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1.1 Kapitaalgoederen: Wat heeft u daarmee te maken?

Finveen in zwaar weer; Goesting treedt af.
(Van onze verslaggeefster Annikje Hupskens) – De wethouder van economische

zaken en ruimtelijke ordening dhr. Goesting (Finveen Vooruit!) is gisteravond

laat afgetreden.Tijdens de raadsvergadering over de jaarstukken van de

gemeente over 2004 kwam de wethouder al snel in zwaar weer terecht. De

oppositie, onder aanvoering van mw. Aks (Rechts Finveen), mat de zeperds van

de afgelopen jaren breeduit. De nieuwe woonwijk Finburgh blijkt grote

financiële tegenvallers met zich mee te brengen. Er zijn vorig jaar opnieuw meer

claims tegen de gemeente ingediend na verkeersongelukken door gaten in het

wegdek en kapotte stoplichten. Steen des aanstoots bleek voor de raad echter

vooral de herinrichting van het stadspark te zijn. Het park werd medio vorig jaar

heropend. In de tweede helft van 2004 blijkt het aantal overvallen en gewelds-

misdrijven er met meer dan 150% te zijn toegenomen. Goestings verweer dat

het gaat om ‘aanloopproblemen van tijdelijke aard’ en dat ’alles uiteindelijk goed

[zal] komen’ maakte weinig indruk op de raad.Tijdens de schorsing bereidde

Aks een motie van wantrouwen voor. Goesting wachtte het niet af, maar besloot

af te treden. (zie verder op p. 11) 

Kapitaalgoederen zijn de spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en

goederen die zij aan haar burgers levert te produceren.

Kapitaalgoederen verdienen om drie redenen de belangstelling van de raad:

1 Gemeentelijke doelen kunnen vaak niet worden gerealiseerd zonder kapitaal-

goederen. Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen nodig. Water, wegen en

bruggen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van een gemeente.

Straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen leveren een belangrijke

bijdrage aan de sociale veiligheid. De riolering draagt bij aan de gemeentelijke

milieudoelstellingen. Kortom: kapitaalgoederen spelen een belangrijke rol bij

programmadoelen die de gemeente wil realiseren.

2 Kapitaalgoederen leggen blijvend een groot beslag op de gemeentelijke begroting.

Gemeenten zijn gemiddeld 15% van hun totale middelen op de begroting kwijt aan

de exploitatie (onderhoud, beheer, afschrijving enz.) van kapitaalgoederen, elk jaar

opnieuw. Kapitaalgoederen kosten geld. Dat geldt voor de successen - het prachtige

nieuwe stadhuis waar iedere gebruiker zeer tevreden over is, de nieuwe schouw-

burg die intensief wordt bezocht. En dat geldt voor de ongelukkige investerings-

beslissingen: het transferium dat ongebruikt blijft, de schouwburg waarvan de zalen

leeg blijven – de exploitatielasten blijven nog jarenlang drukken op de begroting. 

4
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5 Elders onderscheidt het BBV – ten behoeve van gegevenslevering aan het CBS
- gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond- weg- en water-
bouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties, en
‘overige materiële vaste activa’ als kapitaalgoederen waarover in de toelichting
op de balans iets moet worden verteld (BBV art. 52).

1.2 Kapitaalgoederen: Wat moet u ervan weten om mee te kunnen praten?

Wegwijzer

In deze paragraaf proberen we u kort te vertellen wat u van kapitaalgoederen moet

weten om erover mee te kunnen praten in uw gemeente of provincie. We geven

eerst een definitie van kapitaalgoederen (1). Daarna verkennen we de belangrijkste

begrippen die in discussies en besluitvorming over kapitaalgoederen een rol spelen

(2). Daarna gaan we in op de kosten die kapitaalgoederen met zich meebrengen,

onder het motto ‘alle kosten tellen mee!’ (3). We eindigen met de kern van de zaak,

namelijk dat het uiteindelijk altijd gaat om het verband tussen de kwaliteit en de

kosten van kapitaalgoederen, en dat de raad of Provinciale Staten daarin iets te

kiezen heeft (4).

1 Wat zijn kapitaalgoederen?

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: de spullen die de gemeente

nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te

produceren. Daarbij gaat het niet om de kleinere dingen als pen, papier, paperclips

en dergelijke, maar om grotere goederen die meerdere jaren meegaan en veelal veel

waarde hebben. 

Het BBV schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water,

groen en gebouwen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aan de orde

moeten komen (BBV art 12). Er zijn ook andere, gedetailleerder indelingen mogelijk.

In gemeentelijke begrotingen komen we onder meer verlichting, verkeersregel-

installaties, verkeersborden, straatmeubilair, speeltoestellen, bomen, sport-

faciliteiten, onderwijshuisvesting, brandweerkazernes, cultuur- en welzijns-

accommodaties, zwembaden, museumgebouwen en begraafplaatsen tegen als

afzonderlijk onderscheiden kapitaalgoederen5.

2 Alle begrippen in 1 minuut

Exploitatielasten

Met ‘exploitatielasten’ bedoelen we in deze handreiking alle jaarlijkse kosten van

kapitaalgoederen zoals u die terugvindt in de begroting. Het gaat dan om

afschrijvingen, rentekosten (tezamen de zogenoemde kapitaallasten), de kosten van

groot – en klein onderhoud, van calamiteitenonderhoud, van beheer, inspecties, de

kosten van dekking van risico’s (bijvoorbeeld verzekeringspremies), en eventueel de

overheadkosten (management).

6

4 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Besluit van 17
januari 2003 (Stb 27), houdende de voorschriften voor de begrotings- en
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden
van provincies en gemeenten. 

3 Kapitaalgoederen vormen het ‘gezicht’ van de gemeente. Gaten in het wegdek,

scheefliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, onveilige groenvoorzieningen en

dergelijke zijn zaken die hoog scoren op de lijstjes met ergernissen van burgers.

Vooral daar waar het niet goed gaat zult u als raadslid of statenlid in uw functie van

volksvertegenwoordiger hierop worden aangesproken.

Voordat u verder leest nog twee algemene opmerkingen:

1 Het Besluit begroting en verantwoording (BBV)4 regelt hoe gemeenten hun

begroting en jaarstukken moeten inrichten. In het BBV is sprake van een paragraaf

onderhoud kapitaalgoederen. U leest nu de ‘handreiking kapitaalgoederen’. De

reden daarvan is dat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen niet op zichzelf

staat; juist de samenhang tussen paragrafen en begrotingsprogramma’s, het

collegeprogramma en andere beleidsdocumenten is cruciaal. Ons streven is dat u

na lezing van deze handreiking een beeld hebt van a) het belang van kapitaal-

goederen, b) hoe u er als raadslid of lid van Provinciale Staten op kunt sturen, en c)

wat u daarbij kunt hebben aan de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen in de

begroting en het jaarverslag.

2 Deze handreiking is bedoeld voor raadsleden én leden van Provinciale Staten.

Omwille van de leesbaarheid hebben wij het vaak over ‘de raad’. Overal waar in deze

handreiking ‘raad’ en ‘gemeente’ staat kunt u ook lezen ‘Provinciale Staten’

respectievelijk ‘provincie’. 
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6 Gemeentewet art. 212, Provinciewet art. 216, BBV hst V (artt. 59-65)
7 Deel 2, ‘Modelverordening artikel 212 Gemeentewet’, artikel 10, ‘Waardering
en afschrijving vaste activa’ (p. 34-35).

provincie zichzelf op een aantal manieren voor de gek houden. Eén manier is bij-

voorbeeld door de gebruiksduur veel te optimistisch in te schatten. Je activeert het

nieuwe computerprogramma en schrijft het over 7 jaar af, terwijl het na 5 jaar al

moet worden vervangen omdat het volkomen achterhaald is. Een andere manier om

jezelf voor de gek te houden is door tijdens de afschrijvingstermijn te veranderen

van afschrijvingsmethode, bijvoorbeeld door over te stappen van lineaire – naar

annuïtaire afschrijving. In eerste instantie dalen dan de kosten voor afschrijving,

maar als de levensduur van het kapitaalgoed is verstreken – de vuilnis-wagen is ‘op’

– dan zit de gemeente nog met een stukje afschrijving dat dan in één keer ten laste

van de rekening moet worden gebracht. In beide gevallen zit een college in een

volgende raadsperiode met een probleem, in de vorm van een gat in de begroting.

… en voorschriften die proberen dat te voorkomen

Om dit soort dingen te voorkomen geven de Gemeentewet, Provinciewet en het

BBV voorschriften voor waarderen, activeren en afschrijven6.

De belangrijkste hiervan zijn artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 216 van de

Provinciewet. Deze artikelen schrijven voor dat de raad, respectievelijk Provinciale

Staten, een verordening vaststelt met de uitgangspunten voor het financiële beleid,

alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organi-

satie. Als een van de belangrijke, verplichte elementen van zo’n verordening – nu

komt het! - wordt genoemd de ‘regels voor waardering en afschrijving van activa’

(lid 2, sub a). De vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie heeft dit in

zijn ‘Handreiking voor de financiële verordeningen en controleverordeningen’(artt.

212, 213, 213a Gemeentewet)’ verder uitgewerkt7.

Belangrijk is verder dat de afschrijvingsmethode niet steeds verandert maar

bestendig is, en dat afschrijvingstermijnen reëel zijn, dus dat de levensduur van het

kapitaalgoed realistisch wordt ingeschat. Artikel 64 van het BBV schrijft deze zaken

dan ook voor. Bij de levensduur van een kapitaalgoed kunnen overigens specifieke

omstandigheden in de gemeente van groot belang zijn: een weg in Gouda (slappe

bodem) zal minder lang meegaan dan een weg in Nunspeet (zandgrond). 

Het BBV schrijft ten slotte voor dat alle investeringen met een economisch nut

moeten worden geactiveerd (BBV art 59). Een kapitaalgoed heeft economisch nut

als het middelen kan genereren, bijvoorbeeld onderwijsgebouwen (kan men

verkopen) of de riolering (levert inkomsten uit rioolrechten op). Het BBV gaat er

vanuit dat elke investering een maatschappelijk nut heeft, maar alleen investeringen

in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (lees: openbaar groen en

wegen) kunnen worden geactiveerd. In de praktijk worden deze kapitaalgoederen

wel geactiveerd. 

8

Investeringen, activeren en afschrijven

Als een gemeente een investering doet (= een kapitaalgoed aanschaft), dan zal die

meestal terugkomen op de balans. Het op de balans zetten van een kapitaalgoed

noemen we activeren. Als de gemeente een nieuw riool legt, dan kan zij dat zo’n 40

á 60 jaar gebruiken, afhankelijk van de lokale situatie. In die tijd zal het riool steeds

minder waard worden: ondanks onderhoud gaat het technisch en functioneel

achteruit, en op een gegeven moment zal het niet meer voldoen aan de eisen van de

tijd. Die waardedaling van een kapitaalgoed noemen we afschrijving. Elk jaar dat het

kapitaalgoed wordt gebruikt wordt het een beetje minder waard; de afschrijving is

een belangrijk element van de kosten die het gebruik van een kapitaalgoed met zich

meebrengt. 

Afschrijvingstermijn en afschrijvingsmethode

Bij afschrijven zijn de afschrijvingstermijn en de afschrijvingsmethode van groot

belang.

De afschrijvingstermijn is het aantal jaren dat het kapitaalgoed kan worden gebruikt.

Crux bij de afschrijvingstermijn is dat de levensduur/gebruiksduur van het kapitaal-

goed reëel wordt geschat.

Er zijn verschillende afschrijvingsmethoden. Bij annuïtaire afschrijving vormen rente

en afschrijving een vast bedrag per jaar. Aan het begin van de afschrijvingstermijn

betaal je veel rente en is het bedrag dat je afschrijft laag, aan het eind is het precies

andersom. Bij lineaire afschrijving schrijf je een vast bedrag per jaar af. De rente-

lasten dalen gedurende de afschrijvingstermijn, en dus daalt bij lineaire afschrijving

ook het totaalbedrag dat je jaarlijks kwijt bent aan rente en afschrijving. Gemeenten

kiezen in de praktijk vaak voor de lineaire afschrijvingsmethode, omdat deze het

dichtst aansluit bij de werkelijkheid en dus meest solide is. De vuilniswagen die

twintig jaar mee gaat is bij lineaire afschrijving na tien jaar nog de helft van de

aanschafprijs waard. Bij annuïtaire afschrijving is dat volgens de boeken 70 of 80%

van de aanschafprijs – er is immers veel geld aan rente opgegaan, en nog maar

weinig aan afschrijving – en dat kan, als de gemeente bijvoorbeeld de wagen wil

verkopen, iets te optimistisch blijken. 

Belangrijk bij de afschrijvingsmethode is dat de keuze voor de methode goed wordt

gemotiveerd, en dat niet tijdens de afschrijvingstermijn van afschrijvingsmethode

wordt veranderd.

De jaarlijkse afschrijvingen van gemeenten en provincies vindt u terug in de jaar-

stukken.

Manieren waarop je jezelf als gemeente voor de gek kunt houden…

Bij het activeren en afschrijven van kapitaalgoederen kun je jezelf als gemeente of
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- Voer een wispelturig beleid. Een gemeente die het pittoreske grachtje in de binnen-

stad dempt en bestraat, en het enkele jaren later weer openlegt en in oude staat

herstelt is daar erg veel geld aan kwijt; de bestrating was immers nog lang niet

afgeschreven.

- Onderhoud je kapitaalgoederen slecht. Als je de verfbeurten van je huis overslaat

ben je op korte termijn goedkoper uit, maar op lange termijn bijna altijd duurder uit.

Met wegen, bruggen, stadhuizen enz. is dat niet anders. Slecht onderhoud betekent

dat je kapitaalgoederen minder lang meegaan, dus eerder moeten worden

vervangen, en dat je dus per saldo duurder uit bent.

(vervolg van p. 5) Uitleggebied molensteen om nek gemeente Finveen Finborgh,

de nieuwste wijk van de gemeente Finveen, blijkt een financiële molensteen om

de nek van de gemeente. Bij de aanleg van de nieuwe wijk is veel aandacht

besteed aan de kwaliteit en de aanschafprijs van riolering, groen, gebouwen,

verlichting, waterpartijen, wegen, speelvoorzieningen enz. Er is echter

onvoldoende aandacht geweest voor de exploitatielasten (onderhoud,

vervanging), met als gevolg dat deze kosten schromelijk zijn onderschat. Al in

het vijfde  jaar na oplevering van Finborgh komt dit gebrek pijnlijk aan het licht:

in 2004 gaf de gemeente 500.000 meer uit dan geraamd voor onderhoud van

groen, wegen en straatverlichting. ‘Alsof je een huis koopt en er vanuit gaat dat je

de komende 30 jaar geen onderhoud zult hebben’, vond mw. Aks (Rechts

Finveen). ‘Ik ben verantwoordelijk’, antwoordde Goesting, ‘Maar u bent erbij

geweest toen we de beslissing namen; u had dan als raadslid ook wel eens uw

controlerende werk mogen doen!’ Het was olie op het vuur bij de reeds getergde

raad. ‘Een persoonlijke tragedie’, zei C.Vaak (fractieleider van Finveen Vooruit!)

over Goestings aftreden, ‘maar wij zullen er niet van wakker liggen. Dat is

democratie.’ Goesting was jarenlang het boegbeeld van Finveen Vooruit!, en was

bezig aan zijn tweede termijn als wethouder van economische zaken en

ruimtelijke ordening. Nog niet duidelijk is wie hem zal opvolgen.

Navraag bij dhr. J.H.H. Zeldenrust, provinciaal toezichthouder, leert dat Finveen

niet alleen staat in dit probleem. ‘In de praktijk blijkt dat bij de realisatie van

uitleggebieden met de lasten van beheer en onderhoud onvoldoende rekening

wordt gehouden. Het is echter van cruciaal belang dat de te realiseren voor-

zieningen ook in de toekomst in stand kunnen worden gehouden, en dat voor

het beheer voldoende budgettaire middelen aanwezig zijn. Deze lasten moeten

dus een onlosmakelijk onderdeel vormen bij de kwalitatieve en kwantitatieve

keuzes rondom de realisatie in het voortraject.’, aldus Zeldenrust.

10

Financiering

Om een kapitaalgoed aan te schaffen moet in één keer een groot bedrag op tafel

worden gelegd. Het is als bij het kopen van een huis: men moet de aankoopsom

financieren. Het aankoopbedrag kan geleend worden, of men kan ervoor sparen 

(= reserveren). Financiering is overigens voor een gemeente nooit een probleem:

een gemeente kan vanwege haar grote kredietwaardigheid altijd geld lenen om te

investeren. 

Dekking

Oneindig veel belangrijker dan de vraag naar de financiering van een kapitaalgoed is

de vraag naar de dekking: passen de jaarlijkse kosten die de aanschaf van het

kapitaalgoed met zich meebrengt binnen de begroting van de gemeente? Dit blijkt

een valkuil voor veel gemeenten: men doet ambitieuze investeringen, terwijl de

exploitatielasten te laag worden geschat. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen

incidentele dekking en structurele dekking. Bij incidentele dekking gaat het om

incidentele baten, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een nutsbedrijf, of een

batig saldo op de rekening van baten en lasten. Bij structurele dekking gaat het om

middelen waarvan de gemeente weet dat zij elk jaar beschikbaar zullen zijn, bijvoor-

beeld de uitkering uit het gemeentefonds. Het is, alweer, als bij de aanschaf van een

huis. U kunt misschien het aankoopbedrag wel bij elkaar krijgen door een maximale

hypotheek te nemen, de kleine erfenis die u onlangs heeft gekregen en al uw spaar-

geld erin te stoppen. Maar heeft u dan, als u er eenmaal woont, na betaling van de

maandelijks hypotheeklast nog genoeg geld om uw huis te onderhouden?

3 Alle kosten tellen mee!

En met de vraag naar de dekking zijn we bij het derde punt: alle kosten tellen mee.

Met alleen de aanschaf van de schouwburg bent u er niet; hij zal ook moeten

worden beheerd, onderhouden en geëxploiteerd. Algemener: bij de beslissing over

een investering is het van belang dat alle kosten voor de hele levensduur van het

kapitaalgoed worden meegenomen, en dat duidelijk is hoe dat gebeurt (afschrijvings-

methode- en termijnen). Die kosten zijn: de jaarlijkse afschrijvingstermijnen en

rentekosten (de zogenoemde kapitaallasten), de kosten van groot – en klein onder-

houd, van calamiteitenonderhoud, van beheer, inspecties, de kosten van dekking

van risico’s (bijvoorbeeld verzekeringspremies), overheadkosten (management)

enz. 

Kapitaalvernietiging

Als je wilt, dan kun je als gemeente veel geld verspillen aan kapitaalgoederen. Twee

manieren om dat te doen zijn:
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Als u als raad wilt sturen op aanwezigheid, kwaliteit en kosten van kapitaal-

goederen in uw gemeente, dan is het essentieel dat kwaliteit en kosten van

kapitaalgoederen systematisch met elkaar in verband worden gebracht.

Kwaliteit en kosten met elkaar in verband gebracht: de
CROW-methodiek
Wil de raad bij kapitaalgoederen een goede afweging kunnen maken, dan moet

hij inzicht krijgen in het verband tussen kwaliteit (en achterliggend functie/doel)

en kosten van kapitaalgoederen. In de ideale gemeente legt het college

verschillende scenario’s voor kwaliteit en kosten aan de raad voor, waaruit de

raad dan kan kiezen. Op die manier ziet de raad niet alleen welke jaarlijkse

totale exploitatiekosten horen bij een bepaald kwaliteitsniveau, maar óók hoeveel

de raad tijdens de rit nog kan bijsturen. Kan er bij een recessie nog een stap

terug worden gedaan in het kwaliteitsniveau? Hoeveel geld zou dat opleveren?

Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer

en openbare ruimte. Overheid, bedrijfsleven, adviesbureau’s en vervoerbedrijven

zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het CROW. Het CROW heeft

inmiddels 5 modules ontwikkeld waarin kwaliteitsniveau’s en kosten

systematisch met elkaar in verband worden gebracht. Er worden bijvoorbeeld

voor wegen vier kwaliteitsniveau’s onderscheiden. Het ‘basis’- kwaliteitsniveau

bijvoorbeeld betekent: ‘sober, maar zodanig dat nét geen achterstallig onderhoud

ontstaat en er geen aansprakelijkheidsclaims op de gemeente afkomen’. Er wordt

uitgegaan van eeuwigdurend onderhoud, waarbij alle kosten (incl. beheer en

vervanging) zijn meegenomen. Het CROW heeft modules voor de kapitaal-

goederen weginfrastructuur, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties,

waterinfrastructuur en groen en groenmeubilair. In de toekomst zullen meer

modules volgen.Voor kunstwerken (bruggen, sluizen e.d.) komt géén beheer-

kostensystematiek: anders dan bij lantaarnpalen, rioolbuizen, stoepranden en

struiken zijn deze bouwwerken zo uniek, dat er per geval gekeken moet worden

wat de gewenste kwaliteit is en welke kosten daarbij horen.

Als u wilt, dan kunnen heel veel aspecten van kwaliteit (letterlijk) in beeld

worden gebracht - zie dit voorbeeld uit het Kwaliteitsstructuurplan van de

gemeente Lelystad (dit plan wordt besproken in paragraaf 1.3.2):

12

4 De raad bepaalt de kwaliteit en de kosten van kapitaalgoederen

A) Kwaliteit: doel en functie bepalen de kwaliteit

Het doel en de functie van een kapitaalgoed bepaalt de gewenste kwaliteit van dat

kapitaalgoed. Met ‘kwaliteit van het kapitaalgoed’ bedoelen we: de specificaties, de

eigenschappen van het kapitaalgoed. 

Als u als gemeente voor een investeringsbeslissing staat, dan zult u zich afvragen:

‘Wat willen we met dit kapitaalgoed?’. Aan hoeveel leerlingen moet het nieuwe

schoolgebouw onderdak bieden, en in welke leeftijd? Moeten ze er alleen tijdens

schooltijd in bivakkeren, of moeten ze ook voor en na schooltijd zinvol worden

bezig gehouden (brede school)? Moet het gebouw ook geschikt zijn voor culturele-

en vormingsactiviteiten in de avonduren? Als het leerlingaantal terugloopt, kan het

gebouw dan voor andere doeleinden worden gebruikt? Of moet het worden

gesloopt? U stelt, kortom, vragen over de functie van het nieuwe kapitaalgoed, over

wat u ervan verwacht, wat u er belangrijk aan vindt. De antwoorden op die vragen

bepalen de gewenste kwaliteit van het kapitaalgoed. 

B) Kosten: alle kosten tellen mee

De kwaliteit van het kapitaalgoed bepaalt de kosten ervan. Alle waar is naar zijn

geld, en dat geldt ook voor kapitaalgoederen. Vaak zal gelden ‘hoe hoger de

kwaliteit, hoe hoger de kosten.’ 

Het is belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar naar alle

kosten gedurende de hele levensduur (zie ook paragraaf 1.2 punt 3). De lantaarn-

palen die je voor een prikkie van de fabrikant koopt kunnen wel eens heel veel

onderhoud vergen, en ondanks dat extra onderhoud binnen vijf jaar zijn weg-

geroest. Men is dan per saldo duurder uit dan wanneer men meteen goede maar

iets duurdere lantaarnpalen had gekocht. Waarmee we maar willen zeggen: de

aanschafprijs is niet zaligmakend! De gemeente die bij de aanschaf onvoldoende

rekening houdt met de kosten van exploitatie komt op termijn vaak bedrogen uit.

C) Kwaliteit en kosten

De raad is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de kosten van de kapitaal-

goederen in. Dat is misschien even schrikken als uw gemeente een gemeente is

waar tot nu toe vooral de ambtenaren zich bezighouden met kapitaalgoederen.

Maar misschien heeft u inmiddels de behoefte om zich iets meer met de kapitaal-

goederen van uw gemeente te bemoeien; zij bepalen immers in belangrijke mate of

de programmadoelen wel of niet worden gerealiseerd, en – omdat er gemiddeld 15%

van de totale gemeentelijke lasten mee gemoeid is - hoe de gemeente er financieel

voor staat. 
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1.3 Kapitaalgoederen: Wat kunt u doen?

1.3.1 Inleiding

Wegwijzer

U kunt, als u wilt sturen op de kwaliteit en de kosten van kapitaalgoederen, in uw

gemeente of provincie drie dingen doen, namelijk:

1 U kunt algemene kaders stellen over welke kapitaalgoederen de gemeente of

provincie moet hebben en hoe zij met haar kapitaalgoederen omgaat (paragraaf

1.3.2)

2 U kunt zich bemoeien met afzonderlijke investeringsbeslissingen (paragraaf 1.3.3)

3 U kunt de kwaliteit en de kosten van de aanwezige kapitaalgoederen bewaken en,

waar nodig, daarop bijsturen (paragraaf 1.3.4).

Voordat we deze drie sturingsmogelijkheden nader verkennen gaan we hieronder

eerst kort in op de gevolgen van de dualisering voor deze sturingsmogelijkheden. 

Sturing op kapitaalgoederen in een duaal bestel
In het monistische bestel werd vaak gewerkt met investeringskredieten: de raad

nam een beslissing over een investering op het moment dat het college een raads-

besluit voor een investeringskrediet voorlegde.

Die werkwijze past niet in een duaal bestel. In een duaal bestel stuurt en

controleert de raad op hoofdlijnen, en voert het college uit.Voor investeringen

betekent dat in beginsel het volgende.

De raad zet vóóraf - in collegeprogramma of beleidsnota’s (voor beleids-

terreinen) en in de begroting (voor een bepaald jaar) - de beleidsdoelen en de

kaders zo scherp mogelijk neer. De raad autoriseert de voorgenomen

investeringen als hij de begroting vaststelt: de investeringen maken onderdeel uit

van de uiteenzetting van de financiële positie (BBV artikel 20).

Daarna voert het college de begroting uit. Het college doet dan ook de

investeringen die het nodig acht om de doelen die de raad gesteld heeft te

realiseren, uiteraard binnen de kaders die de raad heeft gesteld.

De raad controleert ten slotte na afloop, bij de behandeling van de jaarstukken,

of het college zijn beleid goed heeft uitgevoerd, of de doelen zijn gerealiseerd,

en of het college binnen de gestelde kaders is gebleven. Er zijn natuurlijk

uitzonderingen mogelijk waarbij de raad wél bij afzonderlijke investerings-

beslissingen wordt betrokken, zoals grote projecten of investeringen waarvan pas

in de loop van het jaar duidelijk wordt dat ze gedaan moeten worden.

14
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opgenomen (wat voor gemeente willen we over 15 jaar zijn?), en alle

kapitaalgoederen die invloed hebben op de inrichting en het gebruik van de open-

bare ruimte (lees: alle kapitaalgoederen behalve het stadhuis, school- en andere

gebouwen). Daarbij worden er verschillende scenario’s voor de kwaliteit van de

kapitaalgoederen en de daaraan verbonden kosten geschetst. De raad maakt

vervolgens een keuze tussen die scenario’s, of ontwikkelt een eigen scenario. Een

dergelijke aanpak vergt wel dat kwaliteit en kosten systematisch met elkaar in

verband worden gebracht (zie paragraaf 1.2 punt 4).

Van belang is natuurlijk ook dat de visie periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar)

wordt geactualiseerd en opnieuw ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Het Kwaliteitsstructuurplan van Lelystad en het IBOR van
Maastricht
De gemeenten Lelystad en Maastricht hebben met behulp van de CROW-

systematiek en een commercieel ingenieursbureau een integrale visie op hun

openbare ruimte ontwikkeld. De functies van de openbare ruimte  zijn wonen,

werken, vervoer, en recreatie. De functie die aan een gebied wordt toegekend is

in hoge mate bepalend voor welke kapitaalgoederen er in dat gebied zijn en

welke kwaliteit zij hebben.Voor een bedrijventerrein zijn bijvoorbeeld

ontsluitingswegen nodig; de kwaliteit van de trottoirs en groenstroken op dat

terrein mag lager zijn dan bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Lelystad en

Maastricht hebben deze zaken per gebied uitputtend in beeld gebracht, en in de

ontwerpnota’s verschillende scenario’s aan de raad voorgelegd.Vervolgens

hebben de gemeenteraden een keuze gemaakt voor het na te streven

kwaliteitsniveau, en daarmee ook voor de daaraan verbonden kosten. (zie ook

paragraaf 1.4)

Moeten wij, als kleine gemeente, ook een integrale visie
maken?’
‘Onze gemeente heeft 10.000 inwoners. Op de afdeling Financiën zijn we met

z’n drieën. Moeten wij nu ook een integrale visie op de kapitaalgoederen in onze

gemeente gaan opstellen?’, verzucht mevrouw Duit, hoofd Financiën van de

gemeente Finbuur (een kleine buurgemeente van Finveen).

Het vaststellen door de raad van een integrale visie op kapitaalgoederen lijkt ons 

(= de werkgroep handreiking Kapitaalgoederen) voor elke gemeente nuttig: het

voorkomt dat de raad voortdurend wordt lastig gevallen met allerlei kleine

beslissingen over onderhoud en (kleinere) investeringen, en het houdt de

omvang van de paragrafen in begroting en rekening binnen de perken. In een

kleinere gemeente kan de nota wel vrij beperkt van omvang en inhoud zijn: met

16

Die dualistische werkwijze betekent dat de raad om te sturen op kapitaal-

goederen méér gebruik zal gaan maken van de eerste en de laatste sturings-

mogelijkheid, namelijk het stellen van algemene kaders voor kapitaalgoederen en

het bewaken van de kwaliteit en kosten van kapitaalgoederen. De raad zal zich

zo min mogelijk bemoeien met afzonderlijke investeringsbeslissingen.

1.3.2 U kunt algemene kaders stellen

Wegwijzer

Het eerste wat de raad of Provinciale Staten kan doen om te sturen op kapitaal-

goederen is algemene kaders vaststellen. Die ‘algemene kaders’ kunnen inhoudelijk

zijn (1), en ze kunnen procedureel zijn (2). Daarna gaan we in op de vraag waar u

die algemene kaders kunt vastleggen (3). Ten slotte worden enkele aandachts-

punten geformuleerd waarop u kunt letten bij de behandeling van een algemeen

kader voor kapitaalgoederen (4).

1. Inhoudelijke kaders: De visie van de raad op de ontwikkeling van de gemeente 

en de rol van kapitaalgoederen daarin. 

Visie: uw doel ( = gewenste ontwikkeling) bepaalt welke kapitaalgoederen u wilt

Elk kapitaalgoed wordt aangeschaft met een bepaald doel. De aanschaf past in het

college- of raadsprogramma en in een begrotingsprogramma, en er zitten bepaalde

opvattingen achter over de behoeften van de burgers en over hoe de gemeente zich

zal ontwikkelen. Als de raad bijvoorbeeld wil dat de gemeente zich ontwikkelt tot

forenzengemeente, dan zal hij andere beslissingen nemen over de inrichting van de

openbare ruimte dan wanneer hij zwaar inzet op economische ontwikkeling en het

aantrekken van bedrijven. Als de raad bijvoorbeeld een sterke groei van het aantal

kinderen in de gemeente verwacht dan zal hij andere beslissingen over de

onderwijshuisvesting nemen dan wanneer het aantal jonge kinderen afneemt.

Kortom: de visie van de raad op de verwachte en gewenste ontwikkelingen in de

gemeente speelt – impliciet of expliciet - een belangrijke rol bij de beslissingen over

de aanwezigheid, de kwaliteit en de kosten van de kapitaalgoederen.

Visie: scenario’s voor doelen, kwaliteit en kosten

Op sommige beleidsterreinen is het al gebruikelijk dat er dergelijke visies worden

opgesteld. Zo is bijvoorbeeld elke gemeente verplicht om een Gemeentelijk

RioleringsPlan (GRP) op te stellen. Veel gemeenten hebben een beleidsnota

Onderwijshuisvesting, en steeds meer gemeenten hebben een nota Integraal Beheer

Openbare Ruimte (IBOR). In de praktijk gaat de raad meestal niet zelf een visie

zitten schrijven. Het college legt, op verzoek van de raad, een ontwerp-IBOR voor.

Hierin zijn idealiter een visie op de lange termijn ontwikkeling van de gemeente
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9 De artikel-212-verordening (uit de Gemeentewet) is de verordening waarin de
raad de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de
inrichting van de financiële organisatie regelt.

gelegd9. De inhoudelijke visie en de procedurele afspraken kunnen ook samen in

een nota kapitaalgoederen zijn opgenomen, of de procedurele afspraken kunnen als

bijlage bij een van de kaderstellende beleidsnota worden opgenomen. Kortom: er

zijn vele mogelijkheden.

Het belangrijkst is dat er algemene kaders zijn – dat de raad zijn inhoudelijke visie

en de procedurele afspraken ergens vastlegt, en dat in de paragrafen in begroting en

jaarverslag een verwijzing naar dit kader bevatten, en een korte samenvatting ervan,

zodat u ze als raadslid kunt terugvinden.

4. Mogelijke aandachtspunten bij een algemeen kader voor kapitaalgoederen

We gaan er even vanuit dat het college een ontwerp voor een algemeen kader voor

kapitaalgoederen aan de raad voorlegt, al dan niet in één nota of in verschillende

nota’s voor verschillende beleidsterreinen. Bij een dergelijk ontwerp kan aan onder

meer de volgende punten aandacht worden geschonken:

Bij de inhoudelijke visie:

- Deelt u de visie zoals die is geformuleerd? Moet uw gemeente zich – op het betreffende

beleidsterrein - inderdaad in de aangegeven richting ontwikkelen? Worden de goede

accenten gelegd? Strookt de visie met elders – bijvoorbeeld in het college-

programma, andere beleidsnota’s - geformuleerde doelstellingen? (zie 1.3.2 punt 1)

- Welke kwaliteit moeten de kapitaalgoederen in de gemeente hebben om de visie te

realiseren? Wat vindt u belangrijke eigenschappen van de kapitaalgoederen?

Voorziet het raadsvoorstel daarin? Waar moet de kwaliteit van kapitaalgoederen nog

worden verbeterd om de visie te realiseren? En welke kosten zijn er verbonden aan

het gewenste kwaliteitsniveau? Op welke punten zijn eventueel nieuwe investeringen

noodzakelijk? En waar kan het eventueel wel wat minder met de kwaliteit van de

kapitaalgoederen? (zie 1.3.2 punt 1, en de box op bladzijde 13)

- Bevat het raadsvoorstel een keuze voor de raad in kwaliteitsniveau’s en de daaraan

verbonden kosten? Welke mogelijkheden heeft de raad om in de toekomst bij te

sturen op kwaliteit en kosten? Als in de toekomst bijvoorbeeld bezuinigingen

noodzakelijk blijken, kan het gewenste kwaliteitsniveau dan nog worden verlaagd?

Hoeveel geld zou dat dan opleveren? (zie 1.2 punt 4) 

- Aan welke doelen in het collegeprogramma en in de begrotingsprogramma’s moet

de kapitaalgoederen een bijdrage leveren? (zie 1.3.2, punt 1)

- Zijn alle kosten van de kapitaalgoederen, en met name nieuwe investeringen, in de

raming van de exploitatie meegenomen, dus ook de kosten voor beheer en onder-

houd? Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zie 1.2 punt 3)

- Hoe wordt het kapitaalgoed bekostigd? Is er structurele dekking? Welk financieel beslag
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8 De afspraken over afschrijvingsmethoden en –termijnen zullen overigens in
elk geval in de artikel-212-verordening van de gemeente een plek krijgen, zie
paragraaf 1.2, punt 2.

een inventarisatie ven de kapitaalgoederen en een beperkt aantal kernvariabelen

bent u waarschijnlijk al een eind op streek. Het hoeft ook niet allemaal van

vandaag op morgen: in overleg met de raad kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen

om dit jaar een nota kapitaalgoederen op te stellen, en volgend jaar een nota

grondbeleid enz.

Het belangrijkste bij een visie op kapitaalgoederen is dat de raad zich er bewust

van is hoe de investering past in de ontwikkeling van de gemeente, dat hij wéét

welk doel met de investering moet worden gerealiseerd, en welke functies het

kapitaalgoed moet vervullen. En dat hij vanuit díe visie een beslissing neemt

over kwaliteit en kosten van het kapitaalgoed.

Of er een integrale visie op de kapitaalgoederen in Finbuur moet komen is

natuurlijk aan de raad van Finbuur.

2 Procedurele kaders: Afspraken tussen raad en college over 

besluitvorming en informatievoorziening.

De raad kan algemene afspraken maken met het college over hoe hij in besluit-

vormingsprocessen over investeringen wordt betrokken, en over informatie-

voorziening over kapitaalgoederen aan de raad. Afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Aan het begin van elke raadsperiode legt het college een geactualiseerde ontwerp-

visie op kapitaalgoederen voor aan de raad (zie hierboven, punt 1).

- De informatievoorziening en procedures bij nieuwe investeringsbeslissingen (zie

hieronder, paragraaf 1.3.3).

- Informatievoorziening om de kwaliteit en kosten van de bestaande kapitaal-

goederen te kunnen bewaken (zie hieronder, paragraaf 1.3.4)

- Een regeling voor ‘grote projecten’ of, algemener, aangeven welke investerings-

beslissingen wel - en welke niet afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd

(afhankelijk van bijvoorbeeld politiek belang en/of financiële omvang; zie hier-onder,

paragraaf 1.3.3 en 1.3.4)

- Technische afspraken, bijvoorbeeld over afschrijvingsmethoden en – termijnen8, en

dat alle kosten worden meegenomen in de plaatjes wanneer er keuzes over kapitaal-

goederen aan de raad worden voorgelegd (zie hierboven, paragraaf 1.2, punt 3)

3 Waar legt u de algemene kaders vast?

De algemene kaders voor kapitaalgoederen kunnen worden vastgelegd in een nota

kapitaalgoederen, maar ook in een ander stuk. De inhoudelijke visie van de raad kan

bijvoorbeeld ook in het collegeprogramma, in het raadsprogramma, in een

strategische visie, in de begrotingen of in beleidsnota’s zijn opgenomen. De proce-

durele afspraken kunnen bijvoorbeeld in de artikel 212-verordening worden vast-
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gemeente, of een groot politiek belang – denk aan de bouw van stadhuizen,

theaters, multiculturele accommodaties, bruggen, uitleggebieden, ringwegen enz. 

4 Mogelijke aandachtspunten bij een afzonderlijke investeringsbeslissing

Bij een raadsvoorstel voor een afzonderlijke investeringsbeslissing – bijvoorbeeld

over een groot project, of een investering waarvan pas lopende het begrotingsjaar

blijkt dat die gedaan moet worden - kan aan onder meer de volgende punten

aandacht worden geschonken:

- Past de investering in de visie van de raad op de ontwikkeling van de gemeente op

dit beleidsterrein? Aan welke doelen in het collegeprogramma en in de begrotings-

programma’s moet het kapitaalgoed een bijdrage leveren? (zie 1.3.2, punt 1)

- Welke kwaliteit moet het kapitaalgoed hebben om bij te kunnen dragen aan het

verwerkelijken van de visie van de raad? Wat vindt de raad belangrijke eigen-

schappen van het kapitaalgoed? Voorziet het raadsvoorstel daarin? (zie 1.2 punt 4)

- Welke kosten zijn er verbonden aan die kwaliteitseisen? Bevat het raadsvoorstel een

keuze voor de raad in kwaliteitsniveau’s en de daaraan verbonden kosten? (zie 1.2

punt 4) Waarop kan de raad nog bijsturen als het kapitaalgoed eenmaal is

aangeschaft? Kan er bijvoorbeeld bij een recessie nog een stap terug worden gedaan

in het kwaliteitsniveau? Hoeveel geld zou dat dan opleveren? (zie 1.2 punt 4)

- Zijn alle kosten in de raming van de exploitatie meegenomen, dus ook de kosten

voor beheer en onderhoud? (zie 1.2 punt 3) Is de raming van de kosten reëel? De

ervaring leert dat de raming van de kosten bij een groot project nogal eens te

optimistisch zijn. De totale kosten vallen vaak tegen door technische tegenslagen,

goed georganiseerde burgers die hun belangen verdedigen met alle middelen die de

rechtsstaat biedt, tegenvallende gebruikersaantallen in de exploitatie, vertraging bij

de bouw enz.

• U kunt als raad een vergelijking maken met vergelijkbare projecten elders (wat

was de oorspronkelijke kostenraming, en wat waren ze er uiteindelijk aan kwijt?)

• Daarnaast kunt u het college vragen om een minimum- en een maximumraming

van de kosten, onderbouwd met een risicoanalyse: Hoeveel gebruikers

verwachten we? Kunnen we concurrentie van andere voorzieningen verwachten?

Worden er nieuwe technieken gebruikt? Kunnen we weerstand verwachten onder

burgers? enz.

- Welk financieel beslag legt de investering in de komende jaren op de begroting? Is

er structurele dekking? Is er, met andere woorden, voldoende ruimte in de begroting

om het kapitaalgoed te exploiteren? (zie 1.2 punt 2)

- Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de aanschaf/bouw van het kapitaal-

goed, en van de ontwikkeling in kwaliteit en kosten tijdens de exploitatie? Op welke

momenten wordt hij op de hoogte gesteld? Welke informatie krijgt hij dan?

Waarover kan hij dan nog beslissen? (zie paragraaf 1.3.4).
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leggen de kapitaalgoederen in de komende jaren op de begroting? Is er, met name voor

de voorgestelde nieuwe investeringen, structurele dekking? (zie 1.2 punt 2).

Bij de procedurele kaders:

Zie hierboven, onder punt 2.

1.3.3  U kunt zich bemoeien met afzonderlijke investeringsbeslissingen 

Het tweede dat de raad kan doen om te sturen op kapitaalgoederen is zich buigen

over de aanschaf van een afzonderlijk kapitaalgoed, dus de beslissing om een brug

te bouwen, een nieuw stadhuis neer te zetten enz. 

1 Uitgangspunt: Houdt u zo min mogelijk bezig met afzonderlijke 

investeringsbeslissingen…

Hierboven werd al duidelijk dat dualisme betekent dat de raad vooraf stuurt op

hoofdlijnen en achteraf controleert; daarbij past dat de raad zich zo min mogelijk

bezighoudt met afzonderlijke investeringsbeslissingen, en dus een zaak van het

college (zie de box op bladzijde 21). Als de raad een duidelijke visie heeft vastgesteld

waarin de functie en de doelen van de kapitaalgoederen zo concreet mogelijk zijn

verwoord en waarin de raad een keuze heeft gemaakt voor de gewenste kwaliteit van

de kapitaalgoederen en hoeveel geld hij daarvoor over heeft (= kosten), dan kan hij

beslissingen over afzonderlijke investeringen ook met een gerust hart aan het

college overlaten. Het college beslist dan zelfstandig binnen de kaders van de

vastgestelde visie; het voert in feite die visie uit, en rapporteert daarover periodiek

aan de raad (zie voor dat laatste ook paragraaf 1.3.4).

2 …Tenzij het echt niet anders kan

Toch zijn er situaties voorstelbaar waarin de raad betrokken wil worden bij een

afzonderlijke investeringsbeslissing. Het zal dan gaan om een investering met een

grote politieke lading en/of een groot financieel belang en/of omvangrijke

bestuurlijke en financiële risico’s, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw stadhuis

of theater, de aanleg van een ringweg enz. 

3 Maak het college duidelijk wanneer u, als raad, bij een afzonderlijke 

investeringsbeslissing wilt worden betrokken.

Het valt aan te bevelen dat de raad in het algemeen kader voor kapitaalgoederen

vaststelt wanneer hij wil worden betrokken bij afzonderlijke investerings-

beslissingen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij investeringen boven een

bepaald bedrag, als het gaat om grote, eenmalige projecten, met bijvoorbeeld

unieke technische specificaties, een substantieel financieel belang voor de
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vormt de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen als het ware een jaarschijf. De

paragraaf geeft kort weer welk deel van het algemeen kader dit jaar wordt

gerealiseerd. Grote vraag is natuurlijk: Waar ontwikkelen aanwezigheid, kwaliteit en

kosten zich niet overeenkomstige het algemeen kader? Wat zijn daarvan de oor-

zaken? Wat stelt het college voor om daaraan te gaan doen? Kan de raad zich daarin

vinden? (bijsturen). 

3 Bijsturen op kosten en kwaliteit.

Ook als er een goed algemeen kader voor aanschaf en onderhoud van kapitaal-

goederen ligt en als het college dat tot in de puntjes uitvoert, dan kunnen er vele

redenen zijn die de raad nopen om tóch bij te sturen op de kwaliteit en de kosten

van kapitaalgoederen. Bijvoorbeeld bij nieuw beleid op initiatief van de raad om

verkeersdrempels te verwijderen om de aanrijtijden van de ambulance te verbeteren,

of om het stadspark opnieuw in te richten om de sociale veiligheid te vergroten. Of

bijvoorbeeld bij nieuw beleid van het Rijk, zoals klassenverkleining waardoor er

meer lokalen moeten komen. Of bijvoorbeeld exogene ontwikkelingen zoals een

recessie of het verzakken van een veendijk door overvloedige regenval enz. enz.

Het is belangrijk dat de raad – als hij wil bijsturen op kapitaalgoederen - altijd

kwaliteit en kosten in hun onderlinge samenhang bekijkt. Als er bijvoorbeeld moet

worden bezuinigd en u legt als raad de dienst groenvoorziening alléén een

bezuinigingsbedrag op – dus zonder aan te geven waar het kwaliteitsniveau van het

openbaar groen moet worden verlaagd - dan gaat de dienst zélf invullen waar en

hoe zij gaat bezuinigen op kwaliteit. Dat kan tot onaangename verrassingen leiden,

waaronder negatieve media-aandacht en slepende discussies in de raad. En als u

bijvoorbeeld als raad besluit dat er beter gescoord moet worden op het doel

‘schoon, heel en veilig’, dan kunt u even checken hoe het college denkt dat ambi-

tieuzere doel te gaan realiseren – Komen er extra straatlantaarns en extra prullen-

bakken? Komen er meer straatvegers? Rukt de dienst milieu en beheer meteen uit

als er een stoeptegel losligt? enz.

De relatie tussen begrotingsprogramma’s en de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen - I
In de programma’s zullen kapitaalgoederen meestal voorkomen onder de 2e 

W-vraag: ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. Bij een programma ‘Onderwijs’ kan

hier bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting worden genoemd. Een nadere

uitwerking van de onderwijshuisvesting kan dan plaatsvinden in de paragraaf

onderhoud kapitaalgoederen: welk beleid (aantal klaslokalen, kwaliteitsniveau en

kosten) heeft de raad eerder vastgesteld voor onderwijshuisvesting? Is er sprake

van achterstallig onderhoud? Maakt nieuw beleid van gemeente of rijk

(bijvoorbeeld klassenverkleining) aanpassingen noodzakelijk? enz.
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1.3.4 U kunt de kwaliteit en de kosten van kapitaalgoederen bewaken, en 

beoordelen of ze bijdragen aan de doelen van de gemeente 

Wegwijzer

Het derde wat de raad kan doen om te sturen op kapitaalgoederen is bewaken of de

kwaliteit van de kapitaalgoederen voldoende is om de doelen van de gemeente te

realiseren, of dat niet teveel geld kost, en waar nodig daarop bijsturen.

De behandeling van de begroting en de rekening zijn goede momenten om dat te

doen, omdat de raad dan naar de gemeente in z’n geheel kijkt. Hij kan dan

gemakkelijk kapitaalgoederen met beleidsdoelen en -terreinen verbinden, en zo-

nodig ook een afweging tussen de verschillende beleidsterreinen maken.

Hieronder gaan we eerst in op de rol van de raad als hij geen algemeen kader voor

kapitaalgoederen heeft vastgesteld (1), en als hij dat wél heeft gedaan (2).

Vervolgens proberen we u ervan te overtuigen dat u, áls u bijstuurt, dat altijd op

kwaliteit én kosten van kapitaalgoederen in samenhang moet doen, en niet op één

van de twee (3). Daarna gaan we kort in op andere informatie dan die in de para-

grafen om kwaliteit en kosten van kapitaalgoederen te bewaken (4). Ten slotte

formuleren we mogelijke aandachtspunten bij het bewaken van kwaliteit en kosten

van de kapitaalgoederen via de paragrafen (5).

1 Als de raad géén algemeen kader voor kapitaalgoederen heeft vastgesteld

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen het beleids-

kader voor kapitaalgoederen wordt aangegeven (BBV artikel 12). Als er een

afzonderlijk algemeen kader is (of: algemene kaders zijn), dan kan dit kort worden

samengevat en kan er verder naar worden verwezen. Als dat níet zo is, dan moet het

college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn beleidsvisie op kapitaal-

goederen opnemen. Zoals we hierboven zagen zijn cruciale elementen daarin: een

visie op de gewenste ontwikkeling van de gemeente en de rol van kapitaalgoederen

daarin (onderscheiden naar beleidsterreinen), en het concretiseren daarvan naar

kwaliteitsniveau’s van de verschillende kapitaalgoederen en de daaraan verbonden

kosten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat er systematisch verband wordt

gelegd tussen enerzijds de kapitaalgoederen en anderzijds de doelen in college-

programma, andere beleidsnota’s en de begrotingsprogramma’s (zie hieronder,

punt 4).

2 Als de raad wél een algemeen kader voor kapitaalgoederen heeft vastgesteld

Als de raad wél een algemeen kader voor kapitaalgoederen heeft vastgesteld dan
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4 Andere informatie dan die in de paragrafen om kwaliteit en kosten van 

kapitaalgoederen te bewaken 

De afspraken over de informatievoorziening in de paragrafen zou kunnen worden

aangevuld met een afspraak dat het college grote, belangrijke afwijkingen in

kwaliteit en kosten meteen meldt aan de raad. Strikt noodzakelijk is zo’n afspraak

overigens niet, aangezien het college al een actieve informatieplicht heeft richting

raad.

Bij grote projecten kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt over tussen-

rapportages aan de raad, en over de wijze waarop de raad deze behandeld (zie ook

hierboven 1.3.3 punt 4, laatste aandachtsstreepje). 

5 Mogelijke aandachtspunten bij het bewaken van kwaliteit en kosten van de 

kapitaalgoederen via de paragrafen

Het werd hierboven al gezegd: als de raad goede algemene kaders voor kapitaal-

goederen heeft vastgesteld dan kan hij de uitvoering met een gerust hart aan het

college overlaten. De paragrafen in begroting en rekening vormen dan het ideale

vehikel voor het college om te berichten over de (voorgenomen respectievelijk

gerealiseerde) voortgang op het terrein van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De

raad kan dan aan de hand van de informatie in de paragrafen controleren en, waar

nodig, bijsturen. Aandachtspunten bij het beoordelen van de informatie in de para-

grafen kunnen zijn:

Bij de begroting

Mogelijke aandachtspunten bij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de

begroting zijn:

- Samenhang: Wat zijn de voor kapitaalgoederen relevante beleidskaders met visie(s)

van de raad op de ontwikkeling van de gemeente, en de concrete uitwerking daarvan

in gewenste kwaliteitsniveau’s en bijbehorende kosten van kapitaalgoederen? (nota

kapitaalgoederen, gemeentelijk rioleringsplan e.d.)? Aan welke programmadoelen

moeten de kapitaalgoederen bijdragen?

collegeprogramma, begrotingsprogramma’s)

- Wijzigingen en afwijkingen: Is de kwaliteit van de kapitaalgoederen voldoende om de

doelen van de gemeente te realiseren? (zie 1.2 punt 4). Ontwikkelen kwaliteit en

kosten van de kapitaalgoederen in de gemeente zich in overeenstemming met de

eerder door de raad vastgestelde kaders? (zie 1.3.2 punt 1) Zo nee: Bij welke kapitaal-

goederen wijken kwaliteit en/of kosten af ten opzichte van eerder door de raad

vastgestelde kaders (beleidsnota’s, nota kapitaalgoederen, collegeprogramma e.d.)?

Wat zijn de oorzaken daarvan? Wat zijn de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het

realiseren van doelen in het collegeprogramma en in de begrotingsprogramma’s?
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Een verwijzingstabel naar de programma’s in de ontwerpbegroting zou er als

volgt uit kunnen zien:

Verband tussen beleidskader en begrotingsprogramma’s 

Deze tabel bevat bedragen, maar als u als raadslid de begrotingsprogramma’s en

de relevante beleidsstukken ernaast legt, dan kunt u – als het goed is – een

redelijk beeld krijgen of een kapitaalgoed voldoende aanwezig is en van

voldoende kwaliteit om de gemeentelijke doelen op het betreffende

beleidsterrein te realiseren, en of dat niet teveel kost.

De relatie tussen begrotingsprogramma’s en de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen - II
De Raad van Lelystad stelde in 2002 het Kwaliteitsstructuurplan voor de

openbare ruimte vast. De Raad koos ervoor om geleidelijk te groeien naar het

zogenoemde doelscenario, en stelde daartoe extra middelen beschikbaar.

In 2004 zagen vrijwel alle gemeenten zagen zich genoodzaakt om fors te

bezuinigen. Belangrijkste oorzaak daarvan was de lagere algemene uitkering uit

het gemeentefonds. De Raad van Lelystad besloot om waar het om de openbare

ruimte ging de ambities bij te stellen. Hoewel het streven naar het doelscenario

gehandhaafd werd, is de tijdsduur daar naartoe opgerekt. Dit betekende een

structurele bezuiniging van € 0,3 miljoen op de begroting van 2004. Zodra de

financiële positie van de gemeente het toelaat wordt de weg naar het

doelscenario weer ingeslagen.
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In de bijlagen 1A en 1C kunt u nadere uitwerkingen vinden van deze aandachts-

punten:

- Bijlage 1A bevat voorbeelden van de informatie die de paragraaf onderhoud kapitaal-

goederen in de begroting kunnen bevatten. Bij het schrijven van deze handreiking

was er nog geen jaarrekening die volgens de voorschriften van het BBV was op-

gesteld. Een volgende editie van deze handreiking zullen we op dit punt aanvullen;

als u goede voorbeelden heeft, mail die alstublieft aan ons! (zie paragraaf 1.4)

- Bijlage 1C bevat toetspunten voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Deze

toetspunten zijn bedoeld voor de raad, Provinciale Staten en de toezichthouder.
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En wat zijn de (mogelijke) financiële gevolgen? (zie hierboven, punt 2 & 3). Wat stelt

het college voor eraan te gaan doen, welke keuzescenario’s voor kwaliteit en kosten

legt het college voor aan de raad? (zie 1.2 punt 4)

- Agenda: Wat staat er voor komend jaar op de agenda voor kapitaalgoederen? Op

welke momenten zal de raad het komende jaar nog geïnformeerd worden over

kapitaalgoederen? Welke investeringsbeslissingen staan er op de rol? (zie 1.3.3)

Welke rapportages over grote projecten kan de raad verwachten, welke bijgestelde

beleidsvisies? En op welke wijze zal de raad komend jaar nog in besluitvorming over

kapitaalgoederen worden betrokken?

- Overige aandachtspunten: Zijn er andere zaken die de aandacht van de raad vragen?

Lopen we (als gemeente of provincie) bijvoorbeeld financiële risico’s? Dreigen er

overschrijdingen plaats te vinden, zijn er onverwachte kostenstijgingen? (zie 1.2

punt 3) 

- Beslispunten: Op welke punten vraagt het college de raad met deze begroting bij te

sturen ten opzichte van eerder door de raad vastgestelde kaders? Op welke punten

vraagt het college de raad met deze begroting beslissingen te nemen over kwaliteit

en kosten van kapitaalgoederen die afwijken van beslissingen die de raad eerder

heeft genomen?

Bij het jaarverslag

De aandachtspunten bij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaar-

verslag zijn in principe dezelfde als die bij de begroting, maar dan terugblikkend in

plaats van vooruitblikkend. Kernvraag is: Heeft het college gedaan wat in de

begroting was afgesproken? Is de ‘jaarschijf’ conform uitgevoerd? (uitvoering

agenda en besluitenlijst uit de begroting). We lichten een aantal mogelijke aandachts-

punten er even uit: 

- Afwijkingen: Waar zitten afwijkingen ten opzichte van de begroting en eerder door de

raad vastgestelde beleidsnota’s, collegeprogramma e.d.? Hoe ‘erg’ zijn die

afwijkingen? Wat denkt het college daar bij de volgende begroting aan te gaan doen?

- Zijn er nieuwe of vergrote risico’s op het terrein van kapitaalgoederen ontstaan,

bijvoorbeeld in de vorm van achterstallig onderhoud, calamiteiten, nieuwe wet- en

regelgeving e.d.? 

- Is het college binnen de kaders gebleven zoals de raad die gesteld heeft in onder

meer de beleidsnota kapitaalgoederen, de artikel 212-verordening e.d.?

- Agenda: Ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag kan een

agenda bevatten. Deze geeft dan een overzichtje van punten waarop het college

naar aanleiding van het jaarverslag volgend jaar actie wil ondernemen. Deze agenda

vormt dan het startpunt voor de agenda in de paragraaf onderhoud kapitaal-

goederen in de vólgende ontwerpbegroting.
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1.4 En als u nóg meer over kapitaalgoederen wil weten?

Als u nog meer over kapitaalgoederen wilt weten, dan kunt u onder meer de

volgende ingangen gebruiken:

Internet

Op de website www.finveen.nl kunt u een tweetal voorbeelden vinden van hoe een

inhoudelijke visie van de raad op de openbare ruimte eruit kan zien. Het gaat om

het Kwaliteitsstructuurplan van de gemeente Lelystad, en om de nota Integraal

beheer openbare ruimte van de gemeente Maastricht. 

Er zijn diverse advies- en ingenieursbureaus actief die ervaring hebben met het op-

stellen van integrale beleidsnota’s voor de openbare ruimte.

De normkostensystematiek van het CROW (zie de box op blz. 13) wordt in een

folder van 6 bladzijden nader uitgelegd. Deze folder valt te bestellen via de website

van het CROW,  www.crow.nl, zoeken op ‘Bestuurlijke samenvatting beheerkosten

openbare ruimte’, CROW-publikatie 145

Bij het CROW zijn ook de verschillende modules met normkostensystematiek

waarin kwaliteitsniveau’s en kosten systematisch met elkaar in verband worden

gebracht te bestellen.

Interessant op de website van het CROW zijn ook de bulletins ‘Beheerkosten

openbare ruimte’ met ervaringen van raadsleden en bestuurders (o.m. nr. 4 p. 2)

www.crow.nl/producten_en_diensten/Downloads%20IBOR/4website.pdf.

Hoofd Financiën

Technische vragen kunt u altijd stellen bij het hoofd Financiën van uw gemeente,

eventueel door tussenkomst van de griffier of de gemeentesecretaris; hij of zij zal

zich over het algemeen vereerd voelen met uw belangstelling.

Commissie BBV

Als u echt vastloopt en nergens antwoord kunt vinden op uw vraag, dan kunt u het

proberen in de vraag en antwoordrubriek van de Commissie BBV:

www.commissiebbv.nl

Help ons verder!

We willen een volgende editie van deze handreiking graag uitbreiden met uw

ervaringen en – vooral! – uw goede voorbeelden. Heeft u suggesties of goede voor-

beelden? Mail naar info@finveen.nl (via www.finveen.nl) 

28
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Bijlage 1A: Informatie in de paragraaf onder-

houd kapitaalgoederen in de ontwerpbegroting 

In deze bijlage vindt u een aantal elementen dat de paragraaf onderhoud kapitaal-

goederen zou kunnen bevatten, waar mogelijk geïllustreerd aan de hand van voor-

beelden. Als u vindt dat aan een element aandacht zou moeten worden besteed in

de begroting van uw gemeente, dan zou u het college kunnen vragen dat te doen in

de ontwerpbegroting. Deze bijlage is uitdrukkelijk níet bedoeld als blauwdruk, maar

om u te inspireren om voor uzelf op een rijtje te krijgen welke informatie u wilt

tegenkomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van uw eigen gemeente.

Elementen die in een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag aan

de orde zouden kunnen komen houdt u van ons tegoed tot de volgende editie van

deze handreiking; daarvoor moeten eerst de jaarverslagen 2004 van de gemeenten

– de eerste jaarverslagen onder het BBV – zijn verschenen.

Een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting zou aan de volgende

elementen aandacht kunnen besteden:

Per kapitaalgoed / verzameling van kapitaalgoederen:

1 Samenhang:

A Verwijzingen naar de beleidsnota kapitaalgoederen, het onderhoudsplan wegen, het

IBOR (= Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte), het collegeprogramma, het

gemeentelijk rioleringsplan (GRP), de beleidsnota onderwijshuisvesting of soort-

gelijke stukken waarin de raad zijn visie heeft vastgesteld op de rol van het kapitaal-

goed bij het verwezenlijken van de gemeentelijke doelen, en daarmee samen-

hangend de aanwezigheid, het kwaliteitsniveau en de kosten van het kapitaalgoed.

Wanneer is de beleidsnota vastgesteld door de raad? Wanneer wordt deze bijgesteld

en opnieuw aan de raad voorgelegd?

De gemeente Arnhem bijvoorbeeld geeft in de paragraaf onderhoud kapitaal-

goederen van de Meerjarenprogrammabegroting2005-2008 een overzicht van

wat er aan relevante vigerende beleidskaders is voor kapitaalgoederen:
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worden bijgestuurd? Wat zijn (financiële en beleidsmatige) consequenties van niet-

bijsturen? Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit en de kosten van het kapitaalgoed

als we wél bijsturen? En voor de doelbereiking?

Het element ‘afwijkingen’ kan heel kort zijn als er geen wijzigingen zijn op de

kwaliteit- en kostenontwikkeling zoals die door de raad was vastgesteld: dan kan

worden volstaan met te melden dat dat zo is, dat de vastgestelde beleidsnota’s

conform worden uitgevoerd, en wat ook alweer dat kwaliteitsniveau en die kosten

waren.

3 Overige aandachtspunten. 

Hierbij zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan risico’s; voorzover er sprake is van

risico’s bij kapitaalgoederen ligt het voor de hand om aard en omvang van het risico

uiteen te zetten in de ontwerpparagraaf onderhoud kapitaalgoederen, als ook de

manier waarop het college het risico wil afdekken. Achterstallig onderhoud vormt

een risico, en mogelijke claims die daaruit voortvloeien (denk aan gaten in het weg-

dek), maar ook nieuwe bouwtechnieken, polderwegen die in een droge zomer

kunnen verzakken e.d. 

4 Agenda, in aansluiting op punt 2 ‘Wijzigingen’: 

A Wat staat er voor komend jaar op de agenda voor kapitaalgoederen? Op welke

momenten zal de raad het komende jaar nog geïnformeerd worden over kapitaal-

goederen? Welke investeringsbeslissingen staan er op de rol? (zie 2.3.2) Welke

rapportages over grote projecten kan de raad verwachten, welke bijgestelde beleids-

visies? En op welke wijze zal de raad komend jaar nog in besluitvorming over

kapitaalgoederen worden betrokken?

B Veel gemeenten zullen nog niet over beleidsnota’s voor kapitaalgoederen beschikken;

in dat geval kan de raad afspraken maken met het college over het moment waarop

ontwerpnota’s aan de raad zullen worden voorgelegd.

5 Beslispunten. 

Op welke punten vraagt het college de raad met deze begroting bij te sturen ten

opzichte van eerder door ons vastgestelde kaders? Op welke punten vraagt het

college de raad met deze begroting beslissingen te nemen over aanwezigheid,

kwaliteit en kosten van kapitaalgoederen die afwijken van beslissingen die de raad

eerder heeft genomen?

Hieronder volgt een tweetal goede voorbeelden van hoe een kapitaalgoed in de

paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting kan worden behandeld:

32

Beleidskader
Niet alleen met prioriteitstelling en financiële injecties, maar ook met het ont-

wikkelen van een visie en het formuleren van beleid zijn in de bestuursperiode

belangrijke stappen gezet. In kader- en beleidsnota’s zijn de gemeentelijke visie en

het beleid ten aanzien van (het onderhoud van) kapitaalgoederen verwoord. De

hiernavolgende documenten hebben in de afgelopen periode het licht gezien.

Tussen haakjes staan maand en jaar waarin de raad het document heeft vast-

gesteld.

Wegen en groen:

- Kaderplan Openbare Ruimte “Buiten Gewoon Basis” (november 2002)

- Beleidsplan Buiten Gewoon Beter “Buiten Gewoon Doorgaan” (november 2002)

- Toevoeging op de plannen BGB en BGD (november 2002)

Riolering:

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2007, GRP-3 (februari 2003)

Water

- Waterplan Arnhem 2003-2007 (november 2003)

Groen

- Groenplan 2004-2007/2015 (juni 2004).

Gebouwen

- Beheer en onderhoud Gemeentelijk Vastgoed Gemeente Arnhem (besproken in de

raadscommissie Financiën en Publieke dienstverlening, maart 2004).

B Een korte inhoudelijke samenvatting van de meest relevante beleidskaders.

C De relatie met programma’s in de begroting: aan welke programma’s/programma-

doelen levert het kapitaalgoed een bijdrage? (zie ook de tabel op bladzijde 14) 

2 Afwijkingen: 

A Een overzicht van de punten waarop aanwezigheid, kwaliteit en kosten van

kapitaalgoederen komend jaar zullen afwijken van eerder door de raad vastgestelde

kaders.

B Wat zullen – per punt - de gevolgen van de afwijking zijn voor het bereiken van de

doelen van de gemeente? Met andere woorden: hoe ‘erg’ is het?

C Wat zijn de oorzaken van de afwijkingen? Bijvoorbeeld nieuw rijksbeleid (klassen-

verkleining), een calamiteit (verzakking van de rondweg-in-aanleg door regenval),

nieuw gemeentelijk beleid (aangenomen motie om te bezuinigen, nieuw beleid om

verkeersdrempels te verwijderen i.v.m. aanrijtijden hulpdiensten), een rekenkamer-

onderzoek (het kapitaalgoed blijkt niet bij te dragen aan het realiseren van de

gemeentelijke doelen) enz.

D Een voorstel van het college over hoe hiermee om te gaan. Op welke wijze kan er
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van ontoereikende middelen, leidt tot kapitaalvernietiging, zal de raad hierover

tijdig worden geïnformeerd.

Meerjarenprogrammabegroting 2005-2008 van de gemeente
Arnhem 
Verkeersregelinstallaties

Bij de Arnhemse verkeersregelinstallaties is onderhoudsachterstand

geconstateerd. Daarmee nemen de risico's voor de gemeente op het gebied van

onveiligheid en aansprakelijkheid toe.Verkeerslichten zijn belangrijk voor de

veiligheid en de bereikbaarheid van de stad en dragen bij aan de doorstroming

en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. De gemeente beschikt in totaal

over zes en negentig verkeersregelinstallaties.

Met een eind 2003 beschikbaar gesteld eenmalig investeringsbudget wordt nu

de opgelopen achterstand bij de vervanging van de Arnhemse verkeerslichten

inge-lopen.Voor de noodzakelijke jaarlijkse controle van verkeerslichten en

beschikbaar-heidsdiensten buiten reguliere werktijden is het budget vanaf 2006

opgehoogd met € 80.000. Op basis van de nota “Exploitatie Verkeerslichten

Arnhem” wordt het vervangen van verkeersregelinstallaties nu planmatig

aangepakt. Daarvoor wordt het jaarlijkse investeringskrediet voor de vervanging

van de installaties verhoogd van € 322.000 naar € 677.000. Hiermee is dit

onderhoud vertaald in de begroting.

Mocht u meer goede voorbeelden kennen, mail deze aan ons: info@finveen.nl

(via www.finveen.nl) Wij kunnen ze dan opnemen in een volgende editie van deze

handreiking.

Ten slotte een – fictief – model voor de voortgangsrapportage over een beleidskader

dat relevant is voor kapitaalgoederen, in dit geval de ‘Beleidsvisie Openbaar Groen’.

Een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zou voor de verschillende, voor kapitaal-

goederen relevante, beleidskaders een dergelijk voortgangsoverzicht kunnen

bevatten. Het model is samengesteld door de heren T. van der Lelij en J. van

Boggelen, provinciaal toezichthouders van de provincies Utrecht en Flevoland:
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De programmabegroting 2004 van De Bilt 
Wegenbeheerplan

Gemeente De Bilt heeft een wegennet met een totale lengte van 192,5 km,

waarvan 167 km binnen en 25,5 km buiten de bebouwde kom. Het totale

verhardings-oppervlakte is 2.2.0.500 m2. Dit bestaat voor 55% uit asfalt en voor

45% uit elementverhardingen.Volgens de wet dient de gemeente zorg te dragen

voor een goede staat. Dit betekent dat het wegennet aan een minimaal

kwaliteitsniveau moet voldoen.

In 2000 is een beleidsnota wegbeheer voor de toenmalige gemeente De Bilt

vast-gesteld. Na de samenvoeging is deze nota aangepast met de areaalgegevens

van voormalig gemeente Maartensdijk. In maart 2002 is het gehele areaal

kwalitatief door een visuele inspectie, op basis van een vooraf vastgesteld

kwaliteitsniveau (CROW), opnieuw in beeld gebracht. Hieruit bleek dat

asfaltverhardingen vrijwel op het juiste moment werden onderhouden. Alleen

het percentage ‘zeer slechte wegen’ is nog iets te hoog. Daarnaast is op wegen

met elementverhardingen (bakstenen) een onderhoudsachterstand. Deze

constateringen zullen de eerste jaren tot een enigszins aangepaste inzet van

beschikbare middelen leiden. Op basis van vervolginspecties vinden eventuele

aanpassingen plaats.

Noodzakelijk budget 

Aan de hand van het gewenste niveau en het bij de visuele inspectie vastgestelde

niveau, is een onderhoud- / vervangingsplan opgesteld voor de komende jaren.

Hieruit blijkt dat wil de gemeente haar huidige verhardingsoppervlakte in een

kwalitatief goede staat houden dan zal zij t/m 2007 jaarlijks 2,23 mln. extra

beschikbaar moeten stellen voor onderhoud 

(1,2 mln) en vervanging (1,3 mln). Na 5 jaar zal dit kunnen afnemen tot 2,05 mln.

Beschikbaar budget

Voor de realisatie van het onderhoud- en vervangingsplan is in de meerjaren-

begroting t/m 2007 

€ 2.150.000 beschikbaar. Hierna, m.i.v. 2008, zou € 180.000 jaarlijks minder

beschikbaar kunnen zijn voor onderhoud van het huidige areaal. In het

beschikbare budget is jaarlijks € 30.000 gereserveerd voor het oplossen van

beschadigingen als gevolg van boomwortelgroei.

*Gezien de financiële positie van de gemeente De Bilt heeft de raad, in relatie

met de nota Financieel Meerjarig Gezond, eind 2002 besloten dat de kwaliteit

van het gewenste niveau naar beneden moet worden bijgesteld, zodat 10% op de

uitvoeringskosten kan worden bezuinigd. Dit betekent dat het percentage wegen

met het predikaat ‘slecht wegdek’ en onderhoudsachterstand vertraagd zullen

worden weggewerkt. De consequenties op langere termijn zijn nog niet goed in

beeld. Echter wanneer moet worden vastgesteld dat het onderhoud, als gevolg
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Bijlage 1B: Relevante wet- & regelgeving voor 

onderhoud kapitaalgoederen

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

(BBV, Stb. 27 d.d. 17 januari 2003)

Hst 2, De begroting en de toelichting, Titel 2.3, de paragrafen

Artikel 12

1 De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de

volgende kapitaalgoederen:

a  Wegen

b  Riolering

c  Water

d  Groen

e  Gebouwen

2 Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: 

a  Het beleidskader

b  De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

c  De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Titel 2.5 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Artikel 20

1 De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar

van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de

programma’s is opgenomen.

2 Afzonderlijke aandacht wordt ten minste besteed aan:

a  …

b  de investeringen; onderscheiden in investeringen met een economisch nut en

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Titel 4.5 De balans en de toelichting

Artikel 35

1 In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

a  investeringen met een economisch nut

b  investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2 Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welk in erfpacht zijn uitgegeven.

36
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Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren

De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden

vastgesteld

Artikel 64

1 De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

2 Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere

grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De

reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens

wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten

en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het

voorafgaande begrotingsjaar.

3 …

38

Artikel 51

In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de

afschrijvingen worden berekend. Ook wordt aangegeven welke investeringen in de

openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, welke afschrijvings-

termijn hiervoor wordt voorzien en welke reserves hiervoor naar verwachting

beschikbaar zullen zijn.

Artikel 52

1 In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk

opgenomen:

a  Gronden en terreinen

b  Woonruimten

c  Bedrijfsgebouwen

d  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

e  Vervoermiddelen

f  Machines, apparaten en installaties

g  Overige materiële vaste activa

2 In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa als bedoeld in het

eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven.

Daaruit blijken, voorzover van toepassing:

a  De boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar

b  De investeringen of desinvesteringen

c  De afschrijvingen

d  Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief

e  Afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen

f  De boekwaarde aan het eind van het begrotingsjaar

Hoofdstuk V Waardering, activeren en afschrijven

Artikel 59

1 Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd

2 Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of

kunnen bijdragen aan het genereren van middelen

3 In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische

waarde niet geactiveerd

4 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden

geactiveerd

Artikel 60

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden

geactiveerd indien:a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen

De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat
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Bijlage 1C  Toetspunten raad en toezicht 

1 Inleiding

Gedeputeerde Staten van de provincies houden financieel toezicht op de gemeenten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt financieel toezicht

op de provincies. Met het toezicht wordt beoogd om tijdig een ongezonde financiële

situatie bij de gemeenten en de provincies te onderkennen, en daarmee een gezonde

situatie te bevorderen. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt natuurlijk bij de

raad respectievelijk Provinciale Staten.

Bij het schrijven van deze handreiking ligt een wetsvoorstel tot wijziging van de

Gemeentewet en Provinciewet bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel voorziet in

een nieuw criterium voor het toezicht, namelijk dat er sprake moet zijn van een

‘duurzaam financieel evenwicht’ (het oude criterium is dat de begroting sluitend

moet zijn).

Voorts is in het kader van het vernieuwde financiële toezicht een nieuw gemeen-

schappelijk beleidskader toezicht vastgesteld. In dit gemeenschappelijk beleids-

kader toezicht zijn de afspraken opgenomen die toezichthouders met elkaar hebben

gemaakt over de uitoefening van hun toezicht. Op basis van dit gemeenschappelijk

kader maken de toezichthouders vervolgens hun eigen kader.  De toezichthouders

gebruiken onder meer de paragrafen van de begroting en het jaarverslag als

informatiebron om hun toezicht uit te oefenen, dat wil zeggen: om te komen tot een

oordeel of er al of niet sprake is van een duurzaam financieel evenwicht.

In deze handreiking voor de paragrafen zijn daartoe onderstaande toetspunten op-

genomen; de toezichthouders benutten deze, zoals gezegd, bij het vormgeven en

uitvoeren van hun toezicht. 

De paragrafen zijn er primair voor de raad en Provinciale Staten, om hun sturende

en controlerende taak uit te kunnen oefenen. Daarnaast hebben de paragrafen dus

een secundaire functie, namelijk de toezichthouders informatie te verschaffen die

het voor hun mede mogelijk maakt om te boordelen of er sprake is van duurzaam

financieel evenwicht. Natuurlijk zijn de raad en Provinciale Staten daar ook – en

primair! – verantwoordelijk voor. Geen enkele partij wil bekend staan als mede-

verantwoordelijk voor het aan de rand van de financiële afgrond brengen van de

gemeente of provincie. Tegelijkertijd gebruiken raden en Provinciale Staten de

paragrafen ‘breder’ dan de toezichthouders: de eersten willen (mede) uit de para-

grafen óók kunnen opmaken of het college tijdens de uitvoering binnen de kaders is
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goederen een beleidskader gegeven, dat wil zeggen: een visie gegeven en een

concrete uitwerking daarvan in gewenst kwaliteitsniveau en bijbehorende kosten van

de kapitaalgoederen? (art 12 BBV)

6 (R,T) Wordt uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen duidelijk a) hoe de

relevante beleidskaders financieel zijn vertaald in de begroting )(welke categorieën

kapitaalgoederen zijn voor welk bedrag terug te vinden in welk programma?) en b)

welke gevolgen de programma’s hebben voor de nagestreefde kwaliteitsniveau’s van

de verschillende kapitaalgoederen en de bijbehorende kosten? 

(Bijvoorbeeld: als een van de programmadoelen is ‘het veiliger maken van de

openbare ruimte’, valt dan in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen terug te

vinden wat dit betekent voor het kwaliteitsniveau en de kosten van onder meer

openbaar groen en wegen?) (art. 12 lid 2 BBV)

Wijzigingen, afwijkingen en andere aandachtspunten

7 (R,T) Bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen een overzicht van de punten

waarop kwaliteit en kosten van kapitaalgoederen komend jaar zullen afwijken / in

het afgelopen jaar afweken van eerder door de raad vastgestelde visies en kaders?

8 (R,T) Wordt ingegaan op de oorzaken van de afwijkingen/wijzigingen en op de

(mogelijke) gevolgen ervan, zowel in termen van het realiseren van de programma-

doelen als in termen van financiële consequenties en de vertaling daarvan in de

begroting? (art 12 BBV lid 2 sub b en c)

9 (R,T) Wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aandacht besteed aan

andere punten die de aandacht van de raad behoeven? Te denken valt bijvoorbeeld

aan situaties waarin het eerder vastgestelde kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen

onvoldoende blijkt te zijn om programmadoelen te realiseren, waarin achterstallig

onderhoud is ontstaan of dreigt te ontstaan, waarin nieuw rijksbeleid, nieuwe

Europese regelgeving of andere exogene factoren zorgen voor nieuwe kwaliteits-

eisen ten aanzien van kapitaalgoederen en voor andere kostenniveau’s (denk

bijvoorbeeld aan de gevolgen van nieuwe arbo-regels voor onderwijshuisvesting en

andere gemeentelijke gebouwen, aan calamiteiten als verzakkende veendijken enz.)

Vervolgacties, beslispunten en agenda

Vervolgacties

10 (R,T) De wijzigingen en afwijkingen (punt 7 en 8) en de overige aandachtspunten

(punt 9) kunnen nopen tot vervolgacties. Wordt uit de paragraaf duidelijk welke

vervolgactie het college voorstelt? (in beginsel zijn er twee mogelijkheden, namelijk

aanpassingen om de doelen alsnog te realiseren, en bijstelling van de kaders). 
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gebleven, of het in de programma’s in de ontwerpbegroting voorgestelde beleid

consistent en samenhangend is, en of de programmadoelen op een verant-

woordelijke manier zijn gerealiseerd. 

Hieronder vindt u de, mede op basis van de handreiking ontwikkelde, toetspunten

voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Bij een deel van de toetspunten

gaat het om vereisten uit de wet- en regelgeving, bij een deel om nadere duiding van

die vereisten en om adviespunten. Waar het gaat om wettelijke vereisten zijn steeds

de verwijzingen naar het betreffende artikel in het BBV opgenomen. Om

misverstanden te voorkomen: louter technische zaken zijn niet als toetspunt op-

genomen (tenzij het BBV hier direct naar vraagt), evenmin als specifieke eisen die

de raad in de artikel 212-verordening vastlegt. De toetspunten beperken zich tot de

hoofdlijnen, en zijn politiek-bestuurlijk georiënteerd. 

Sommige toetspunten zijn alleen voor de raad van toepassing (R), sommigen alleen

voor de toezichthouder (T), en sommigen voor beiden (RT). 

2 Toetspunten voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

(R) = toetspunt van belang voor de raad

(T) = toetspunt van belang voor de toezichthouder

Algemeen

1 (R,T) Is er een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen opgenomen in de begroting

en rekening? (BBV artt 9 en 26)

2 (R,T) Wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aandacht besteed aan ten

minste de volgende categorieën kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen,

gebouwen? (BBV art. 12)

Kader en samenhang

3 (R,T) Is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zelfstandig leesbaar?

4 (R,T) Wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verwezen naar de voor

kapitaalgoederen relevante beleidskaders waarin de raad zijn visie(s) en de concrete

uitwerking daarvan in de gewenste kwaliteitsniveaus en de daarbij behorende kosten

heeft vastgesteld? (beleidsnota kapitaalgoederen, gemeentelijk rioleringsplan,

beleidsnota onderwijshuisvesting, nota integraal beheer openbare ruimte e.d.)

Bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen een korte inhoudelijke samen-

vatting van deze kaders, dat wil zeggen: per soort kapitaalgoed (wegen, riolering,

water enz.) in elk geval het kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd en de bij-

behorende kosten (financiële consequenties)? (art 12 lid 2 sub a BBV)

5 (R,T) Voorzover er níet wordt verwezen naar de voor kapitaalgoederen relevante

beleidskaders of deze ontbreken: wordt in de paragraaf onderhoud kapitaal-
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Beslispunten

11 (R,T) Wordt uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting duidelijk

op welke punten het college de raad vraagt om met de voorliggende ontwerp-

begroting bij te sturen op kaders die eerder door de raad voor kapitaalgoederen

werden vastgesteld?

12 (R,T) Worden de gevolgen van die beslissingen voor de kwaliteit en de kosten van

de betreffende kapitaalgoederen duidelijk uit de paragraaf? (BBV art 12, lid 2). Wordt

de raad een keuzescenario voorgelegd met verschillende kwaliteits- en

kostenniveau’s? 

13 (R,T) Zijn de geconstateerde afwijkingen (zie 7-9) met de genoemde beslispunten

voldoende afgekaart?

14 R,T) Wordt uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag

voldoende duidelijk welke aandachtspunten en concept-beslispunten het college

meeneemt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de eerstvolgende

ontwerpbegroting?

Agenda

15 (R) Wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting aangegeven

over welke kapitaalgoederendossiers of aan kapitaalgoederen gerelateerde onder-

werpen de raad in de loop van het begrotingsjaar zal worden geïnformeerd? (het

kan bijvoorbeeld gaan om afzonderlijke investeringsbeslissingen, een principe-

besluit voor een groot project, een bijgestelde nota kapitaalgoederen enz.). Wordt

aangegeven op welk moment de raad de informatie zal ontvangen, en wat de functie

van de informatie zal zijn? (ter kennisneming, voor kaderstellende besluitvorming,

voor evaluerend, enz.) 

Overige punten

15 (T) Wordt voldaan aan de inhoudelijke eisen zoals die voortvloeien uit het BBV en de

door de raad vastgestelde art. 212-verordening? (afschrijvingstermijnen, afschrijving-

methoden, regels voor activeren enz.)

16 (T) Zijn de uit het beleidskader / de beleidskaders voortvloeiende beheerplannen

aanwezig en actueel (= niet ouder dan 4 jaar)?

17 (R,T) Zijn bij meerjarige projecten zodanig waarborgen ingebouwd dat tijdig (dus

ook buiten de reguliere momenten in de begrotingscyclus om) dreigende budget-

overschrijdingen kunnen worden afgewogen en middelen (vooraf) worden

gealloceerd?

18 (R,T) Indien bij vervaardigen en onderhoud van kapitaalgoederen gebruik wordt van

pps-constructies, wordt dit vermeld en toegelicht? (toelichting kan eventueel plaats-

vinden in de paragraaf verbonden partijen)
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