuistheden in de rapportage van de mate van
realisatie van de maatregelen. Als gevolg van een aantal correcties komt
de rekenkamer uit op een realisatie van 58% van de begrote
efficiencymaatregelen in plaats van de 74% gerapporteerd in de
jaarrekening.
Zienswijze:
Wij zijn het niet eens met alle doorgevoerde correcties. Zie toelichting
hiervoor. Ervan uitgaande dat de correctie voor de efficiencytaakstelling
reiniging deels wel juist is en de bezuiniging op het topmanagement
toegevoegd zou moeten worden komen wij tot de navolgende aangepaste
realisatiecijfers in 2004: 72 % voor de efficiencymaatregelen en 88 % van
alle B=K I- maatregelen.

Blz. 20
De jaarrekening 2004 biedt de raad onvoldoende houvast bij het beoordelen
van de resultaten van de diverse vastgestelde bezuinigingsmaatregelen. De
informatievoorziening is daarmee onvoldoende toegesneden om de raad zijn
toezichthoudende functie te laten waarmaken. De gemeenteraad is beperkt
in staat om een oordeel te vormen over het bezuinigingsresultaat anders
dan dat het voorgenomen bedrag gehaald is of niet. Hoe het resultaat tot
stand is gekomen en hoe het is opgebouwd speelt zich af buiten de
waarneming van de raad. De raad stuurt vooral op planning en begroting,
veel minder op de geboekte resultaten van de door het college voorgenomen
acties.
Zienswijze:
Substantiële afwijkingen van de gerealiseerde resultaten op de B=K
–maatregelen zijn toegelicht in de managementrapportage 2004 en de
jaarrekening zelf. Ons is niet duidelijk welk informatie niveau de RKCM
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nu wel adviseert. Wij zijn van mening dat de raad over dit onderdeel
voldoende (op hoofdlijnen) is geïnformeerd. Wij onderschrijven de
stelling van de RKCM dat de raad nog steeds meer oog heeft voor de
begroting en planning dan voor de jaarrekening.
Blz. 20
Het merendeel van de efficiencymaatregelen betrof een reductie van het
aantal formatieplaatsen. De aansluiting tussen de feitelijke
personeelsformatie en het personeelsbudget blijkt moeilijk te maken. De
rekenkamer heeft aan de Concernstaf gevraagd een overzicht te maken van
de personeelsformatie volgens het normkostenbudgetteringssysteem en de
feitelijke formatie per 31 december 2003 en per 31 december 2004. Deze
cijfers zijn nodig om te kunnen beoordelen of de in het kader van B=K-I
opgenomen formatiereductie ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit
overzicht blijkt niet beschikbaar.
Zienswijze:
De concernstaf heeft de norm kostenbudgetten per 31-12-2003 en 31-12-2004
aan de RKCM verstrekt. Ook bezettingsgegevens zijn voorhanden op deze
peildata. Gezien de onevenredige hoeveelheid werk die het kost om voor
beide peildata een overzicht te reconstrueren waarop zowel normformatie
en bezetting aan elkaar worden gekoppeld, is in overleg met de RKCM
hiervan afgezien. Deze overzichten zijn op dit moment nog niet
geautomatiseerd voorhanden.

Blz. 21
De controle op de realisatie van door de diensten toegezegde specifieke
bezuinigingsmaatregelen is beperkt gebleven tot een toets of op
dienstniveau de goedgekeurde begroting, inclusief voorgenomen
bezuinigingsmaatregelen, is gehaald. De rekenkamer heeft niet kunnen
vaststellen dat de elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk is
gecontroleerd.
Zienswijze:
Conclusie is onjuist. De controle was veel breder en gebeurde op
postniveau. Zie hiervoor.

Aanbevelingen RKCM

Vraag het College het gemeentelijke apparaat opdracht te geven omop
structurele basis, gebruik makend van een beproefd instrumentarium en
ondersteund door onafhankelijke en onpartijdige externe experts,
onderzoek te doen naar bezuinigingen door efficiencyverbetering. Dit kan
door de huidige bedrijfsprocessen binnen de gemeente Maastricht:
•
af te zetten tegen de “best practises” bij andere gemeenten
•
te benchmarken met vergelijkbare processen bij andere gemeenten,
overheidsorganisaties en bedrijven
•
te vergelijken met het ideale proces in een theoretisch
geoptimaliseerde situatie.
Op deze wijze ontstaat een meer gefundeerd inzicht in de mogelijkheden
van efficiencyverbeteringen en de omvang van bezuinigingen.
Zienswijze:
Deze vraag is al eerder gesteld door de raad bij de Kaderbrief 2005 via
een motie van CDA en PvdA. Wij hebben deze motie ook vertaald in de
programmabegroting 2006. De komende vier jaar zullen wij alle programma’s
en processen doorlichten op hun doelmatigheid.
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Blz. 21
Laat het College bij toekomstige bezuinigingsoperaties maatregelen
treffen die er voor moeten zorgen dat er strakke regie en scherp toezicht
bestaan op de uitvoering en de realisatie van de afgesproken
bezuinigingsmaatregelen. Dit geldt ook voor de financiële verantwoording
van de uitkomsten. Een sterke regie- en toezichtfunctie zijn in de ogen
van de rekenkamer cruciaal om het lerend vermogen van alle bij een
gemeentelijke bezuinigingsoperatie betrokken partijen (gemeenteraad,
College, management, medewerkers) te benutten en te vergroten.

Zienswijze:
Wij zijn van mening dat regie en toezicht bij de huidige
bezuinigingsoperaties op een voldoende niveau is vormgegeven. Zie onze
voorgaande zienswijzen. Wij onderschrijven de aanbeveling om ons lerende
vermogen op dit punt steeds te blijven verbeteren.
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BIJLAGE 2: Toelichting realisatie efficiencymaatregelen reiniging 2004
ad.1 Gulpen-Wittem
M.i.v. 2003 is samenwerking met Gulpen Wittem beëindigd, gerealiseerde
besparing 220.000,-.
Ad. 2 / 3 Afstoten huisvuilwagens en huurcontracten materieel
De besparingsdoelstelling is gekoppeld aan de realisatie van ondergrondse
milieuperrons. Zoals (wellicht) bekend was de realisatie van ondergrondse
perrons in 2004 beperkt, maar zijn alle milieuperrons in de zomer van
2005 ondergronds gebracht. De verwachting is dat de besparing van
400.000 zal worden gerealiseerd in 2006 en dat er in 2005 nog een tekort
zal resteren van 150.000.
Ad.3 Behalen target kostendekkendheid milieuparken
De voorgestelde
70.000,- heeft specifiek betrekking op de verdere
regionalisering van de milieuparken. Op rekeningbasis bedroeg het
voordeel voor de gemeente Maastricht
200.000,-. Daling van
2 mln aan kosten in 2002 naar
1,8 mln in
2004.
Ad. 4 Beëindigen inzameling textiel
Voorgenomen maatregel is gerealiseerd. Expliciet werd niet bijgehouden
wat de inzamelkosten voor de gemeente bedroeg. Indicatief werd
10.000,geraamd.
Ad. 5 Invoering diftar Vinkenslag.
De veronderstelling was dat invoering van diftar een besparing van
150.000,- zou opleveren. Berekend op het sluiten van de containerplaats
200.000,- minus inhuur inzamelwagen
Doordat er onvoorziene extra inspanningen moeten worden geleverd in
verband met verwijderen illegale stortingen worden de verwachte
besparingen niet volledig gerealiseerd maar voor ca de helft.
Ad.7 Doorbelasting kosten bedrijfsvoering en secretariaat GR Geul en
Maas
Deze voorgestelde maatregel van doorbelasting werd vooralsnog door het
bestuur van de GR niet gehonoreerd. Echter in 2006 is in de begroting van
de GR 50% van de geraamde kosten wel gehonoreerd tot een bedrag van
29.000,-. De secretariaatskosten mogen in 2005 wel t.l.v. de GR gebracht
worden, voordeel
6.300,- (uitgangspunt was
18.500,-)
Ad. 8. Resultaat Productgroep Afvalstofffeninzameling
De afbouw van overwerk is ingezet. Gezien de opgebouwde rechten bij
personeel is afbouwscenario afgesproken. Hierdoor worden voordelen pas
volledig behaald na periode afbouwscenario overwerk.
Verminderen afbouw inhuur externe transporteurs gekoppeld aan realisatie
milieuperrons. Nu deze zijn gerealiseerd worden de plannen ten aanzien
van afbouw uitgevoerd. Volledig effect van besparing wordt verwacht in
2006.
Ad. 9 Resultaat ProductgroepG Milieuparken
In de begroting van de milieuparken is uitgegaan van een kostenstijging
van
20.000. Ten opzichte van de in de interne begroting gehanteerde
uitgangspunten bleek beschikbaarheid van MTB personeel een probleem en
moest er noodgedwongen gebruik gemaakt worden van duurdere
uitzendkrachten en overwerk eigen personeel.
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Conclusie:

Ten opzichte van de taakstelling ad
behaald is.

1,1 mln betekent dit dat er

0,8

Andere factoren / kosten die ten tijde van het nemen van het pakket
maatregelen nog niet bekend waren en verwerkt zijn in het resultaat van
de PG afvalstoffeninzameling zijn:
- Meevaller Afvalstoffenheffing. Zoals eerder vermeld is de PBD vanaf
2003 de eigenaren van leegstaande panden gaan aanslaan voor de
afvalstoffenheffing. Dit heeft ertoe geleid dat in 2005 deze
inkomsten zijn gestegen met
350.000,-.
- Tegenvallers waren:
o de noodzakelijke huur van
huisvesting bij Stadsbus in
verband met niet meer aan ARBO-eisen voldoen van de werf in
Limmel
o de kosten van inhuur van interim-management in verband met
plotseling vertrek hoofd afval naar wethouderschap, waarbij
tevens dit interim-managerschap is aangegrepen om de
organisatie te herstructureren.
o De zwaardere restzakken en het toegenomen afvalaanbod
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