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Samenvatting 

 

Eind 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht de gemeente Amersfoort 

onder financieel preventief toezicht gesteld. Dat is gebeurd omdat de begroting voor 2015 van de 

gemeente volgens Gedeputeerde Staten niet structureel en reëel sluitend was. 

Gemeenteraadsleden, college van burgemeester en wethouders (B&W) en de ambtelijke 

organisatie waren verrast en voelden zich overvallen door het besluit van het provinciebestuur.  

 

Het besluit betekende dat de gemeente een groot deel van zijn uitgaven vooraf diende te laten 

goedkeuren door het provincie. Tijdelijk kon de gemeente een aantal besluiten niet autonoom 

nemen. Nieuwe beleidsinitiatieven die voortkwamen uit het in eerder in 2014 gesloten 

coalitieakkoord, moesten op de plank blijven.  

 

Het preventief toezicht heeft geduurd van 1 januari tot 1 juli 2015. In juni van dat jaar heeft de 

gemeenteraad van Amersfoort het initiatief genomen om te onderzoeken "hoe het zo ver heeft 

kunnen komen". Dit rapport doet verslag van het raadsonderzoek dat is uitgevoerd in het eerste 

kwartaal van 2016. 

 

Doel en opzet van het onderzoek 

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in ontwikkelingen die direct hebben 

bijgedragen aan het opleggen van het preventief toezicht in 2014 en in de informatie-uitwisseling 

tussen provincie en gemeente die aan het besluit van de provincie vooraf ging. Daarnaast moest 

het onderzoek inzicht geven in factoren die hebben bijgedragen aan de opheffing van het 

preventief toezicht in 2015. 

 

Het onderzoek neemt de brief van Gedeputeerde Staten van 2 december 2014 waarin zij het 

voornemen tot preventief toezicht kenbaar maken, als vertrekpunt. In het onderzoek wordt 

vervolgens gezocht naar de factoren die tot de brief hebben geleid. In het licht van wat wij weten 

over de gebeurtenis begin december gaat het onderzoek stap voor stap na wat is gebeurd in de 

periode voorafgaand aan het toezichtbesluit en daarna, en welke factoren daarop van invloed 

zijn geweest. 

  

Het onderzoek is gebaseerd op documentonderzoek en interviews met (voormalige) politiek, 

bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen van zowel de gemeente als de provincie. 

 

Juridisch kader 

Het juridisch kader voor preventief toezicht is te vinden in de Gemeentewet. Daarin staat in 

artikel 203 lid 1 aangegeven dat gedeputeerde staten tot preventief toezicht kunnen besluiten als 

het eerste begrotingsjaar van een (meerjaren) begroting, naar hun oordeel niet structureel en 

reëel in evenwicht is, en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren van die begroting 

zo'n evenwicht tot stand zal worden gebracht. De wet geeft gedeputeerde staten ruimte om tot 

een eigen en onafhankelijk oordeel te komen over de gemeentebegroting. De term 'reëel' geeft 

gedeputeerde staten de ruimte om verschillende aspecten van de gemeentelijke financiële 

situatie te betrekken.  

 

De Gemeentewet regelt nog meer. Niet alleen gedeputeerde staten hebben een (verticale) 

toezichtrol op de gemeentebegroting. Ook de gemeenteraad dient er op grond van artikel 189 lid 

2 op toe te zien dat de gemeentebegroting structureel en reëel in evenwicht is – horizontaal 

toezicht.  

 



 
 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 2 

 

 

Voornemen tot preventief toezicht 

De provinciale toezichthouder heeft in het gemeenschappelijk toezichtkader aangegeven op 

welke wijze hij invulling geeft aan het toezicht. Uit de brief van 2 december 2014 blijkt welke 

onderwerpen Gedeputeerde Staten in hun voornemen hebben betrokken: primair de 

constatering dat er geen sprake is van een structureel en reëel evenwicht en daarnaast een 

aantal meer kwalitatieve constateringen. Die laatste betreffen onder meer: 

 de grote bezuinigingsopgaaf; 

 het beperkte eigen vermogen van de gemeente; 

 de terugloop van de reservepositie; 

 de schuldenpositie; 

 ontoereikendheid van de reserve voor het dekken van de kapitaallasten van de gemeente; 

 de risico's die de gemeente loopt op de bestaande grondexploitaties; 

 teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds; 

 het doorschuiven van de lasten naar de toekomst.  

 

De gemeenteraad had in november 2014 een begroting vastgesteld die op een klein positief 

saldo uitkwam, maar de provinciale toezichthouder was van oordeel dat er correcties op het 

saldo moesten worden aangebracht op het vlak van onder meer incidentele dekking van 

bereikbaarheidsinvesteringen en milieu-investeringen. 

 

Het onderzoek gaat op zoek naar de elementen die in de beoordeling van de toezichthouder 

centraal staan. Het gaat daarbij om de feitelijke financiële situatie van Amersfoort en de wijze 

waarop de gemeente daarmee is omgegaan. Voor dat laatste is het van belang dat 2014 een 

verkiezingsjaar voor de gemeenteraden was. In Amersfoort werd na een roerige raadsperiode 

waarin tot twee keer toe van coalitie en college gewisseld was, een college gevormd onder 

leiding van D66 met deelname van VVD, PvdA en CU. In de jaren daaraan voorafgaand was 

onderkend dat de financiële situatie van de gemeente Amersfoort zorgelijk was. Er waren enkele 

bezuinigingsronden geweest en de gemeente had maatregelen genomen in het kader van 

risicobeheersing. Het laatste college van de vorige raadsperiode wilde geen besluiten nemen 

over meerjarige bezuinigingen voor de volgende raadsperiode.  

 

De coalitie die in 2014 aantrad wilde een pas op de plaats maken met bezuinigingen en  de 

beschikbaar komende middelen uit de jaarrekening 2013 als incidentele baten voor de dekking 

van incidentele uitgaven in 2015 en 2016 inzetten. Op die manier kon men beleidsambities op 

onder meer economische ontwikkeling en duurzaamheid realiseren. Er werd wel een 

kerntakendiscussie en een herijking halverwege de collegeperiode in het vooruitzicht gesteld. Die 

waren er op gericht om voor de laatste jaren van de raadsperiode tegen de achtergrond van de 

dan ontstane economische en financiële situatie, de financiën van de gemeente op orde te 

krijgen.  

 

De provinciale toezichthouder had verwacht dat de nieuwe coalitie in 2014 wel direct financiële 

maatregelen zou nemen om de financiële situatie van de gemeente op orde te krijgen. In zijn 

waarneming schoof de gemeente de noodzakelijke maatregelen voor zich uit. 
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Financiële situatie 

De financiële situatie van Amersfoort begin 2014 kenmerkte zich onder meer door: 

 relatief lage en ook nog jaarlijks afnemende reserves; 

 een beperkt weerstandsvermogen; 

 afwaarderingen van grondexploitaties; 

 risico's op het vlak van grondexploitaties; 

 minder inkomsten door afnemende uitkering uit het gemeentefonds; 

 risico's inzake toekomstige uitgaven op het Sociaal Domein. 

Tegenover de financiële risico's die de gemeente op een aantal vlakken had genomen en de 

ambities als stad in ontwikkeling op het vlak van infrastructuur, bouwen en wonen, stonden een 

relatief beperkt eigen vermogen, teruglopende reserves en teruglopende inkomsten uit het 

gemeentefonds. Een deel van de ontstane situatie kwam voort uit keuzen van de gemeente, een 

ander deel was het gevolg van economische ontwikkelingen en landelijke besluitvorming over de 

(her-)verdeling van het gemeentefonds. 

 

Provincie en gemeente onderkenden beide dat de financiële situatie zorgelijk was. Daarom 

waren er sinds 2009 bezuinigingen geweest. Volgens de toezichthouder moest er echter meer 

gebeuren om tot een solide financiële situatie te komen. Ook in de jaren voorafgaand aan 2014 

had hij aangedrongen op maatregelen. Die moesten betrekking hebben op de omvang van de 

baten en lasten en ook op de financiële methodieken die de gemeente hanteerde. 

 

Beoordelingen van de toezichthouder in eerdere jaren 

In december 2014 wees de provincie erop dat de gemeente in eerdere toezichtbrieven was 

gewaarschuwd. Bij de gemeente had men de brieven niet als zodanig opgevat. De eerdere 

toezichtbrieven bevatten het besluit van GS dat het toezicht het daaropvolgende jaar repressief 

zou zijn. De gemeente kon taken uitvoeren binnen de goedgekeurde begrotingen. 

Het onderzoek laat zien dat de GS in de eerdere toezichtbrieven opmerkingen hebben gemaakt 

over aspecten van de gemeentelijke financiën, zoals het risicoprofiel van de gemeente, de 

bepaling van het weerstandsvermogen en het omgaan met reserves. Op die aspecten zien GS 

graag dat de gemeente wijzigingen doorvoert. De opmerkingen zijn echter in terughoudende 

termen geformuleerd. Daarnaast zijn expliciet positieve punten benoemd. De onderzoekers 

concluderen dat de brieven geen eenduidige waarschuwingen aan het adres van de gemeente 

zijn geweest. Ze hebben niet geleid tot een urgentiebesef bij de gemeente dat de provincie bij 

uitblijven van maatregelen over zou gaan tot een ander toezichtregime.  

 

Aandacht voor toezicht 

In het algemeen is de politieke en bestuurlijke aandacht in de jaren voorafgaand aan 2014 voor 

het financieel toezicht beperkt geweest. Er is in beperkte mate overlegd tussen de 

portefeuillehouders van beide overheden en de toezichtbrieven werden nauwelijks besproken in 

de commissie Begroting en Verantwoording van de gemeenteraad of in de gemeenteraad zelf. 

Het financieel toezicht speelde zich vooral af op ambtelijk niveau. 

 

Interactie en informatie-uitwisseling tussen gemeente en provincie 

In 2014 is veel vaker dan vorige jaren ambtelijk overlegd tussen de financiële toezichthouders en 

financiële deskundigen van de gemeente. In dat jaar presenteerde de provinciale toezichthouder 

een aantal malen correcties op het door de gemeente berekende positieve begrotingssaldo. De 

toezichthouder kwam telkens uit op negatieve saldi in de meerjarenbegroting: geen structureel 

en reëel begrotingsevenwicht. Ambtelijk bleef men gedurende de hele periode van opvatting 

verschillen over de correcties en daarmee over het resulterende saldo met name voor 2015. De 

ambtelijke interactie tussen provincie en gemeente was een financieel-technische discussie over 

onderwerpen zoals het opschuivend perspectief, de classificatie van 
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bereikbaarheidsinvesteringen als incidenteel of structureel, en de inzet van de dekkingsreserve 

kapitaallasten.  

 

Vanaf de gemeentelijke kaderbrief van juni 2014 bestond er grote zorg bij de provincie over de 

voornemens van de gemeente om de financiën op orde te krijgen. Een bestuurlijk overleg van de 

twee betrokken portefeuillehouders in september werd afgebroken omdat er te veel verschillen 

van inzicht bestonden over de cijfers die provincie en gemeente ambtelijk hanteerden. Ambtelijk 

moest men eerst maar tot overeenstemming over de cijfers komen voordat bestuurlijk verder 

kon worden overlegd.  

 

De zorg van de toezichthouder is gebleven toen de gemeente eind september de 

conceptbegroting had vastgesteld. Naast de inhoudelijke discussie over de cijfers vond de 

toezichthouder de begroting ondoorzichtig. Men kon onderbouwingen en argumentatie voor 

begrotingsposten en voorgestelde handelwijzen van de gemeente niet traceren. Zeer frequent in 

e-mails en overleggen stelde de toezichthouder vragen over onderbouwing, specificaties, 

achtergronden en beargumentering van de begroting. De gemeente leverde informatie. Voor de 

toezichthouder droeg die niet altijd bij tot het inzicht in de begroting die hij nodig had voor de 

beoordeling. Opvattingen bleven verschillen en de discussie bleef financieel-technisch van 

karakter. De gemeenteambtenaren trachtten vanuit de overtuiging van hun gelijk de provinciale 

toezichthouder op andere gedachten te brengen. 

 

Een tweede bestuurlijk overleg eind oktober had de afronding moeten zijn van het 

toezichttraject. Maar dat was het niet. Bestuurders constateerden dat er nog steeds 

meningsverschillen waren. Bestuurlijk kwam men op inhoud niet verder. De discussie moest 

volgens de bestuurders ambtelijk worden voortgezet om er uit te komen. Daarbij bestond de 

veronderstelling dat door goede informatie-uitwisseling tot overeenstemming zou leiden. Bij de 

gemeente bleef de overtuiging dat een goed geïnformeerde provincie de gemeente wel 

tegemoet zou komen. Daarbij had de gemeente te weinig oog voor het feit dat de toezichthouder 

op grond van de wet de ruimte heeft om onafhankelijk tot eigen inhoudelijke oordelen te komen. 

 

Bestuurders wilden de impasse doorbreken door ambtelijk op te schalen. Het topmanagement 

van beide overheden werd betrokken in de interactie. De opschaling had tot doel om de 

informatie-uitwisseling en discussie tussen de financieel deskundigen van beide zijden optimaal 

te laten verlopen, zonder ruis, om zo tot gezamenlijke overeenstemming over de financiën te 

komen. Van de kant van de gemeente is niet gekozen voor een verandering van koers en de 

toezichthouder op inhoud tegemoet te komen. De opschaling leidde tot enige structurering in de 

interactie, maar per saldo had zij onvoldoende effect. De discussie tussen de deskundigen en de 

verschillen van opvatting bleven ongewijzigd voortbestaan tot eind november.  

 

De gemeente veranderde niet van opstelling en bleef bij de eigen keuzen en financiële 

methodieken. In het onderzoek wordt geconstateerd dat binnen de gemeente goede checks and 

balances in de organisatie ontbraken die er aan hadden kunnen bijdragen dat de gemeente de 

eerder ontwikkelde methodieken en gemaakte keuzen in het licht van de opmerkingen van de 

toezichthouder – ook die uit voorgaande jaren – zou aanpassen. 

 

De toezichthouder bleef gedurende de hele periode van onderlinge contacten corrigeren op de 

begrotingssaldi. En waar die correcties in eerdere jaren niet hadden geleid tot een negatief 

begrotingssaldo, deden ze dat in 2014 voor de begroting 2015 wel. In de verschillende versies van 

de correcties kwam de provincie telkens op andere tekorten uit. Bij gemeente bestond de 

verwachting dat de provincie op het laatst niet over zou gaan tot preventief toezicht. Men 

vertrouwde erop dat net als in voorgaande jaren de provincie uiteindelijk zou besluiten tot 

repressief toezicht. De provincie bleef zijn oordeel over de begroting uitstellen, ook nadat de 
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begroting in november door de raad was vastgesteld. Daardoor heeft de provincie bijgedragen 

aan de onduidelijkheid bij de gemeente over de stappen die de provincie zou zetten. De 

onduidelijkheid droef bij aan de verwachting dat de provincie zou omgaan.  

 

Betrokkenheid van de raad 

De raad heeft de begroting begin november 2014 behandeld en op 11 november vastgesteld. De 

conceptbegroting is eind oktober besproken in de commissie Begroting en Verantwoording 

(B&V). Deze commissie speelde in december 2014 een centrale rol in de relatie tussen de 

bestuurlijke toezichthouder en de gemeenteraad.  

 

Informatie 

Vlak voor de bespreking van de begroting heeft het college van B&W in een raadsinformatiebrief 

over de Septembercirculaire van de rijksoverheid melding gemaakt van het verschil van opvatting 

tussen gemeente en de provinciale toezichthouder over het begrotingssaldo. Gemeld is dat de 

provincie extra kritisch kijkt naar de begroting en dat moet worden afgewacht of de provincie de 

gemeentelijk financiële analyse deelt dat de begroting sluitend is. De brief noemt het verschil van 

opvatting, maar gaat er niet inhoudelijk op in. Raadsleden krijgen geen inzicht in de inhoud van 

de discussie tussen provincie en gemeente, en ook niet in de eventuele consequenties ervan.  

 

In de raadsbehandeling van de begroting is de informatie van het college wel aangestipt maar 

niet als een alarmerend bericht opgevat. Raadsleden hebben er geen vragen over gesteld. De 

wethouder van Financiën deelde in de raadsbijeenkomst mee dat de begroting materieel in 

evenwicht is.  

 

De gemeenteraad bleef onwetend over de aard en inhoud van de discussie tussen gemeente en 

provincie. Ook de betrokken gedeputeerde wilde de raad niet informeren voordat deze de 

begroting had vastgesteld. Pas vanaf dat moment ontstaat er een formele relatie tussen 

toezichthouder en raad. De gedeputeerde wilde hieraan vasthouden en niet treden in de 

reguliere relatie tussen B&W en de raad.  

 

De summiere informatie uit het college van B&W, het achterwege blijven van vragen vanuit de 

raad over de informatie en het feit dat er geen informatie van de toezichthouder naar de raad 

kwam, hebben bijgedragen aan het verrassingseffect bij raadsleden van de mededeling op 2 

december. Ook hebben deze aspecten er toe bijgedragen dat de raad zijn rol als horizontale 

toezichthouder op het begrotingsevenwicht niet heeft kunnen vervullen. De raad heeft een eigen 

verantwoordelijkheid om hiervoor informatie te verkrijgen, maar hij werd daarbij ook niet 

bediend door de bestuurders van beide overheden. 

 

Beslissing tot preventief toezicht 

Nadat op 2 december 2014 het voornemen tot preventief toezicht per brief is meegedeeld aan 

de raad, heeft de commissie B&V namens de raad overlegd met de betrokken gedeputeerde. Ter 

voorbereiding van het overleg stelde de gemeente een herstelplan en een initiatiefvoorstel voor 

het op orde brengen van financiën in meerjarig perspectief op.  

 

De raadscommissie, college en ambtelijke organisatie betrokken gezamenlijk de stelling dat het 

preventief toezicht kon en moest worden afgewend. Daarbij werd meegewogen dat de gemeente 

de zorgelijke financiële positie erkent en dat in 2014 door de politiek uitspraken waren gedaan 

om daadwerkelijk en eerder dan de tweede helft van de raadsperiode tot maatregelen te komen. 

Men had nog steeds de overtuiging dat de door de gemeente gekozen financiële constructies op 

het vlak van onder meer inzet van reserves en het omgaan met bereikbaarheidsinvesteringen, 

juist waren. Bovendien bleef het in de ogen van de gemeente gissen op welke gronden de 
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toezichthouder besloten had tot het voornemen tot preventief toezicht en wat hij van de 

gemeente precies verwachtte. De raadsleden stonden kritisch tegenover het handelen van de 

gedeputeerde. 

 

In het overleg tussen de gedeputeerde en de raadscommissie medio december zijn standpunten 

en opvattingen uitgewisseld en de plannen van de gemeente gepresenteerd. De gedeputeerde 

zag in het herstelplan onvoldoende garantie voor verbetering van het structureel en reëel 

evenwicht in 2015. Het overleg heeft er niet in geresulteerd dat de bestuurlijke toezichthouder 

afzag van preventief toezicht. Op 18 december 2014 ontving de gemeente de brief met het 

besluit tot preventief toezicht. 

 

Ontwikkelingen tijdens het preventief toezicht 

Vanaf 1 januari 2015 stond de gemeente onder preventief toezicht. Het college van B&W wilde 

zo snel mogelijk van die status af en snel tot een herstelbegroting komen. Daartoe werd het 

traject om te komen tot een herstelbegroting bestuurlijk aangestuurd door twee wethouders, op 

onderdelen aangevuld met een derde. Ambtelijk werd het traject uitgevoerd door een kernteam 

met zowel financiële kennis als proces-expertise. Bestuurders en ambtelijke projectleiding 

werkten zeer nauw samen. Ook werd wekelijks overlegd tussen de gemeentelijke projectleiders 

en de ambtelijke toezichthouder van de provincie. In die overleggen tussen gemeente en 

provincie is zowel over de uitvoering van het preventief toezicht als over de onderwerpen voor 

de herstelbegroting gesproken.  

In de eerste helft van 2015 is ook drie keer bestuurlijk overlegd over het preventief toezicht. 

Voorts ontmoetten de centrale directeuren van beide overheden elkaar periodiek om vinger aan 

de pols te houden. 

 

Het ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente was zakelijk en zonder terug te kijken naar 

het verleden. Het was gericht op het zo spoedig mogelijk realiseren van de begroting en 

beëindiging van het toezicht. Er was sprake van een constructieve en productieve 

samenwerkingsrelatie. De gemeente werkte binnen de kaders die de toezichthouder had gesteld 

en de wensen en eisen die hij in een brief medio januari had geformuleerd voor de gemeente. De 

financieel-technische discussies uit 2014 behoorden tot het verleden. 

 

Versneld naar een herstelbegroting voor 2015 

In het coalitieakkoord was een kerntakendiscussie voorzien. De raad had in november 2014 een 

motie aangenomen om de kerntakendiscussie te vervroegen. Er werd na december van 

uitgegaan dat de kerntakendiscussie een rol kon spelen bij het realiseren van de 

herstelbegroting. Het college wijzigde in februari deze koers en wilde afzien van een uitgebreide 

kerntakendiscussie om zo snel mogelijk te komen tot een herstelbegroting. Hiervoor is 

uiteindelijk draagvlak gevonden bij een meerderheid van de raad. In het kader van de opstelling 

van de herstelbegroting zijn wel deskundigen en belanghebbenden uit de stad geraadpleegd. 

Zowel binnen de gemeentelijke organisatie en de politiek als in de stad werd gezocht naar 

draagvlak voor bezuinigingsmaatregelen en voor de verhoging van de lokale lasten om zo een 

structureel en reëel evenwicht in de begroting te verkrijgen. 

  

Eind april kon het college van B&W een conceptherstelbegroting vaststellen en in juni stelde de 

raad de herstelbegroting vast. De herstelbegroting was voor Gedeputeerde Staten aanleiding om 

het regime van preventief toezicht per 1 juli 2015 te beëindigen. 

 

Het is de gemeente gelukt om, nadat zij had geaccepteerd dat preventief toezicht onvermijdelijk 

was, te werken aan een oplossing. Na erkenning van het probleem ontstond daarvoor de ruimte 

bij de gemeente. De oplossing bestond er uit dat een begroting werd opgesteld die paste bij de 
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wensen en eisen van de provinciale toezichthouder. De eerder ingenomen standpunten werden 

overboord gezet; binnen de gemeente had men het eigen gelijk laten varen. Er was bestuurlijk en 

ambtelijk een urgentiebesef om snel tot een herstelbegroting te komen om zo snel mogelijk 

onder het preventief toezicht uit te komen. De bestuurlijke en ambtelijke sturing op het proces 

waren intensief en goed op elkaar afgestemd.  

 

De onderzoekers trekken de algemene conclusie dat het systeem van financieel toezicht heeft 

gefunctioneerd, zoals het is bedoeld in de Gemeentewet. Gedeputeerde Staten hebben hun 

oordeel over het reëel en structureel begrotingsevenwicht uitgesproken en naar aanleiding van 

het besluit tot preventief toezicht heeft de gemeente de begroting daaraan aangepast. Daar waar 

naar het oordeel van GS de financiële soliditeit verstoord dreigde te raken in Amersfoort, is die 

soliditeit door de gemeente hersteld. 

 

Enkele van de andere conclusies van de onderzoekers zijn: 

 De financiële situatie in Amersfoort was onder meer zorgelijk doordat tegenover risico's die 

de gemeente op een aantal terreinen liep beperkte en afnemende reserves stonden om dit 

risico's op te vangen. 

 De keuzes die bij de vorming van de nieuwe coalitie in de raad in 2014 zijn gemaakt op het 

vlak van bekostiging van het collegeprogramma hebben de zorg bij de provinciale 

toezichthouder over de financiële situatie van de gemeente versterkt. 

 De gemeente heeft te lang vastgehouden aan de eigen gekozen financiële constructies en 

methodieken. Binnen de gemeentelijke organisatie bestond onvoldoende prikkel tot 

verandering. 

 Het financieel toezicht van de provincie op gemeente was in de jaren voorafgaand aan 2014 

vooral een ambtelijke aangelegenheid. Er was bij de gemeente weinig politiek-bestuurlijke 

aandacht voor dit onderwerp. 

 De signalen die Gedeputeerde Staten van Utrecht in de jaren voorafgaand aan 2014 hebben 

afgegeven aan de gemeente over de noodzaak tot verandering van de financiële situatie zijn 

niet eenduidig en duidelijk geweest. 

 Het toezichttraject in 2014 is tot december blijven steken in een financieel-technische 

discussie tussen ambtelijke deskundigen. Bestuurlijke overleggen en opschaling in de 

ambtelijke organisatie hebben hier onvoldoende verandering in kunnen brengen. 

 De provinciale toezichthouder heeft in het toezichttraject te lang gewacht met een eenduidig 

en duidelijk oordeel over de begroting. Dit heeft de verkeerde verwachtingen bij de 

gemeente omtrent het besluit over het toezichtregime voor 2015 versterkt. 

 Het college van B&W heeft de gemeenteraad te terughoudend geïnformeerd over de 

discussie tussen de provinciale toezichthouder en de gemeente over de begroting 2015-2018. 

 De gemeenteraad heeft niet actief zijn rol op het vlak van horizontaal toezicht op het reëel en 

structureel sluitend zijn van de begroting opgepakt en heeft zich te beperkt ingespannen om 

bij het college van B&W en/of de provincie vragen te stellen over de verschillen in opvatting 

tussen gemeente en provincie over de begroting 2015-2018. 

 De gemeente heeft begin 2015 bestuurlijk en ambtelijk veerkracht getoond door van 

ontkenning van het probleem dat de toezichthouder aandroeg, verzet tegen het probleem en 

tegen de kaders van de provinciale toezichthouder in 2014, om te schakelen naar oplossingen 

binnen de kaders van de toezichthouder. Op die wijze kon snel een herstelbegroting worden 

opgesteld en kon het preventief toezicht worden beëindigd. 
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Aanbevelingen  

Het onderzoek besluit met een aantal aanbevelingen en leerpunten, onder meer: 

Voor de gemeente: 

 doorzetten van de verandering in methodieken in aansluiting op de keuzen die bij de 

opstelling van de herstelbegroting zijn gemaakt; 

 verder versterken van het kritisch vermogen en checks and balances in de gemeentelijke 

organisatie; 

 meer volledige en tijdige informatievoorziening aan de raad over de opvatting van de 

toezichthouder over de conceptbegroting; 

 uitbreiding van de taakopvatting van de commissie Begroting en Verantwoording in relatie 

tot het financieel beleid van de gemeente en de functie van horizontaal toezichthouder op de 

begroting. 

 

Voor de provincie: 

 vroegtijdig informatie verstrekken aan de raad over het financieel toezicht en zo mogelijk met 

de raad in overleg treden in afstemming met het college van B&W; 

 verbetering van de administratieve organisatie rond de financieel toezichtdossiers;  

 tijdig eenduidig duidelijkheid in het toezichttraject verschaffen aan gemeenten over het 

oordeel over de (concept)begroting; door onder meer het beperken van het aantal ronden 

van correcties op voorgelegde begrotingen. 
 

Algemeen: 

 verheldering van de relatie tussen verticaal en horizontaal toezicht in het binnenlands 

bestuur en voorlichting en educatie van de overheden – bestuurlijk, politiek en ambtelijk – 

over financieel toezicht mede in relatie tot revitalisering generiek toezicht; 

 evaluatie van het Gemeenschappelijk toezichtkader uit 2014 op het vlak van duidelijkheid en 

concreetheid van de daarin opgenomen onderwerpen voor zowel de toezichthouders als de  

overheden waarop het financieel toezicht zich richt. 
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1 Inleiding 

Aanleiding voor het onderzoek 

Eind 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de gemeente 

Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld. Dit is gebeurd omdat de begroting van 

de gemeente volgens de provincie niet structureel en reëel sluitend was. De raad ontving op 2 

december bericht over het voornemen tot preventief financieel toezicht. Raadsleden waren zeer 

verrast door dit bericht. En zij niet alleen. Raad, college en ambtelijke organisatie hadden wel 

gezien dat de financiële situatie van de gemeente reden tot zorgen boden, maar hadden niet 

verwacht dat de provincie over zou gaan tot preventief toezicht. 

 

In de weken na 2 december heeft Amersfoortse commissie Begroting & Verantwoording (B&V) 

overlegd met de verantwoordelijke gedeputeerde. De commissie B&V. De commissie heeft 

getracht om inzicht te krijgen in de motieven voor het instellen van preventief toezicht en de 

voorwaarden voor opheffing van dit toezichtregime. In de maand daarop is in een interpellatie in 

de raad uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen die voorafgingen aan het preventief 

toezicht.  

In de eerste maanden van 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) 

voorbereidingen getroffen voor een herstelbegroting en een meerjarenraming. Op 2 juni van dat 

jaar heeft de raad de herstelbegroting vastgesteld en op 30 juni 2015 heeft de provincie per brief 

laten weten dat zij deze begroting had goedgekeurd en dat het preventief toezicht met ingang 

van juli werd teruggebracht tot het gebruikelijke repressief toezicht.  

 

Ondanks het feit dat Amersfoort niet langer onder preventief financieel toezicht staat, leven in 

de raad vragen over de reden en oorzaken van dat toezicht. Fracties vragen zich af ‘hoe het zover 

heeft kunnen komen’. Op 23 juni 2015 is in een vergadering in De Ronde gesproken over een 

onderzoek om antwoord te krijgen op die vraag. Tijdens die vergadering bleek dat een grote 

meerderheid van de raad zo'n onderzoek wenselijk achtte. Voor de uitwerking van de 

vraagstelling, aanpak en uitvoering is een raadsbrede werkgroep ingesteld die heeft nagedacht 

over de opzet van het onderzoek en die een onderzoeksvoorstel heeft voorbereid. De raad heeft 

besloten tot het instellen van een commissie voor het onderzoek. Deze commissie kreeg de 

opdracht om een extern onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren en te begeleiden. 

 

Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie voor het onderzoek is als volgt samengesteld: 

De heer F.J. Prins, raadslid GL, voorzitter 

De heer A.M. Meijer, raadslid SP (tot 15 april 2016) 

De heer H. Pijper, raadslid D66 

De heer A.L. Wijmenga, buitengewoon fractielid CU 

Extern adviserend lid Prof. dr. M.A. Allers, RUG 

Secretaris: A.-J. de Korte, griffie 

 

De commissie heeft gebruikgemaakt van logistieke en administratieve ondersteuning vanuit de 

griffie, mevrouw Y. Witteman, het bestuurssecretariaat van de gemeente en bestuursadviseur de 

heer M. Pen.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau KplusV uit Arnhem en Amsterdam. 
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Scope en onderzoeksvragen 

Het onderzoek diende te resulteren in een feitelijke beschrijving van de ontwikkelingen die 

hebben geleid tot het instellen van preventief financieel toezicht voor de eerste helft van 2015, 

zodat voor de zomer van 2016 een raadsdebat kan plaatsvinden over de achtergronden en 

leerpunten van het preventief toezicht. De doelstelling is in de bijlage van het raadsvoorstel voor 

de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober 2015 als volgt geformuleerd: 

 

1. Inzicht krijgen in ontwikkelingen die direct hebben bijgedragen aan het opleggen van het 

preventief toezicht en de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen die daaraan 

voorafging. Daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in factoren die hebben bijgedragen aan 

de opheffing van het preventief toezicht. 

2. Bijdrage leveren aan verbetering van toekomstige begrotingsvoorbereidingen.1 

 

De raad heeft voor het onderzoek de onderzoeksvragen vastgesteld. Deze onderzoeksvragen zijn 

verdeeld naar thema’s die in het onderzoek worden uitgewerkt: 

A. Financiële situatie eind 2014 

1. Welke essentiële factoren en beslissingen uit de afgelopen jaren hebben bijgedragen 

aan de financiële situatie die eind 2014 leidden tot afkeuring van de begroting 

2015-2018? 

2. Welke onderdelen daarvan hebben in het bijzonder geleid tot de zwakkere financiële 

positie van Amersfoort? 

B. Beoordeling van begrotingen door de toezichthouder 

1. Hoe heeft de beoordeling van de begrotingen 2011-2014 door de provincie in de 

afgelopen jaren plaatsgevonden? Welke opmerkingen en aandachtspunten zijn aan de 

gemeente Amersfoort gegeven in toezichtbrieven en in bestuurlijk en ambtelijk overleg? 

2. Bestond er op bepaalde momenten en over bepaalde onderwerpen verschil van inzicht 

tussen gemeente en toezichthouder? Zo ja, hoe verhouden die verschillen van inzicht 

zich tot richtlijnen en adviezen van de commissie BBV en de gemeentelijke accountant? 

Welk oordeel geeft de commissie BBV over het toegekende toezicht? 

C. Informatie-uitwisseling tussen gemeente en provincie 

1. Hoe heeft het overleg tussen provincie en gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk 

niveau, plaatsgevonden, met name in het laatste jaar voor het besluit tot preventief 

toezicht? (Overlegmomenten, inhoud van informatie, verslaglegging et cetera). 

2. Op welke momenten heeft de provincie in het jaar dat voorafging aan het besluit tot 

preventief toezicht impliciet of expliciet aangegeven dat er een dreiging tot het instellen 

van preventief toezicht ontstond (of zou kunnen ontstaan)? Hoe is die informatie 

verwerkt binnen de gemeente en welke acties zijn daarop ondernomen? 

D. Informatie-uitwisseling binnen de gemeente 

1. Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen ambtelijke organisatie en 

het college over aandachtspunten/risico’s in het financieel beleid en de 

meerjarencijfers? 

2. Hoe heeft het college opmerkingen over risico’s vertaald naar besluitvorming over 

financiën? 

3. Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen college en raad, in het 

bijzonder de commissie Begroting & Verantwoording, met name in het jaar dat 

voorafging aan het preventief toezicht? 

                                                                 
1 Raadsvoorstel Aanleiding preventief financieel toezicht, 15 september 2015. Raadsbesluit 13 oktober 2015. 
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4. Welke acties heeft de raad (in het bijzonder de commissie Begroting & Verantwoording) 

genomen om een kaderstellende en controlerende rol te spelen ten aanzien van risico’s 

en meerjarenfinanciën? 

 

E. Ontwikkelingen tijdens het preventief toezicht 

1. Hoe was de communicatie tussen provincie, ambtenaren, college en raad, het proces en 

de inhoudelijke discussie in de periode na aanzegging van het preventief toezicht.  

2. En welke factoren hebben bijgedragen aan een herstelbegroting die leidde tot de 

relatief snelle opheffing van het preventief toezicht? 

F. Aanbevelingen en aandachtspunten 

1. Tot welke aanbevelingen en aandachtspunten voor gemeenteraad, college en ambtelijke 

organisatie leiden de antwoorden op bovenstaande vragen? 

 

De vraag onder B2, over het oordeel van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) over het toegekende toezicht, wordt niet in dit onderzoek beantwoord. De voorzitter van 

de commissie heeft aangegeven alleen een oordeel te willen geven op een gezamenlijk door de 

provincie en de gemeente gestelde vraag. De commissie voorzitter heeft aan de raadscommissie 

laten weten dat ingeval van meningsverschillen tussen overheidslichamen de commissie BBV – 

vanwege het bewaren van een onafhankelijke positie – niet zal participeren in adviezen of 

onderzoeken die door één van de betrokken partijen is geëntameerd. Indien in een specifieke 

situatie toch een standpunt van de commissie BBV van belang wordt geacht, dan zal dit alleen 

kunnen indien de casus door beide partijen door middel van een gezamenlijk geformuleerde 

probleemstelling wordt voorgelegd.2 

 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft per brief laten weten niet samen met de gemeente 

daartoe een verzoek bij de commissie te willen indienen. Het voorleggen van een vraag aan de 

commissie BBV op één onderdeel van het toezichtoordeel van GS doet volgens het college 

onrecht aan de algehele afweging van de financiële situatie van de gemeente. Het inzetten van 

de commissie BBV als geschillenorgaan vinden GS daarom niet gepast3. (Zie Bijlage 5). 

 

Werkwijze 

In dit onderzoek hebben wij4 de methode gevolgd van de audit trail, die inhoudt in dat we 

beginnen bij de aankondiging van preventief toezicht op 2 december 2014. In het licht van wat 

wij weten over de inhoud van de brief en de ontvangst ervan bij de gemeente, onderzoeken wij 

de factoren die van invloed zijn geweest op de 'gebeurtenis': de brief en de eerste reactie er op. 

Wij gaan in op het proces van de totstandkoming van de begroting 2015 en vooral op de 

interactie tussen de provincie en gemeente over de financiële positie van de gemeente. 

Ontwikkelingen voorafgaand aan dat proces en die van invloed zijn geweest op de financiële 

positie komen ook aan de orde.  

De audit trail kijkt terug. Wij kijken echter ook vooruit, naar de periode na december 2014. De 

methode krijgt dan de vorm van de bowtie-methode5, waarbij de brief van 2 december de 

centrale gebeurtenis, het 'incident', is. Deze methode wordt gehanteerd in 

veiligheidsonderzoeken en onderzoeken naar risico's. We hanteren deze methode in analogie en 

                                                                 
2 E-mail van 3 maart 2016 van voorzitter van de commissie BBV aan de secretaris van de raadscommissie. In de mail heet hij ook gemeld 

leden van de commissie niet kunnen worden geïnterviewd. Van individuele leden kan geen uitspraak in concrete gevallen 

worden verwacht.  

3  GS brief Verzoek commissie BBV, 8180F96E, 29 maart 2016. 

4  In dit onderzoek hanteren wij de wij-vorm als aanduiding van de bevindingen van de onderzoekers van KplusV. 

5  Bowtie = vlinderdas. De methode wordt onder meer gehanteerd door de Onderzoeksraad voor veiligheid. 
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via deze methode gaan we op zoek naar maatregelen en gebeurtenissen die hebben geleid tot 

het 'incident' de knoop van de bowtie. Wij kijken vervolgens naar de maatregelen die hebben 

geleid tot de herstelbegroting en het beëindigen van het preventief toezicht.  

Wij gaan in op de gebeurtenissen in de maand december 2014 en de uitloop daarvan in 2015. 

Terwijl die gebeurtenissen nog doorliepen, werd binnen de gemeente gewerkt aan de 

herstelbegroting en functioneert de gemeente onder het regime van preventief toezicht. Van  

1 januari tot uiteindelijk 1 juli 2015 functioneerde de gemeente onder het regime van preventief 

toezicht van de provincie. 

 
Documentanalyse en interviews 

Wij hebben in het onderzoek kunnen beschikken over documenten en e-mails van de gemeente. 

Ook de provincie heeft documenten en e-mails ter beschikking gesteld. Medewerking van 

gemeente en provincie waren een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het onderzoek.  

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft in een brief zijn medewerking toegezegd en de 

bereidheid uitgesproken de onderzoekscommissie alle documentatie te verstrekken over het 

proces vooraf en tijdens het preventief toezicht op de gemeente. Daarnaast heeft het 

aangegeven dat de provincie ambtelijk inzicht kan geven in de stappen die genomen zijn in het 

beoordelingsproces van de begroting 2015-2018 van de gemeente Amersfoort die hebben geleid 

tot het preventief toezicht. Ook kan de provincie volgens het college van GS mondeling inzicht 

geven in het afstemmingsproces met de gemeente over het eerste halfjaar van 2015 over de 

herstelbegroting van de gemeente.  
 

Het college schrijft dat het echter niet kan "… ingaan op uw verzoek voor het houden van 

interviews met toezicht ambtenaren en gedeputeerde(n) over de inhoud en de wijze waarop wij 

tot het oordeel preventief toezicht voor de gemeente zijn gekomen.  

Wij hebben als financieel toezichthouder een onafhankelijke rol die is opgenomen in artikel 203 

van de Gemeentewet en uitgewerkt in ons financieel beleidskader 2014. (…) Daarnaast gaan wij 

ook niet over de interne werkprocessen in dit kader bij de gemeente en wij zullen hieraan ook 

geen medewerking verlenen indien daarover vragen vanuit uw commissie worden gesteld."6 

 

Er zijn in dit raadsonderzoek gesprekken gevoerd met (voormalige) ambtelijke en bestuurlijke 

vertegenwoordigers van de beide betrokken overheden en met enkele raadsleden. Voorafgaand 

                                                                 
6 College van GS, Brief Raadsonderzoek preventief toezicht, reg.nr. 8I7A4AEA, 12 januari 2016. 
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aan de interviews zijn enkele oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal van de meest 

betrokken 'spelers' in het traject dat heeft geleid tot het preventief toezicht. Een overzicht van 

geïnterviewde personen, waarvan met een aantal dus meer dan één keer is gesproken, vindt u in 

Bijlage 1. 

 

In deze casus figureren politiek, bestuurlijke en ambtelijke personen. De ambtelijke personen 

worden niet bij naam en toenaam genoemd. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2016. De conceptrapportage is voor 

wederhoor op de beschrijving van de feiten en gang van zaken in april en mei voorgelegd aan de 

ambtelijke organisaties van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. 

 

Leeswijzer 

Alvorens wij ingaan op de casus van het financieel preventief toezicht schetsen we in het 

eerstvolgende hoofdstuk het formele kader van het financieel toezicht. Daarna beschrijven we in 

hoofdstuk 3 kort de gebeurtenis, de knoop van de bowtie: de aankondigingsbrief van 

Gedeputeerde Staten van 2 december 2014. In die beschrijving komt een aantal inhoudelijke 

onderwerpen naar voren dat we vervolgens nader onderzoeken. Wij volgen het spoor terug. Ten 

eerste in hoofdstuk 4 de politiek-bestuurlijke context van Amersfoort van dat jaar, na de 

verkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie. Ook die context geeft meer inzicht op de 

onderwerpen die een centrale rol spelen in de onder-toezicht-stelling.  

 

De hoofdstukken daarna zijn alle geschreven in het licht van de onderzoeksvragen. Onderstaande 

overzicht brengt dat in beeld. 

 

Hoofd- 

stuk 

Titel Vraagnr. Onderwerpen uit vragen 

5 Financiële situatie Amersfoort A 1 en 2 Factoren van invloed op de financiële situatie 

6 Toezichtbrieven B 1 en 2 Beoordeling door provincie begrotingen 2011-2014 

7 Aanloop naar de begroting 2015-2018 C 1 en 3 

D 1 en 2 

Informatie-uitwisseling tussen provincie en gemeente en 

binnen de gemeente 

8 De gemeenteraad na de verkiezingen 2014 D 2, 3 en 4 Informatie uitwisseling tussen college en raad en acties 

van de raad 

9 Van aankondiging naar preventief toezicht E 1 Communicatie en activiteiten na aanzeggingsbrief 

10 Preventief toezicht en herstelbegroting E 2 Factoren van invloed op herstelbegroting en snelle 

opheffing preventief toezicht 

 

In hoofdstuk 11 geven wij een nadere beschouwing van de bevindingen uit de hoofstukken die 

daaraan voorafgaan. In het slothoofdstuk beantwoorden wij specifiek de onderzoeksvragen en 

trekken wij conclusies op basis van het gehele onderzoek. Dat hoofdstuk bevat ook 

aanbevelingen en geeft daarmee antwoord op de laatste onderzoeksvraag F1 naar aanbevelingen 

en aandachtspunten voor gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie van Amersfoort. De 

lezer die primair geïnteresseerd is in de antwoorden op de onderzoeksvragen verwijzen wij naar 

hoofdstuk 12. 
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2 Kader voor financieel toezicht 

In dit hoofdstuk schetsen wij kort het formeel kader van het financieel toezicht van de provincie 

op de gemeentefinanciën. In Bijlage 3 staan relevante artikelen uit de wet- en regelgeving uit dit 

hoofdstuk genoemd. 

 

 

Gemeentewet 

In het financieel toezicht wordt door Gedeputeerde staten van de provincie de begroting en de 

meerjarenraming van de gemeente onderzocht. Gedeputeerde staten onderzoeken sedert de 

wijziging van de Gemeentewet in 2013 of de begroting structureel en reëel in evenwicht is en/of 

blijkens de meerjarenraming het aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een structureel en 

reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht. Indien dit naar het oordeel van GS niet het geval 

is, dan heeft de begroting van de gemeente van het eerstvolgende jaar alsmede de 

begrotingswijzigingen de goedkeuring nodig van het college van GS. Dit wordt het preventief 

toezicht genoemd. In het eerste lid van artikel 203 van de Gemeentewet is dit geregeld. Met de 

formulering in de wet geeft de wet GS een discretionaire beoordelingsbevoegdheid ten aanzien 

van het oordeel of de gemeentelijke begroting structureel en reëel in evenwicht is.  

 

Artikel 203, lid 1 luidt: 

De begroting, bedoeld in artikel 189, van het eerstvolgende begrotingsjaar alsmede de daarop 

betrekking hebbende begrotingswijzigingen behoeven de goedkeuring van gedeputeerde staten, 

indien naar hun oordeel de begroting, bedoeld in artikel 189, niet structureel en reëel in 

evenwicht is en blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 190, niet aannemelijk is dat in de 

eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht. 

Gedeputeerde staten doen hiervan vóór de aanvang van het begrotingsjaar mededeling aan het 

gemeentebestuur. 

 

Financieel toezicht heeft volgens de memorie van toelichting tot doel te voorkomen dat 

verstoringen van de financiële soliditeit leiden tot afwenteling van financiële problemen op 

andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap als geheel7. 

Dit is breder dan het in het artikel genoemde formele criterium van structureel en reëel 

evenwicht. 

De reden tot aanpassing van de Gemeentewet en de Provinciewet is tweeledig. In de eerste 

plaats wordt in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht het 

bestaande begrip 'evenwicht' in de wet nader gepreciseerd in die zin dat het een "structureel en 

reëel evenwicht" dient te zijn. In de tweede plaats wordt een beperkte vermindering van de 

regel- en verantwoordingsdruk bewerkstelligd. De wijzigingen maken onderdeel uit van een 

traject dat is gericht op aanpassing van het financieel toezicht dat gedeputeerde staten houden 

op de gemeenten. 
  

                                                                 
7  Kamerstuk 33 302 Memorie van toelichting Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het 

aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies. 
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Structureel en reëel evenwicht 

Het begrip 'structureel en reëel evenwicht' speelt een centrale rol in dit onderzoek. Met het 

begrip "structureel evenwicht" wordt nadrukkelijker benoemd dat in de begroting structurele 

lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Indien dit niet het geval is, wordt ook de 

meerjarenraming hierop getoetst.8 De toezichthouder beziet of het financiële evenwicht 

gedurende de drie daaropvolgende begrotingsjaren (meerjarenraming) wordt gerealiseerd. Is dat 

ook niet het geval, dan komt de gemeente of de provincie onder preventief toezicht te staan.  

Onder structurele baten en lasten worden de baten en lasten verstaan die ieder jaar van de 

begroting en meerjarenraming terugkomen. Aan structureel evenwicht op de begroting en 

meerjarenraming wordt minimaal de eis gesteld dat op basis van bestaand beleid het 

begrotingsjaar zelf of ten minste het laatste jaar van de meerjarenraming in evenwicht is. Een 

evenwichtssituatie over meerdere jaren binnen de periode van de raming zou daarbij het 

uiteindelijk na te streven uitgangspunt moeten zijn. 

 

De term 'reëel' ziet op de mate van realiteit van de ramingen, waarbij meespeelt in hoeverre de 

gemeente of provincie zich rekenschap geeft van daadwerkelijke baten en lasten in voorgaande 

jaren en van reeds te voorziene baten en lasten in komende jaren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 

om krimp of specifieke opbrengsten, maar ook om de volledige vertaling van de financiële 

consequenties (volledigheid van baten en lasten) van de programmabegroting omtrent het 

onderhoud van kapitaalgoederen.9 

 

Horizontaal toezicht 

In bovengenoemd artikel 203 van de Gemeentewet wordt verwezen naar artikel 189. De eerste 

twee leden daarvan luiden als volgt: 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 

daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan 

aanwenden. 

2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij 

afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de 

eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.10 

 

Het tweede lid geeft invulling aan de horizontale verantwoordelijkheid van de raad voor een 

sluitende begroting. In dat verband wordt ook wel gesproken over horizontaal toezicht van de 

raad. Dat past in het streven om de verticale toezichtlast te beperken in het kader van de 

revitalisering van het interbestuurlijk toezicht. De uitgangspunten van het interbestuurlijk 

toezicht dat is vastgelegd in de Wet revitalisering generiek toezicht, die onder meer is gericht op 

minder regels en een scherpere afbakening van verantwoordelijkheden tussen overheden, zijn 

van invloed op de invulling van het financieel toezicht.11 Het toezicht wordt meer en meer 

gekenmerkt door een risicogerichte aanpak en een daarop afgestemde proportionele inzet van 

de toezichthouders. Er wordt een relatie gelegd tussen de horizontale verantwoordelijkheid van 

de raad voor de controle van het lokale bestuur en de verticale toezichtrol van de provincie. 
  

                                                                 
8 Memorie van toelichting Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele 

bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies. 

9  Idem, artikelsgewijze toelichting. 

10  Alleen de voor het onderzoek direct van belang zijnde artikelen en leden hiervan zijn opgenomen 

11 Wet revitalisering generiek toezicht, 2012. 



 
 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 17 

 

 

Besluit Begroting en Verantwoording 

In de Gemeentewet is voorts artikel 186 van belang. Hierin wordt bepaald dat de begroting dient 

te voldoen aan door de minister bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgestelde regels. 

De bedoelde AMvB is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).12 

Het bevat de aanwijzingen voor de technische uitwerking en inrichting van de begrotingen en 

meerjarenramingen en andere stukken in de planning-en-controlcyclus 

 zoals de jaarrekening, methoden voor waarderen, activeren en afschrijven en 

uitvoeringsinformatie inzake productraming en productrealisatie. 

 

Artikel 75 van het BBV regelt dat er een commissie voor het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten is. Deze commissie BBV bestaat onder meer uit vertegenwoordigers 

van de verschillende overheden, ministeries, provincie, gemeenten en waterschappen en een 

adviseur. De commissie draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het besluit. 

Zij zorgt ook voor een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring van onder 

meer gemeenten. Zij draagt daartoe onder meer zorg voor een document dat de eenduidige 

interpretatie van dit besluit bevordert, het onderhouden van de Kadernota rechtmatigheid voor 

het geven van een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring en 

beantwoording van vragen van overheden over de toepassing van het besluit.  

Een voorbeeld van een uitwerking door de commissie is de Notitie incidentele en structurele 

baten en lasten van januari 2012. Het doel van deze notitie is om het onderscheid tussen 

incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken. De notitie bevat geen richtlijnen of 

aanbevelingen, maar beperkt zich tot verduidelijking van de regelgeving. De notitie hanteert voor 

de uitwerking onder meer het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader uit 2008.13 

 

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Inter Provinciaal 

Overleg (IPO) wordt sedert de invoering van het BBV een toezichtkader afgesproken, het 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Het eerste kader dateert van 2004. Het geeft de 

werkwijze aan van de financieel toezichthouders. Het geeft ook de uitleg van de eisen die 

toezichthouders aan de begroting stellen. Daarbij zijn de bestaande kaders binnen wet- en 

regelgeving leidend. In het toezichtkader zijn de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Mede naar 

aanleiding van de wijziging van de Gemeentewet en ontwikkelingen op het vlak van financieel 

toezicht en interbestuurlijk toezicht, is in 2014 de derde versie van het kader vastgesteld. Die 

vervangt de versie van 2008.14  

 

Het kader heeft als doel helder te maken wat van elkaar verwacht wordt en wat een 

toezichthouder wel en niet doet. Het geeft voor een deel invulling van de beoordelingsvrijheid 

van de toezichthouder op grond van artikel 203 lid 1, maar laat nog de nodige ruimte voor 

interpretatie en invulling aan het individuele college van GS.15 Het college moet erop toezien dat 

gemeenten niet een dusdanig financieel beleid voeren dat zij in een positie komen te verkeren 

dat zij een extra beroep moeten doen op de financiële middelen van de collectiviteit van de 

gemeenten alsmede op die van de Rijksoverheid.16 De onderwerpen omvatten meer dan die 

direct relevant zijn voor het begrotingsevenwicht. 

                                                                 
12 Besluit van 17 januari 2003. 

13 Commissie BBV, Notitie incidentele en structurele baten en lasten van januari 2012. 

14  Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Kwestie van evenwicht!", april 2014. 

15  Houthoff Buruma, Memorandum Preventief toezicht GS, 16 januari 2015. 

16  Wetsontwerp. Kamerstuk 19403, nr. 3 pp. 62-63. 
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Het toezichtkader wordt door alle 13 financieel toezichthoudende partijen, de 12 provincies en 

het ministerie van BZK, vastgesteld en gehanteerd. Het toezichtkader wordt toegezonden aan de 

onder het toezicht vallende gemeenten. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het jongste 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Kwestie van evenwicht!" vastgesteld op 8 april 

2014. Het bevat daarmee beleidsregels. 

Hoofdstuk 1 van het toezichtkader behandelt het Financieel Toezicht Gemeentewet. Bij de 

taakuitoefening van het financieel toezicht komt het in essentie erop neer dat het toezicht op 

gemeenten is beperkt tot de financiële kant van de begroting en jaarstukken. Toezicht kan 

repressief of preventief zijn. 

 

Repressief toezicht 

Repressief toezicht is de standaard. Deze vorm van toezicht houdt in dat de begroting en 

begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht krijgen) zonder afhankelijk 

te zijn van een voorafgaande goedkeuring van GS. Natuurlijk dient wel te worden voldaan aan 

andere voorwaarden zoals regels inzake aanbesteding en andere relevante regelgeving. 

 

Preventief toezicht 

Preventief toezicht is de uitzondering. In een dergelijke situatie moet de gemeente haar 

vastgestelde begroting (en de wijzigingen daarop) vooraf ter goedkeuring aan de provincie 

voorleggen om rechtskracht te krijgen. Dat toezicht geldt als er naar het oordeel van GS geen 

structureel en reëel evenwicht is op de begroting en herstel binnen de termijn van de 

meerjarenraming niet aannemelijk kan worden gemaakt. Om preventief toezicht te effectueren 

dient het college van GS zijn oordeel voor aanvang van het eerstvolgende begrotingsjaar aan de 

gemeente mee te delen. 

 

Het college van GS van Utrecht heeft op 24 april 2014 het nieuwe toezichtkader aan de 

gemeenteraden van Utrecht gestuurd, met een afschrift aan de colleges van burgemeester en 

wethouders. 

 

Circulaire Toezichtaspecten en begrotingsrichtlijnen (meerjaren)begroting 

Jaarlijks stuurt de provincie Utrecht per brief een circulaire aan de gemeenteraden van alle 

Utrechtse gemeenten over de Toezichtaspecten en begrotingsrichtlijnen (meerjaren)begroting 

voor het eerstvolgende begrotingsjaar. De colleges van burgemeester en wethouders ontvangen 

een afschrift van de brief. De toezichtaspecten en richtlijnen zijn van belang voor het opstellen 

van de begroting en om in aanmerking te komen voor repressief, terughoudend toezicht. 

Daarvoor is bepalend dat met verwijzing naar artikel 189 van de Gemeentewet in de begroting de 

structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Voor het begrotingsjaar moet de 

begroting in evenwicht zijn en indien dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk 

te maken dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de raming tot stand zal worden 

gebracht. 

 

Voor dit onderzoek is de relevante circulaire aan de raden gestuurd bij de brief van de 

gedeputeerde met financieel toezicht in portefeuille namens het college van Gedeputeerde 

Staten van 17 februari 2014. De circulaire richt zich op het begrotingsjaar 2015 en de 

meerjarenraming 2016-2018. Ook deze circulaire gaat op meer onderwerpen in dan het 

begrotingsevenwicht.  
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De circulaire is in februari gestuurd, voorafgaand aan de publicatie van het gemeenschappelijk 

toezichtkader van 8 april 2014. In de circulaire wordt wel verwezen naar het nieuwe 

toezichtkader, maar wordt niet aangegeven hoe het toezichtkader zich tot de circulaire verhoudt 

en vice versa. Op grond van de wet is het beleidskader leidend en de begrotingscirculaire een 

afgeleide daarvan.  

 

Toezicht door Gedeputeerde Staten van Utrecht 

De wet legt het financieel toezicht bij het college van gedeputeerde staten. Gedeputeerde Staten 

van Utrecht hebben in 2011 het financieel toezicht voor de periode 2011-2014 gemandateerd 

aan de portefeuillehouder voor financieel toezicht.17 In het college is de heer J.W.R. van Lunteren, 

gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën. Binnen die portefeuille is hij vanaf 2011 belast 

met het financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. 

 

Binnen de provincie is de interne beleidslijn dat de gedeputeerde communiceert met het college 

van B&W zolang de raad de begroting niet heeft goedgekeurd. Pas na goedkeuring door de raad 

communiceert de gedeputeerde met de raad. Deze beleidslijn heeft de provincie opgesteld naar 

aanleiding van de Gemeentewet en de Wet revitalisering generiek toezicht.18 

 

 
  

                                                                 
17  Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2011. Mandaatverlening aan de portefeuillehouder 

Financieel toezicht lokale overheden (Toezichtbeslissing gemeenten en gemeenschappelijke regelingen). 

18  Deze passage is op verzoek van de provincie in het wederhoor toegevoegd. De betreffende wetten spreken zich niet uit 

over de communicatie tussen provinciaal bestuurder en de wethouders en raden. "Het kabinet wil het interbestuurlijke 

toezicht efficiënter, effectiever en meer transparant maken en hanteert hierbij de principes van nabijheid, 

enkelvoudigheid, samenwerking, selectiviteit en proportionaliteit. Met nabijheid wordt bedoeld dat interbestuurlijk 

toezicht in beginsel moet worden uitgevoerd door de naast hoger gelegen bestuurslaag. Enkelvoudigheid houdt in dat 

slechts één bestuurslaag toezicht houdt (…)". TK 2009-2010, 32389 nr. 3 Wet revitalisering interbestuurlijk toezicht, p. 5. 
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3 Aankondiging van een voornemen 

Op dinsdag 2 december 2014 zou de commissie Begroting & Verantwoording (B&V) van de 

gemeenteraad van Amersfoort om 22.00 uur in vergadering gaan. Op de agenda staat bespreking 

van moties over Rekenrente, Informatievoorziening aan de raad voorafgaand aan nieuwe 

leningen en Concretisering indicatoren ten behoeve van (bij)sturing. Ook de vormgeving van de 

zomerrapportage staat geagendeerd evenals twee notities over het landelijke feitenonderzoek 

APPA-pensioen en de Notitie Riolering van commissie BBV. Het loopt anders dan gepland.  

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft die ochtend een besluit genomen over 

het voornemen om de gemeente onder financieel preventief toezicht te plaatsen.19 De 

ambtelijke provinciale toezichthouder belt vervolgens met een medewerker van de griffie van de 

gemeenteraad met de mededeling dat de raad evenals het college van B&W de volgende dag 

hierover een brief van de provincie krijgt. Maar de brief komt al eerder naar Amersfoort. RTV 

Utrecht brengt die middag laat een bericht naar buiten over het voornemen van de provincie. De 

betrokken portefeuillehouder de heer Van Lunteren is daardoor verast en wil uit zorgvuldigheid 

tegenover de gemeenteraad snel handelen en de brief waarin het voornemen wordt 

medegedeeld direct per mail laten versturen. Hij is na de collegevergadering naar elders 

afgereisd en keert nog die middag terug naar Utrecht om de brief te tekenen.20  

Die avond ontvangt de griffie van de Amersfoortse raad de brief en de medewerker van de griffie 

mailt de brief met bijlagen direct door aan de raadsleden. Ook wethouder van Financiën Hans 

Buijtelaar ontvangt de brief met bijlagen per mail. 

Kort voor de geplande vergadering van de commissie B&V besluit voorzitter Daniëlle van 

Wijngaarden de agenda om te gooien en de vergadering volledig te wijden aan de 

aankondigingsbrief.  

 

De aankondiging aangekondigd 

Vrijdag 28 november is wethouder Buijtelaar reeds informeel op de hoogte gesteld dat er een 

brief van de provincie zou komen met de aankondiging van het voornemen tot preventief 

toezicht. Hij denkt dat gedeputeerde Remco van Lunteren als gemandateerd portefeuillehouder 

de brief al maandag kan verzenden, maar verneemt die maandag dat de brief dinsdag in het 

college van GS wordt behandeld. Op maandag beschikt men in de staf financiën nog niet over de 

argumentatie van de provincie. 

De heer Buijtelaar brengt leden van het college op de hoogte van de aankondiging van de brief. 

De burgemeester belt die maandag al met de commissaris van de Koning en de 

gemeentesecretaris belt haar collega bij de provincie. In beide gesprekken wordt niet inhoudelijk 

over het voornemen gesproken. Het college van GS moet er nog over besluiten. Wel wordt van 

gedachten gewisseld over de mogelijke externe publiciteit rond de brief. 

In het college van B&W wordt op dinsdagochtend de komst van de brief besproken. De 

bestuurders wisselen van gedachten over de mogelijke achtergronden van het voornemen van 

het college van GS. Zij zijn het erover eens dat een eventueel preventief toezicht niet wenselijk is 

en als het even mogelijk is, voorkomen moet worden.  

 

Anders dan men bij de gemeente verwacht, komt de brief 's middags nog steeds niet. Wethouder 

Buijtelaar laat al wel vast een collegebericht uitgaan. Hierin informeert hij de raad dat de 

provincie het voornemen heeft de gemeente onder preventief toezicht te stellen naar aanleiding 

van de analyse van de provincie.  

                                                                 
19 Dit is voor dit onderzoek bevestigd in de GS-brief Bespreking financiële situatie Amersfoort in college van Gedeputeerde Staten, 

8180F96F, 29 maart 2016.  

20 Uit: interviews. 
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Hij stelt hierover: "Waar de beoordeling van het meerjarenperspectief (en de noodzaak tot 

maatregelen op termijn) breed wordt gedeeld, kijkt de provincie met name kritisch naar de wijze 

waarop de meerjarenraming op basis van de begroting 2015 niet sluitend zou zijn." Hij verwijst 

naar de Raadsinformatiebrief van 3 november 2014 waarin het college had aangegeven dat de 

provincie kritisch naar de begroting keek. Verder geeft hij aan dat de provincie de onderbouwing 

van de analyse nog toestuurt en dat hierover doorgesproken kan worden in de commissie B&V 

van dezelfde avond.21 

Dat de brief toch nog op dinsdag tegen de avond wordt bezorgd is het gevolg van de publiciteit 

op de website van RTV Utrecht in de loop van de middag van 2 december.22 De heer Van 

Lunteren wil niet dat de gemeente via de media op de hoogte wordt gesteld van het besluit van 

GS.23 

 

Brief van de provincie 

In de brief van 2 december 2014 meldt het college van GS aan de gemeenteraad van Amersfoort 

dat het naar aanleiding van de beoordeling van de programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2015-2018 heeft geconcludeerd dat deze niet structureel en reëel in 

evenwicht zijn. De onderbouwing van de conclusie is ter kennisname toegevoegd. Daarin staat 

aangegeven op welke wijze de provincie de begrotingssaldi 2015-2018 heeft gecorrigeerd. GS is 

ambtelijk geadviseerd om de gemeente Amersfoort met toepassing van artikel 203 lid 1 en 3 van 

de Gemeentewet voor het jaar 2015 om financiële redenen onder preventief toezicht te 

plaatsen. Alvorens het college een definitief besluit neemt, biedt het de gemeenteraad de 

gelegenheid tot het houden van bestuurlijk overleg met de gedeputeerde. Daarin kan de raad zijn 

zienswijze op het voorgenomen besluit kenbaar maken. 

 

Vervolgens schrijft het college van GS in de brief dat het bij de beoordeling van de begroting het 

volgende heeft geconstateerd: 

 

 forse omvang van de komende (omvangrijke) ombuigingsopgave; 

 beperkte eigen vermogenspositie van de gemeente alsmede terugloop van de totale 

reservepositie; 

 omvangrijke schuldenpositie (jaarrekening 2013€ 574 mln., netto schuldquote 147 %) 

 Ontoereikendheid van de reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten 

(afschrijving en rente) en de mogelijkheden om eventuele afwijkingen in de begroting op te 

vangen; 

 beperkte inzichtelijkheid door hoog abstractieniveau van de begroting en op een aantal 

onderdelen het niet voldoen aan de begrotingsvoorschriften (BBV); 

 inzichtelijkheid van de financiële ramingen van de kapitaalgoederen in samenhang met het 

kwaliteitsniveau; 

 risico's m.b.t. de drie decentralisaties 

 risico van vermindering van inkomsten uit de algemene uitkering van het  gemeentefonds; 

 risico's vanuit de grondexploitatie (garantstelling OBV-Vathorst); 

 negatieve reserves en voorzieningen waaruit onttrekkingen plaatsvinden; 

 het doorschuiven van lasten naar de toekomst en het niet meenemen van tegenvallers die 

nog niet in de vastgestelde begroting 2015-2018 zijn meegenomen. 

 

                                                                 
21  Collegebericht 2014-109, 2 december. 

22 Website RTV Utrecht: Amersfoort mogelijk onder preventief toezicht, 2 december 2014. 

23 Uit: interviews. 
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De raad kan ook over deze punten zijn zienswijzen kenbaar maken in het overleg met de 

gedeputeerde.24 

 

De correcties die zijn toegevoegd en die van een positief saldo van de begroting omzetten in een 

negatief saldo hebben betrekking op:  

 de onttrekking uit de voorziening Vathorst; 

 extra dekking kapitaallasten in verband met dekking verliezen grondexploitatie;  

 incidentele dekking taakstelling onderwijshuisvesting (zie ook Bijlage 4). 

 

Vergadering van de commissie Begroting & Verantwoording 

De mededeling in de brief van GS is een verrassing voor de leden van de raadscommissie B&V. Zij 

voelen zich die dinsdagavond overvallen door de mededeling in de brief. De gemeenteraad heeft 

immers een kleine maand daarvoor, op 11 november een begroting vastgesteld met een klein 

positief saldo van € 0,5 mln. voor het begrotingsjaar 2015. In de bijlage bij de brief geeft de 

provincie correcties op het door de gemeente berekende saldo en komt uit op een negatief saldo 

van bijna € 3,7 mln. De raadleden vragen zich af hoe die correcties moeten worden beoordeeld.25 

 

Wethouder Buijtelaar geeft aan het begin van de vergadering een toelichting op het 

collegebericht dat hij die middag heeft verzonden. Hij meldt dat hij mondeling van de provincie 

te horen heeft gekregen dat de gemeente wellicht in aanmerking komt voor preventief toezicht. 

Hij benadrukt "wellicht" omdat het college van GS een besluit heeft genomen tot het voornemen 

voor preventief toezicht. Hij heeft de brief van de provincie op dat moment ook nog niet goed 

kunnen lezen. Hij geeft verder aan dat er "wat discussie over de interpretatie" is met de provincie 

en dat het van belang is om precies te weten waar de kritiek van de provincie in zit. De 

wethouder zegt dat ook hij verrast is door de brief en voegt toe: "We hebben een begroting van 

afgerond een half miljard. Als de discussie gaat over € 1 à 2 mln. dan is een dergelijke maatregel 

onevenredig groot".26 

 

Het is volgens de wethouder van belang om te weten wat de provincie precies bedoelt met haar 

oordeel, omdat de gemandateerde portefeuillehouder van de provincie een hoorzitting met de 

raad heeft voordat GS overgaat tot een definitief besluit. De secretaris van de commissie meldt 

dat er druk vanuit de provincie wordt uitgeoefend zo snel mogelijk een overleg tussen raad en 

gedeputeerde te organiseren, omdat GS in de vergadering van 18 december 2014 een besluit 

neemt.  

 

Raadsleden vragen zich af wat er precies zit achter de brief van de provincie. De wethouder 

wordt gevraagd om aan te geven waar de verschillen met de financiële cijfers van de vorige 

begroting zitten. Ook wordt gevraagd of de punten die de provincie in de brief noemt, nog 

reparabel zijn. Een raadslid merkt op dat de provincie het vorige jaar wel heeft aangegeven dat er 

wijziging in de wet- en regelgeving aan zat te komen en dat er dan een andere situatie zou 

ontstaan indien de begroting geen ander beeld zou geven dan dat van de begroting 2014-2017. 

Ambtelijk wordt hierop in de vergadering gereageerd dat de begroting 2015-2018 wel voldoet 

aan de begrotingsrichtlijnen inclusief het provinciaal toetsingskader voor de begroting.27 

 

                                                                 
24  College van Gedeputeerde Staten, Brief Toezichtbeslissing 2015: uitnodiging bestuurlijk overleg, 2 december 2014, nr. 

81109168. 

25  Interviews. 

26 Audioverslag van de commissievergadering 2 december 2014. 

27  Uit audioverslag van de vergadering van 2 december 014. 
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De commissie is niet de overtuiging toegedaan dat de provincie ook daadwerkelijk zal overgaan 

tot preventief toezicht. Ook ambtelijk wordt in de vergadering gesteld dat de provincie niet tot 

preventief toezicht mag overgaan als er duidelijkheid komt over de punten rondom: 

 de onttrekking uit de voorziening Vathorst; 

 extra dekking kapitaallasten vanwege dekking verliezen grondexploitatie;  

 incidentele dekking taakstelling onderwijshuisvesting. 

 

De wethouder wijst erop dat een besluit tot preventief toezicht zorgvuldig moet worden 

onderbouwd. Dit kan er toe leiden dat de discussie "verzandt (..) in een financieel-technisch 

hogere wiskunde en dat maakt de discussie wel lastig."28 

 

Ook in de nadere constateringen van de provincie zitten voor de raadsleden verrassingen. Deze 

constateringen worden ook wel 'kwalitatieve' onderwerpen genoemd, omdat zij zich 

onderscheiden van de kwantitatieve bepaling van het begrotingssaldo. De raadsleden hebben uit 

de begroting en uit eerdere informatie kunnen opmaken dat de financiële problemen waar 

Amersfoort zeker mee te kampen had, ten goede leken te keren. De financiële situatie van de 

begroting 2015 ziet er beter uit dan die van de begroting van het jaar ervoor, menen zij. De 

provincie heeft de begroting voor 2014 goed genoeg bevonden voor repressief toezicht. 

Bovendien heeft de raad er blijk van gegeven verder te willen werken aan de financiële positie 

door in juli 2014 een motie aan te nemen over toekomstbestendige financiën en bij de 

begrotingsbehandeling in november een motie die het college opriep de kerntakendiscussie te 

vervroegen naar begin 2015.29 

 

De commissie besluit om de week daarop een extra vergadering te organiseren en ter 

voorbereiding op die vergadering de externe accountant van de raad en het college te vragen een 

nadere analyse te maken. De raadsleden kunnen vragen aanleveren naar aanleiding van de brief. 

Die kunnen dan mogelijk al door het college van B&W en/of de accountant worden beantwoord. 

De griffie houdt contact met de provincie voor het plannen van een bestuurlijk overleg zoals door 

de provincie is voorgesteld.30 

 

Het vervolg in december 

De aankondiging in de brief van de provincie betekent dat het college van GS voor het eind van 

het jaar een definitieve beslissing neemt over het toezichtregime. De brief kondigt aan dat 

voordat die beslissing wordt genomen de raad wordt gehoord. Er moet snel worden gehandeld. 

De commissie B&V besluit dat zij voor de provincie het aanspreekpunt wordt en dat de 

commissie het overleg met de gedeputeerde voert en voorbereidt.  

 

Op 16 december vindt het bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerde en de raadscommissie 

plaats. In de twee weken voorafgaand aan het overleg met de gedeputeerde bereidt de 

commissie de bijeenkomst voor. Daartoe overlegt zij met de wethouder van Financiën, zijn 

ambtenaren en de accountant van de raad. De gemeente komt met een herstelplan voor de 

begroting 2015 en een initiatiefraadsvoorstel voor de financiën op langere termijn. 
 

Het bestuurlijk overleg op 16 december resulteert er niet in dat het college van GS afziet van zijn 

voornemen. Op 18 december 2014 wordt definitief het besluit genomen om de gemeente 

                                                                 
28  Uit: ibid. 

29  Uit: interviews met raadsleden uit de commissie B&V. 

30  Besluitenlijst De Ronde, 2 december 2014, commissie Begroting & Verantwoording. 
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Amersfoort onder preventief financieel toezicht te stellen. De provincie informeert de gemeente 

hierover per brief.31 

 

Welke ontwikkelingen, keuzen, stappen en feiten hebben bijgedragen aan het feit dat de 

provincie de besluiten in december heeft genomen? Daarover gaan de volgende vijf 

hoofdstukken. In hoofdstuk 9 pakken wij de draad van de gebeurtenissen in december 2014 weer 

op. 
 
 
 
  

                                                                 
31  College van Gedeputeerde Staten, Brief Toezichtbeslissing 2015, 18 december 2014, nr. 8111CB8B. 
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4 De context van de begroting 2015-2018 

Het jaar 2014 

Begrotingen worden van jaar tot jaar opgesteld en delen ervan zijn voortzettingen of goeddeels 

extrapolaties van de vorige begrotingen. Voor de (meerjaren)begroting 2015-2018 van 

Amersfoort zijn in 2014 enkele ontwikkelingen in sterke mate bepalend geweest voor de inhoud 

en vorm. Dat jaar was het verkiezingsjaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart was 

D66 de grootste partij geworden en besloten deze partij, de VVD, ChristenUnie (CU) en de PvdA 

met elkaar een coalitie te vormen. Op 18 april werd door de fractievoorzitters van deze partijen 

het Coalitieakkoord 'Samen maken we de Stad' gepresenteerd. 

 

Aan de verkiezingen van 2014 was een woelige raadsperiode voorafgegaan. In de periode 2010-

2014 heeft Amersfoort drie verschillende colleges gekend. Daaraan namen telkens andere 

coalities deel. In 2014 was er een sterke behoefte aan meer politieke stabiliteit in het 

gemeentebestuur.32 

 

Coalitieakkoord 'Samen maken we de Stad' 

In het coalitieakkoord wordt aangekondigd dat de coalitie halverwege de raadsperiode met de 

raad en de stad in gesprek wil over de werkbaarheid van de gemaakte afspraken in het akkoord 

en de resultaten tot dan toe. Dat kan leiden tot herijking van beleid. Daar kunnen dan ook 

actuele ontwikkelingen bij worden betrokken, zoals de stand van de economie en de 

ontwikkelingen van de financiën van de Rijksoverheid. De rijksfinanciën werken immers door in 

het gemeentefonds en dus in de inkomsten van de gemeente. Er wordt voorgesteld om een 

kerntakendiscussie te houden. Het nieuwe college wordt opgeroepen die discussie in 2015 te 

starten.33  

Verder wordt aangegeven dat de coalitiepartijen van het positieve saldo van € 7,2 mln. die uit de 

zomerrapportage 2013 blijkt, € 6 mln. inzetten voor dekking van incidentele prioriteiten. Samen 

met de nullijn voor loon- en prijsbudgetten van € 2,4 mln. tot en met 2016 is 8,4 mln. voor 2015 

en 2016 beschikbaar voor het honoreren van prioriteiten uit het coalitieakkoord.34 

 

Kaderbrief 2015-2018 

Het coalitieakkoord werkt door in de Kaderbrief 2015-2018 die is opgesteld om de 

kadergesprekken te voeren met alle fracties van de raad. De Kaderbrief van 10 juni gaat in op de:  

1. De lopende meerjarenbegroting zoals vastgesteld in november 2013. 

2. De hoofdzaken ('quickscan') uit de zeer recent verschenen meicirculaire van de Rijksoverheid. 

3. De financiële afspraken zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018. 

 

Deze Kaderbrief schetst enkel de financiële hoofdlijnen omdat het voorgenomen nieuwe beleid al 

in het coalitieakkoord was aangegeven. In de kaderbrief wordt geconstateerd dat de begroting 

2014 voor de jaren 2014 en 2015 weliswaar sluitend is, maar voor de jaren daarna nog een forse 

financiële taakstelling kent. Het vorige college heeft er in 2013 in zijn coalitieakkoord voor 

gekozen om zich te concentreren op het sluitend maken van de begroting 2014 en 2015 en de 

besluitvorming over de maatregelen voor de daaropvolgende jaren over te laten aan de nieuwe 

raad en het nieuw college.  

Ook in het akkoord van 2013 is gesignaleerd dat er voor de jaren na 2015 een grotere 

bezuinigingsopgave in het verschiet ligt, mede vanwege de nationale akkoorden die alle 

                                                                 
32 Uit: interviews. 

33  Coalitieakkoord Samen maken we de Stad, p. 2. 

34  Coalitieakkoord, p. 10. 
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bezuinigingen op de Rijksuitgaven en daarmee op de uitgaven van de andere overheden 

inhouden.35 

 

Dat is het vertrekpunt bij de opstelling van het coalitieakkoord 2014-2018. De financiële kaders 

van de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord reiken tot en met 2016. De coalitie heeft voor de 

jaren daarna een herijking van afspraken voorzien, waarbij de raad en de stad worden betrokken. 

Die herijking valt samen met het resultaat van een kerntakendiscussie die in 2015 zal worden 

gehouden. Dan is er ook meer zicht op de dan actuele financiële ontwikkelingen als gevolg van 

nationaal beleid, de ontwikkeling van het gemeentefonds en de ontwikkeling van de economie. 

 

De Kaderbrief laat zien dat de begroting 2015 dekkend zal zijn en dat er daarna een oplopend 

tekort is tot € 9,5 mln. in 2018. Voor het lopende jaar 2014 wordt uitgegaan van een tekort van  

€ 1,3 mln. In de begroting 2014-2017 werd nog uitgegaan van een positief saldo van € 1,9 mln. 

Voor de dekking wordt voor de jaren 2015 en 2016 gebruikgemaakt van middelen uit het saldo 

(na onttrekking van middelen uit de reserves) van de rekening 2013 en voor alle vier jaren een 

nullijn voor het budget en voor de onroerendzaakbelasting (ozb).36 De gemeentelijke budgetten 

stijgen in die nullijn niet mee met de loon- en prijsstijgingen. Er komt uit de rekening 2013 € 6,2 

mln. beschikbaar voor incidentele uitgaven in 2015 en 2016. 

 

In de kaderbrief zijn verwerkt: de verslechtering van de financiële situatie voor Amersfoort op 

grond van de september-, december- en meicirculaires over de uitkering uit het gemeentefonds, 

het doorzetten van Rijksbezuinigingen (op grond van de motie Van Haersma Buma) op 

onderwijshuisvesting naar de onderwijsinstellingen, ontwikkeling accressen, herverdeling van het 

gemeentefonds en ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Voor de risico's inzake Grondexploitaties 

en Vastgoed is in de begroting vorig jaar een structurele risicoreservering opgenomen die 

oploopt tot € 3,5 mln. structureel in 2017. 

 

In de kaderbrief wordt geconstateerd dat de financiële opgave na verwerking van deze kaderbrief 

weliswaar beperkter van omvang is dan de opgave die resteerde na vaststelling van de begroting 

2014, maar dat toch sprake is van een forse taakstelling. Het college kondigt aan dat het in het 

najaar met procesvoorstellen zal komen waarin het opneemt hoe het college de 

kerntakendiscussie wil gaan voeren. Daarin zal het college ook melden hoe het de ontwikkelingen 

blijft volgen, wat daarbij de afwegingsmomenten zijn en langs welke weg het college denkt te 

komen tot invulling van de opgaven van de financiële taakstelling. 

 

De provinciale toezichthouder 

De ambtelijke toezichthouders van de provincie krijgen de kaderbrief op 10 juli toegestuurd. Na 

bestudering is er bij hen zorg over een aantal aspecten in de brief. Zij delen die met 

gedeputeerde Van Lunteren. Ook hij heeft zorg. Hij was ervan uitgegaan dat nadat het vorige 

college van B&W niet voor de nieuwe raadsperiode bezuinigingen wilde vastleggen, bij de 

totstandkoming van het coalitieakkoord in 2014 over kerntaken zou zijn gesproken. Hij had ook 

verwacht dat er eenduidige, harde en haalbare uitspraken zouden zijn gedaan over de wijze 

waarop de gemeente in de raadsperiode haar financiële situatie op orde zou krijgen.  
  

                                                                 
35  Collegeprogramma 2013-2014, 23 april 2013. 

36  Kaderbrief 2015-2018, 10 juni 2015, p. 7 e.v. 
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Hij heeft met het coalitieakkoord en de vertaling ervan in de kaderbrief, het idee gekregen dat de 

nieuwe coalitie en het nieuwe college de noodzakelijke bezuinigingen voor zich uit schuiven. 

Amersfoort bevindt zich naar zijn oordeel al een aantal jaren in een financieel zorgelijke positie 

en heeft het telkens net gehaald om een materieel evenwichtige begroting te presenteren. De 

jaarrekeningen van de afgelopen jaren sluiten daar in zijn visie niet bij aan en vertonen telkens 

financiële tekorten.37 

 

In 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Er zal hoe dan ook een nieuwe gedeputeerde 

aantreden die belast is met het financieel toezicht, want de heer Van Lunteren ambieert geen 

volgende termijn als gedeputeerde. Hij vindt dat een nieuwe gedeputeerde moet kunnen 

beginnen met honderd procent vertrouwen. Op dat punt heeft hij zorg over Amersfoort. Het 

financieel toezicht zal er dit jaar (2014) wat hem betreft op gericht zijn om helderheid en 

eenduidigheid in het beeld van de financiële positie van de gemeente te krijgen. Het toezicht is 

steeds meer risicogericht geworden in het licht van de vernieuwing van het interbestuurlijk 

toezicht. In dat verband loopt Amersfoort mede vanwege de grondexploitatie bij Vathorst en 

enkele binnenstedelijke projecten, nogal wat risico's waarvan de afdekking de provincie niet 

afdoende duidelijk is.38 

 

Onderwerpen 

De kaderbrief verwijst naar een aantal vraagstukken dat in eerdere jaren heeft gespeeld en dat 

heeft bijgedragen aan de financiële positie van de gemeente Amersfoort. Ook zijn het 

onderwerpen die centraal staan in de toezichtbrieven van december 2014. Die vraagstukken 

bespreken wij in het volgende hoofdstuk. Dat gaat over de financiële situatie van Amersfoort 

voorafgaand aan de (meerjaren)begroting 2015-2018. 
 

  

                                                                 
37 Uit: interviews. 

38 Idem. 
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5 De financiële situatie van Amersfoort 

 

 

Bij de aankondiging van het voornemen tot preventief toezicht ging het om kwantitatieve en 

kwalitatieve aspecten van de financiële situatie van Amersfoort. De financiële situatie was ook 

onderwerp bij de totstandkoming van het coalitieakkoord en de kaderbrief in 2014 zoals we in 

het vorige hoofdstuk hebben gezien. In hoofdstuk 2 hebben wij vermeld dat vanuit de 

gemeenteraad niet goed werd begrepen waarom preventief toezicht aan de orde was in relatie 

tot het begrotingsjaar 2015 terwijl dat niet het geval was geweest voor de begroting 2014. Ook 

bij de bestuurders en ambtenaren van de gemeente bestond dit onbegrip. Zij gaven ook aan dat 

zij zouden hebben kunnen begrijpen als preventief toezicht bij de begroting voor 2014 was 

ingesteld, maar dat dit voor de begroting 2015 niet te verwachten was. Zij vonden dat de 

financiële situatie van de gemeente verbeterd was.39 

 

Gelet op deze achtergronden besteden wij in dit hoofdstuk aandacht aan de financiële situatie 

van Amersfoort in de periode 2011 – 2014 tot aan het instellen van het preventief toezicht. Het 

gaat dan over de informatie waarover de gemeente en de provincie beschikten. Dit betreft zowel 

de financiële (reserve)positie als de exploitatie. We gaan na hoe de begrotingssaldi zich de jaren 

voorafgaand aan de begroting 2015 hebben ontwikkeld. Het toetsingskader geeft aan dat het 

college van GS ook de rekeningsaldi kan betrekken bij zijn beoordeling. Ook die brengen wij in 

beeld. De beoordeling van GS gaat onder meer in op de noodzaak tot bezuinigen. We schetsen 

daarom kort de bezuinigingen waartoe de gemeente in de eerdere jaren heeft besloten.  

 

De volledige financiële situatie van Amersfoort blijft buiten beeld. We richten in het kader van de 

audit trail (zie hoofdstuk 1 van dit rapport) de blik vooral op de aspecten die in het onderzoek 

naar voren zijn gebracht als mogelijke verklarende factoren voor het instellen van het preventief 

toezicht. Aan dit hoofdstuk liggen de eerste twee onderzoeksvragen ten grondslag: 

 Welke essentiële factoren en beslissingen uit de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de 

financiële situatie die eind 2014 leidde tot afkeuring van de begroting 

2015-2018? 

 Welke onderdelen daarvan hebben in het bijzonder geleid tot de zwakkere financiële positie 

van Amersfoort? 

 

Wij onderscheiden de aspecten die direct de financiële situatie betreffen, dit doen we in 

paragraaf 5.1. De onderwerpen die GS in hun toezichtbrieven hierover noemt, zijn: 

 de saldi van baten en lasten sinds 2010; 

 bezuinigingen van de afgelopen jaren; 

 eigen vermogenspositie en reserves van de gemeente; 

 onttrekking uit negatieve reserves en voorzieningen; 

 schuldenpositie; 

 risico's met betrekking tot de drie decentralisaties; 

 waardering grondexploitaties (inclusief OBV Vathorst). 

 

In paragraaf 5.2. beschrijven we de ontwikkeling van de exploitatie voor wat betreft de baten en 

lasten die van belang worden gevonden in verband met het instellen van het preventief toezicht. 

In hoofdstuk 5.3 geven we een afsluitende beschouwing en gaan we in op het verschil tussen de 

financiële situatie rond de begroting 2015 en die rond de begroting 2014.  

 

                                                                 
39 Uit: interviews. 
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Het gaat in dit hoofdstuk om de cijfers die bekend waren ten tijde van de opstelling van de 

oorspronkelijk begroting 2015-2018 en de beoordeling ervan door de provincie in 2014. De cijfers 

zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de jaarrekening 2013 en het accountantsrapport 

daarover van de Deloitte accountant. Voor de beeldvorming en herkenning hebben wij cijfers uit 

de jaarrekening 2014 die medio 2015 beschikbaar kwam apart vermeld. 

 

5.1 Financiële positie van de gemeente 
5.1.1 Saldi van begrotingen en jaarrekeningen 

Het toezicht van gedeputeerde staten (GS) richt zich primair op de begrotingen van de gemeente. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de totale baten en lasten van de 

gemeente Amersfoort in de jaren voorafgaand aan het begrotingsjaar 2015, de saldi voor en na 

de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

 

 Begrotingsjaar 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal baten 390,0 382,8 365,1 382,3 378,2 

Totaal lasten 405,5 400,8 387,1 397,5 391,8 

Per saldo onttrekkingen aan reserves 15,5 18,0 22,0 15,1 13,6 

Tabel 5.1 Ontwikkeling begrotingen gemeente Amersfoort (in mln.)*. 

* bedragen vertonen verschillen door afronding. 

 

De baten vertonen per saldo een dalend verloop, hoewel ze na 2012 weer wat toenemen. 

Dezelfde trend vertonen ook de lasten. De tekorten worden ieder jaar afgedekt door per saldo 

onttrekkingen vanuit de reserves. 

 

In het toezichtkader is aangegeven dat GS het verloop van de ontwikkeling van de saldi van de 

jaarrekeningen mogen betrekken in hun beoordeling.40 Onderstaande tabel laat de saldi van de 

jaarrekeningen van Amersfoort voor en na de saldi van toevoegingen en onttrekkingen zien. De  

bedragen betreffen de cijfers uit de begroting van de gemeente. De toezichthouder gaat uit van 

saldi na beoordeling van de toezichthouder. Dit zijn soms gecorrigeerde cijfers. 
 

 Verslagjaren 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo voor toevoegingen / onttrekkingen - 2,9 - 23,8 - 7,3 - 12,3 17,0 

Saldo na toevoegingen / onttrekkingen 4,8 -13,3 2,9 - 3,9 20,2 

Per saldo onttrekkingen aan reserves 7,7 10,5 10,3 8,4 3,2 

Tabel 5.2 Resultaten jaarverslagen voor en na toevoegingen en onttrekkingen (in mln.)*. 

* bedragen vertonen verschillen door afronding. 

 

Zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien, verwijst de betrokken gedeputeerde bij zijn toelichting op het 

voornemen tot preventief toezicht aan de raad op het jaren achtereen niet sluitend zijn van de 

rekening. Ook eerder in het traject van 2014 wordt dat van de zijde van de provincie naar voren 

gebracht. 

 

Heeft de gemeente dan niets gedaan met het gegeven dat de saldi van de begrotingen en van de 

rekeningen telkens negatief waren? Dat is wel het geval. De gemeente is zich al jaren bewust van 

de lastige financiële positie van Amersfoort en het feit dat het al lang geleden is dat men op 

                                                                 
40 GS van Utrecht, Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Kwestie van evenwicht!, 8 april 2014, p. 10.  
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financiële meevallers uit de grondexploitaties kon rekenen. Er is in de jaren voorafgaand aan de 

begroting 2015 al ingezet op bezuinigingen. 

 

5.1.2. Bezuinigingen 

De financiële positie is de Amersfoortse politiek al een zorg sinds het begin van de crisis in 2008. 

De tegenvallende ontwikkeling van de uitbreidingswijk Vathorst en andere grondexploitaties 

gecombineerd met de verwachte teruglopende algemene uitkering baren de gemeente zorgen. 

De coalitie in de raadsperiode 2006-2010 besluit in haar laatste jaar tot een bezuinigingsoperatie 

van € 10 mln. De bezuiniging wordt opgenomen in de begroting 2010. Ook de coalitie die 

aantreedt in 2010 komt met een bezuinigingsoperatie en wel van € 20 mln. Het is het eerste van 

drie colleges die in de periode 2010-2014 in Amersfoort aan het roer staan. De colleges die na 

het eerste college aantreden, dragen ook bij aan de bezuinigingen. Er volgen nog twee operaties 

van € 3 en € 6 mln. Het totaal aan bezuinigingen dat is vastgelegd voordat de nieuwe coalitie na 

de verkiezingen van maart 2014 aantreedt, is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Omschrijving bezuiniging 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10 mln. operatie begroting 2010 5,6 9,3 9,3 9,9 10,0 10,0 

20 mln. operatie begroting 2012   8,8 15,0 19,1 20,0 

3 mln. operatie begroting 2013    2,0 3,0 3,0 

6 mln. operatie Kadernota 2014     6,1 6,1 

Totaal 5,6 9,3 18,1 27,9 38,2 39,1 

Tabel 5.3 Overzicht van bezuinigingsoperaties voorafgaand aan begroting 2015-2018, in € mln. 

 

De bezuinigingen waren verschillend van karakter en vooral gericht op het opvangen van de 

verminderende Algemene uitkering. Er was, zeker bij de eerste bezuiniging voor gekozen om 

bepaalde uitgaven niet meer te doen en te bezuinigen op bepaalde posten. Er werd met name 

bezuinigd op buurtcentra, sociale bijstand, cultuur, sport en recreatie. Ook werd flink bezuinigd 

op de gemeentelijke organisatie. Daarnaast waren er bezuinigingsmaatregelen die meer het 

karakter van een kaasschaafmethode hadden, zoals het hanteren van de nullijn voor de loon- en 

prijscompensatie. Die kaasschaafmethode vergde geen verdere politiek-bestuurlijke keuzen. De 

bezuinigingen hielden geen direct verband met het opvangen van verliezen in de 

grondexploitaties en het treffen van voorzieningen daarvoor. 
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5.1.3 Eigen vermogenspositie en reserves van de gemeente 

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente zien.41  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stand van het eigen vermogen per 1 

januari in € mln. 

149,3 148,4 145,5 121,7 114,3 102,0 

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens 

boekjaar in € mln. 

- 13,7 -/- 7,6 - 10,5 - 10,3 - 8,4 - 3,3 

Nog te bestemmen resultaat bij 

jaarrekening in € mln. 

12,8 4,8 - 13,3 2,9 - 3,9 20,3 

Totaal in € mln. - 0,9 -/- 2,9 - 23,8 - 7,4 - 12,3 17,0 

Stand van het eigen vermogen per 31 

december in € mln. 

148,4 145,5 121,7 114,3 102,0 119,0 

Eigen vermogen als percentage van het 

balanstotaal 

16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 15 % 

Tabel 5.4 Ontwikkeling eigen vermogen. 
 

De tabel laat zien dat het eigen vermogen in de vijf jaren tot en met 2013 telkens is afgenomen. 

Als voorbeeld: het resultaat vóór bestemming bedraagt voor 2013 € 12,3 mln. nadelig. De 

reserves in Amersfoort zijn in 2013 overeenkomstig dit resultaat met een bedrag van € 12,3 mln. 

afgenomen. Per saldo is dat jaar tussentijds € 8,4 mln. aan de reserves onttrokken, zodat het 

uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 3,9 mln. nadelig bedraagt. 

 

De daling van het eigen vermogen houdt verband met het jaarlijks negatieve saldo van de baten 

en lasten. Deze negatieve saldi worden onder meer veroorzaakt door de afboekingen voor de 

verwachte verliezen op de grondexploitaties en vastgoed (zie paragraaf 5.1.6). Sinds 2011 is het 

eigen vermogen als percentage van het balanstotaal stabiel op 14 % doordat behalve de afname 

van de reserves ook het balanstotaal is gedaald 

Uit de tabel 5.4 blijkt dat de reservepositie in relatie tot het balanstotaal zich beweegt rond de 14 

%. Het landelijk gemiddelde beweegt zich veel hoger rond de 35 %. 

 

Tabel 5.5 brengt in beeld dat het saldo van baten en lasten direct gekoppeld is aan de 

ontwikkeling van het totaal aan reserves.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo baten en lasten voor toevoegingen 

/ onttrekkingen 

 - 23,8 - 7,3 - 12,3 17,0 

Totaal reserves 145,5 121,7 114,3 102,0 119,0 

Waarvan risicoreserves 18,5 - 1,3 16,1 7,9 41,3 

Totaal voorzieningen  25,4 26,8 42,6 48,7 

Tabel 5.5 Resultaten jaarverslagen in relatie tot ontwikkeling reserves (in € mln.). 

 

Tabel 5.5 duidt tevens de ontwikkeling van het aandeel risicoreserves en in de omvang van de 

voorzieningen aan. De risicoreserve bestaat uit de algemene reserve (saldireserve) en vooral een 

aantal reserves bedrijfsvoering. Alle andere reserves hebben in principe een specifieke 

(dekkings)bestemming. De risicoreserve en meer specifiek de algemene reserve dient om dekking 

te bieden aan risico’s zoals niet begrote verliezen in de exploitaties. De risicoreserve is klein voor 

een gemeente met de ambities die Amersfoort had. En blijkens het feit dat de afboekingen ten 

                                                                 
41  R.A. van Vugt en J.J. Visser, Controle jaarrekening 2014, 28 mei 2015. 
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laste zijn gebracht van de daarvoor niet bestemde reserve dekking kapitaallasten, is die te klein 

geweest. 

 

Uit de jaarrekeningen hebben wij de volgende mee- en tegenvallers gedestilleerd waarvan in de 

interviews is opgemerkt dat die vooral van invloed zijn geweest op de financiële resultaten en 

daarmee op de financiële positie. 

 

Posten 2011 2012 2013 2014 

Grondexploitaties - 19,2 - 7,4 -19,0 - 5,5 

Sociaal Domein - 9,8 3,4 6,5 4,9 

Bedrijfsvoering 4,5 - 2,2 - 

Algemene uitkering (AU) 2,4 - 1,2 - - 0,2 

Tabel 5.6 Belangrijkste mee- en tegenvallers jaarrekeningen (x € 1 mln.) 

 

De tabel laat zien dat met name de grondexploitaties de grootste tegenvallers zijn en dat de 

andere posten zowel mee- als tegenvallers laten zien. De meevallers in de bedrijfsvoering 

betreffen gerealiseerde bezuinigingen op de bedrijfsvoering.  

 

Tabel 5.5 laat zien dat tot en met de jaarrekening 2013 de totale reserves vanwege onttrekkingen 

voor het aanvullen van de saldi van de rekeningen afnemen. Als wij kijken naar de belangrijkste 

mee- en tegenvallers uit tabel 5.6 dan worden de resultaten en daarmee de benodigde 

onttrekkingen uit de reserves vooral bepaald door de (afboekingen op) grondexploitaties. 

 

De reserves, de reservepositie, de weerstandscapaciteit en de weerstandsratio worden in de 

gemeentelijke IJkpuntennotitie, de jaarverslagen en de rapportages en presentaties van de 

accountant door middel van cijfers, kengetallen en vergelijking met andere gemeenten in beeld 

gebracht. 

 

De indicaties over de reserveposities stemmen overeen met het beleid waarbij Amersfoort er tot 

en met de begroting 2014 voor kiest beperkt middelen in algemene reserves vast te leggen.42 

Daarmee was de reservepositie van Amersfoort en daarmee het vermogen om tegenvallers 

vanuit reserves op te vangen naar verhouding beperkt. De relatieve ontwikkeling van de 

reservepositie en daarmee de weerstandscapaciteit is ook terug te zien in de overzichten van de 

accountant. Uit de controle van de jaarrekening 2014 haalt de accountant van Deloitte de 

volgende kengetallen voor de reservepositie van Amersfoort.43 

 

 Reserves 

(€ per 

inwoner) 

2013 

Ontwikkeling 

reserves (€ per 

inwoner) 2010-

2013 

Weerstands-

capaciteit (€ per 

inwoner) 

Risicoprofiel (€ 

per inwoner) 

Gemeente Amersfoort 688 - 293 287 243 

Landelijk gemiddelde 1.767 -131 488 268 

Gemiddelde 100.000+ 

gemeenten 

1.613 -260 575 331 

Tabel 5.7: reservepositie Amersfoort 2013 in vergelijking met andere gemeenten. 

 

                                                                 
42 Uit: interviews. 

43  Van Vugt en Visser, 2015 op.cit. 
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Het bedrag per inwoner aan reserves is beduidend minder dan de helft van de andere 

gemeenten in 2013. De afname in de periode is groter dan in de andere gemeenten. De 

weerstandscapaciteit uitgedrukt in een bedrag per inwoner is minder dan de helft van het 

gemiddelde van de andere 100.000+gemeenten. Daartegenover staat dat het risicoprofiel van 

Amersfoort enigszins lager is dan die van de andere gemeenten. 

 

De beperkte reservepositie is ook van directe invloed op de begroting. De begrotingsanalyses van 

het ministerie van BZK over de jaren 2009 -2014 geven aan hoeveel rente-inkomsten per inwoner 

Amersfoort minder kan begroten in vergelijking tot andere gemeenten met 100.000 – 150.000 

inwoners. Het overzicht hiervan staat in Tabel 5.8.  

  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amersfoort (in € per inwoner) 46 44 46 53 51 68 

Gemiddelde gemeenten 100.000 – 

150.000 inwoners (in € per inwoner) 
68 72 86 92 84 82 

Verschil (- is in nadeel van Amersfoort) - 22 - 28 - 40 - 39 - 33 - 14 

Tabel 5.8 Begrote rente-inkomsten. 

 

Door de beperkte reserves heeft Amersfoort in de afgelopen jaren minder rentebaten gehad dan 

andere gemeenten. Dat maakte de gemeente begrotingstechnisch minder flexibel. Vanaf de 

begroting 2014 en zeker de begroting 2015 verdwijnt dit nadeel voor Amersfoort. Dit is vooral een 

gevolg van ontwikkelingen bij andere gemeenten die hun rentebaten lager begroten. 

 

Reserve dekking kapitaallasten 

De reserve dekking kapitaallasten is een van de vraagpunten die bij het financieel toezicht in 

ieder geval van de begroting 2013 speelt. De dekking voor verliezen in de grondexploitaties is 

gedaan uit deze reserve. Ook in de aanloop naar de toezichtbeslissing in 2014 komt deze reserve 

nadrukkelijk aan de orde. De reserve dekking kapitaallasten maakt deel uit van het eigen 

vermogen van de gemeente en is een financieel-technische reserve. Bij deze reserves zijn de 

keuzemogelijkheden om ze aan te wenden beperkt, omdat het onttrekken van gelden uit deze 

reserves anders dan voor de doelen waarvoor ze zijn ingesteld, structurele budgettaire 

consequenties heeft. Zo heeft bijvoorbeeld het onttrekken van gelden voor dekking verliezen 

grondexploitaties uit de reserve dekking kapitaallasten tot gevolg dat de kapitaallasten van 

andere investeringen die uit deze reserve zouden moeten worden afgedekt op een andere wijze 

moeten worden gedekt. Daarom wordt de reserve dekking kapitaallasten niet meegerekend bij 

de risicoreserve en het bepalen van de weerstandscapaciteit. 

 

De ontwikkeling van de totale reserves, de financieel-technische reserves en waarvan de reserve 

dekking kapitaallasten deel uitmaken, staat in de volgende tabel. 

 

 Begin 2012 Eind 2012 Eind 2013 Eind 2014 

Totale reserves 121.683 114.300 102.000 119.000 

Financieel-technische reserves 72.624 58.829 66.704 53.354 

Waarvan reserve dekking 

kapitaallasten 
* 38.718 49.815 34.202 

* bedrag niet uit de jaarrekeningen kunnen herleiden 

Tabel 5.9 Reserves Amersfoort in € 1.000. 
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In 2013 maken de financieel-technische reserves tweederde deel uit van de totale reserves. Het 

grootste deel van de financieel-technische reserve kan niet worden meegeteld bij de beschikbare 

weerstandscapaciteit.  

 

Negatieve reserves en voorzieningen 

Eveneens een specifiek aspect binnen de reserves van Amersfoort is dat de gemeente negatieve 

reserves en voorzieningen verantwoordt. De provincie heeft hier bij de toezichtbrieven op 

gewezen (zie ook hoofdstuk 5). 

 

Op 23 december 2011 schrijft de provincie: “Wij hebben geconstateerd dat de reserves 'RSV-1' en 

'Wijkse voorzieningen Vathorst' een negatief saldo vertonen. U geeft hierbij aan dat de reserve 

RSV-1 in 2018 weer een positief saldo zal hebben. Bij de reserve "Wijkse voorzieningen Vathorst " 

zal dit pas in 2024 weer het geval zijn mits de woningbouw de komende jaren zal aantrekken. 

Gelet op het voortduren van de economische recessie uiten wij onze twijfels ten aanzien van deze 

verwachting. Negatieve reserves zijn, met verwijzing naar de BBV-voorschriften, niet toegestaan. 

Wij verzoeken u uw financieel beleid met betrekking tot de reserves aan te passen.  

Wij spreken de verwachting uit dat in de programmabegroting 2013 van uw gemeente geen 

negatieve reserves meer voor zullen komen.”44 

 

In de bijlage bij de toezichtbrief begroting 2013 wordt dit bericht met vermelding van bedragen 

herhaald.  

In de toezichtbrief voor het begrotingsjaar 2014 komt dit aspect niet aan de orde.45 Dat wil niet 

zeggen dat de gemeente in 2014 geen negatieve reserves en voorzieningen meer kent. De 

jaarrekening 2013 vermeldt per ultimo: 

 Wijkse voorzieningen Vathorst  - € 4.987.567. 

 RSV (compartiment overige)   - € 3.202.303. 

 

De RSV-reserve betreft een gespecificeerd (gecompartimenteerd) deel van een totale RSV-

reserve die in totaal positief is. 

Van negatieve voorzieningen is blijkens de jaarrekening 2013 geen sprake. 

Met de negatieve reserve voor de Wijkse voorzieningen Vathorst voldeed de gemeente niet aan 

de BBV-voorschriften. De gemeente Amersfoort is al een aantal jaren door de provincie hierop 

gewezen. De negatieve reserves worden echter voor de begrotingen niet aangepast. Dit doet de 

provincie telkens wel bij het voor het toezicht bepalen van het structureel en reëel evenwicht (zie 

ook hoofdstuk 6). 

 

5.1.4 Schuldenpositie  

Voor bepaling van de schuldenpositie van Amersfoort is het onderscheid tussen bruto en netto 

schuldenpositie van belang. De netto schuldenpositie van de gemeente is (2013) relatief hoog 

(147 %), maar veel gelden zijn doorgeleend aan instellingen en aan eigen medewerkers via 

hypotheken. Vermindering van die schulden is relatief zeker, doordat instellingen en 

medewerkers de leningen aflossen. 

 

In een overzicht van de VNG zijn de volgende kengetallen op Amersfoort van toepassing 

 

                                                                 
44 Brief GS Aard begrotingstoezicht 2012, 23 december 2011. 

45  Brieven GS Aard begrotingstoezicht 2013, 17 december 2012 en Aard begrotingstoezicht 2014, 18 december 

2013.2014. 
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Kengetal Amersfoort Nederland 

Netto schuldquote 147 % 79 % 

Uitleenquote 64 % 18 % 

Netto schuldquote -/- uitleenquote 83 % 63 % 

Voorraad quote 31 % 21 % 

Solvabiliteitsquote 18 % 39 % 

Netto schuld per inwoner € 3.993 € 2.390 

Schuldevolutie 2010-2013 - € 1.010 € 435 

Primair surplus in % inkomsten 0,83 % 5,24 % 

Ideaal primair surplus 5,34 % 4,75 % 

Tabel 5.10 Kengetallen financiële positie Amersfoort en Nederland gemiddeld 31 december 2013. Bron: VNG 

 

N.B. Het gaat hier om de termen die de VNG hanteert. 

Netto schuldquote = Netto schuld uitgedrukt in % van inkomsten (negatief teken is geen schuld). 

Netto schuld = Som van langlopende leningen, overige langlopende gevestigde schulden, 

kortlopende schuld inclusief crediteuren en overlopende passiva minus langlopende uitzettingen, 

kortlopende vorderingen en uitzettingen, liquide middelen (kas, bank, giro) en overlopende 

activa. 

Uitleenquote = Som van leningen aan verbonden partijen en leningen aan derden uitgedrukt in 

percentage van inkomsten. 

 

Uit de controle van de jaarrekening 2014 haalt de accountant van Deloitte de volgende 

kengetallen voor Amersfoort op het vlak van schulden.46 

 

 Toename 

netto schuld 

(per inwoner) 

2010-2013 

Bruto 

schulden (per 

inwoner) 

2013 

Debt ratio 

2013 

Netto schulden 

per inwoner 

2013 

Gemeente Amersfoort - 61 4.386 82 % 2.283 

Landelijk gemiddelde 416 3.131 61 % 1.849 

Gemiddelde 100.000+ 

gemeenten 

574 3.725 67 % 2.416 

Tabel 5.11: Schuldpositie Amersfoort in vergelijking met andere gemeenten. 

 

De kengetallen uit de tabellen 5.10 en 5.11 wijzen uit dat de schuldpositie van Amersfoort 

beduidend groter is dan gemiddeld in Nederland. Ook blijkt eruit dat de capaciteit om de 

schulden te laten dalen (primair surplus) in vergelijking tot andere gemeenten laag is. De enige 

nuancering is dat de netto schuld, dat wil zeggen na correctie voor uitgeleende gelden, per 

inwoner in vergelijking tot de 100.000+gemeenten juist iets kleiner is dan gemiddeld. Een 

zichtbare ontwikkeling is dat de schuldpositie per inwoner in Amersfoort over de afgelopen jaren 

kleiner wordt. In vergelijking tot andere gemeenten is de Amersfoortse ontwikkeling 

tegengesteld. De andere gemeenten vergroten gemiddeld hun schuldpositie. Als deze tendens 

zich zowel van de kant van Amersfoort als van de andere gemeenten voortzet dan kunnen de 

verschillen in schuldpositie kleiner worden of verdwijnen. Dit zal naar verwachting een langjarig 

traject zijn, omdat schuldposities nu eenmaal een aantal jaren lopen. 

 

                                                                 
46  R.-A. van Vugt en J.J. Visser, Deloitte, Controle Jaarrekening 2014 Amersfoort, 28 mei 2015. 
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5.1.5 Risico's financiële positie door drie decentralisaties 

De drie decentralisaties die per 1 januari 2015 zijn geëffectueerd op het vlak van de 

Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet hebben voor de 

gemeenten in Nederland een ongewis financieel effect. Dat geldt ook voor Amersfoort. 

 

De Rijksmiddelen worden ontschot beschikbaar gesteld via het deelfonds van het Sociaal Domein 

van het gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden 

over de taken binnen het Sociaal Domein. 

In de meicirculaire 2014 heeft de Rijksoverheid de verdeling van het deelfonds bekendgemaakt 

voor 2015. Voor de WMO zijn de budgetten voor Amersfoort lager dan waar voorheen rekening 

mee werd gehouden, voor de Jeugdwet iets hoger. De verdeling van de macrobudgetten Jeugd 

en WMO is gebaseerd op historische uitgaven. Voor de WMO 2015 wordt het verdeelmodel 

uiterlijk in de septembercirculaire 2014 gepubliceerd, terwijl het verdeelmodel voor de Jeugdwet 

in december 2014 gereed is. Totaal gaat het voor WMO/AWBZ en Jeugdwet om bijna € 90 mln. 

voor Amersfoort. Onzeker is nog wat de budgetten voor de WMO vanaf 2016 zullen zijn 

De meicirculaire 2014 bevatte nog geen budget voor de Participatiewet (re-integratie, sociale 

werkvoorziening). Het rijk heeft aangegeven de uitkomsten van het verdeelmodel zo spoedig 

mogelijk bekend te maken. Risico voor Amersfoort is dat het subsidietekort groter is dan tot 

dusverre in de begroting was geraamd. Bovendien kan het nieuwe verdeelmodel voor 

Amersfoort leiden tot een verdeeleffect. Het totaal aan middelen op het Sociaal Domein, nieuwe 

taken en bestaande taken is naar verwachting vanaf 2015 bijna € 225 mln.47 op een begroting van 

dan in totaal € 467 mln. 

 

5.1.6 Waardering grondexploitatie (inclusief Vathorst) 

Een belangrijke factor voor de financiële positie van Amersfoort is de waardering van de 

grondexploitaties en de voorzieningen die daarbij horen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de 

ontwikkeling van de waardering van de grondexploitaties en de resultaten van de 

grondexploitaties.48 
 

Post in de jaarrekening 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Voorraad gronden niet in exploitatie 34,0 28,7 24,5 23,9 1,6 

Voorraad bouwgronden in exploitatie 200,5 191,8 171,6 171,4 149,4 

Subtotaal 234,5 220,5 196,1 195,3 151,0 

Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties 16,8 14,6 19,7 28,3 32,1 

Boekwaarde 217,7 205,9 176,4 167,0 118,9 

Voorziening gevormd voor Vathorst 0 0 0 0 8,8 

Boekwaarde inclusief voorziening Vathorst 217,7 205,9 176,4 167,0 110,1 

Tabel 5.12 Waardering en resultaten grondexploitaties (in € mln.) 

 

Uit de tabel blijkt dat de boekwaarde van de grondexploitaties in de periode 2008-2013 een 

dalende trend hebben. Dit is een landelijke trend. Voor Amersfoort geldt dit met name voor de 

bouwgronden in exploitatie in combinatie met de toename van de gevormde voorzieningen. In 

2013 is sprake van een daling van de voorraad grond in exploitatie van € 171 naar € 149 mln. en 

een toename van de voorzieningen met € 12,6 mln. Blijvend punt van aandacht voor de 

gemeente Amersfoort is volgens de accountant de relatief hoge boekwaarde van in totaal € 149,4 

mln. in relatie tot de programmering. Dit heeft onder meer te maken met de fase waarin de in 

exploitatie zijnde projecten zich bevinden. De boekwaarde moet nog worden “terugverdiend” 

door toekomstige verkopen. 

 

                                                                 
47  Kaderbrief 2015-2018. 

48 Van Vugt en Visser 2015 op cit. 
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Onderstaande grafiek laat de dalende ontwikkeling nog eens zien (de grafiek is in afwijking van 

bovenstaande tabel inclusief de gegevens voor 2014).49 

 
Figuur 5.1 Verloop boekwaarden grondexploitaties 2009-2014. 

Bij het verloop van de waardering van de grondexploitaties zijn ten laste van reserves en 

exploitatie afboekingen gedaan voor grondexploitaties en strategisch vastgoed. De IJkpuntennota 

uit 2015 laat de volgende ontwikkeling daarvan zien. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Afboekingen grondexploitaties en 

strategisch vastgoed 

8,9 3,5 19,2 7,4 19,0 5,5 

Tabel 5.13 Ontwikkeling in afboekingen grondexploitaties en strategisch vastgoed.(in € mln.) 

 

Vathorst 

In de discussies over de grondexploitaties neemt de ontwikkeling van de wijk Vathorst sinds het 

begin van deze eeuw een prominente plaats in. Nadat het stadsdeel Nieuwland (financieel) 

succesvol was gerealiseerd richtte de gemeente zich eind jaren negentig op uitbreiding aan de 

noordkant van de Rijksweg A1: Vathorst. Daartoe werd in 1998 een publiek-private 

samenwerking aangegaan met de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), met 

twee aandeelhouders: de gemeente Amersfoort (50 %) en een consortium (50 %) van 5 

marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, BPD en Dura Vermeer.  

Behalve dat de gemeente Amersfoort aandeelhouder was, gaf zij ook een garantie af van toen 

550 mln. gulden, die later is teruggebracht tot € 175 mln.  

 

De ontwikkeling van de wijk leek aanvankelijk voorspoedig te verlopen. In de loop van het eerste 

decennium bleef de verkoop van kavels wel wat achter bij de verwachtingen. Vanaf 2008 toen de 

financiële crisis, de economische crisis en de crisis op de woningmarkt manifest werden, 

verslechterde het perspectief voor de ontwikkeling van de wijk.50 De crisis bracht eenduidig in 

beeld dat op de grondexploitaties moest worden afgeboekt c.q. dat voorzieningen moesten 

worden getroffen. Het risico dat de gemeente Amersfoort genomen had door het 

aandeelhouderschap en de garantstelling brachten dit met zich mee. 

 

In 2013 is er een oordeelonthouding van de gemeentelijke accountant over de rekening 2012 

vanwege de onduidelijkheden die de accountant van OBV had geconstateerd.  

                                                                 
49  Idem. 

50 Uit: interviews 
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Er was nog geen vastgestelde grondexploitatie, waardoor de accountant niet kon controleren of 

de waarde van de grond op de balans van de gemeente overeen kwam met de werkelijkheid.  

De volgens het college zeer zorgelijke ontwikkeling van Vathorst geeft aanleiding tot het herzien 

van afspraken met de private partijen in de PPS Vathorst.51 Eind 2013 is de grondexploitatie 

Vathorst herzien en hebben de aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst 

overeenstemming bereikt over de verdeling van de gevolgen van de herziening. Daardoor heeft 

de gemeente in 2013 een verliesvoorziening voor de deelname in OBV getroffen van € 8,8 mln. – 

zie tabel 5.12.  

 

Uit de herziening resteert voor de aandeelhouders een tekort van € 18 mln. op contante waarde. 

Inclusief de bijdrage van de aandeelhouders van € 18 mln. is weer sprake van een sluitende 

grondexploitatie.  

Omdat in de huidige bijstelling bij OBV in het verleden gevormde risicovoorzieningen zijn ingezet, 

is er geen sprake meer van buffers bij OBV.  

Hierdoor bestaat het risico voor de aandeelhouders dat in de toekomst bijgesprongen moet 

worden indien sprake is van verdere tekorten binnen de grondexploitatie. 

De accountant wijst erop dat wanneer de risico’ s die de gemeente loopt in het kader van de 

grondexploitatie Vathorst daadwerkelijk optreden dit een aanspraak op de kredietfaciliteit 

betekent, waarvoor de gemeente garant staat voor maximaal € 175 mln.52 

 

Er zijn meer stedelijke ontwikkellocaties die de gemeente in de loop der jaren risicodragend heeft 

opgepakt. Dat is in de eerst plaats het bedrijventerrein Vathorst. Er zijn ook binnenstedelijke 

locaties: Trapezium, Elisabethlocatie, Lichtenberg en divers maatschappelijk vastgoed. 

 

5.2 Baten en lasten 
De vorige paragraaf geeft een beeld van de financiële positie. In deze paragraaf voegen wij daar 

de baten en lasten aan toe. De financiële positie resulteert uit de exploitatie die de gemeente 

voert. In de interviews in dit onderzoek zijn verschillende onderwerpen benoemd die de 

ontwikkeling van de financiële situatie van Amersfoort verklaren. In de vorige paragraaf zijn bij de 

waardering van de grondexploitaties de extra exploitatielasten vanwege afboekingen of het 

treffen van voorzieningen benoemd. Verder is in de tabellen 5.1 en 5.2 uit de vorige paragraaf 

het verband tussen de exploitatie en de ontwikkeling van de vermogenspositie (reserves) 

aangegeven. 

Onderwerpen die in het onderzoek en de toezichtbrieven van de provincie met betrekking tot de 

exploitatie aan de orde zijn gesteld, zijn: 

 ontwikkeling Algemene uitkering vanuit het gemeentefonds; 

 de gemeentelijke belastingen, met name de OZB; 

 uitgaven waarmee Amersfoort afwijkt van andere gemeenten. 

 

5.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds 

Voor ontwikkeling in de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de circulaires van het 

ministerie van BZK van belang. In de vorige paragraaf over de financiële positie is al gewezen op 

de september- en de decembercirculaires van 2013 en de meicirculaire 2014. Alle drie laten een 

verslechterde situatie voor Amersfoort zien. Het gaat hierbij om de volgende bedragen. 

 

De september- en decembercirculaires van 2013 en de meicirculaire 2014 hebben los van de 

taakmutaties de volgende effecten: 

                                                                 
51 Raadsinformatiebrief 2012-101 

52 Deloitte, Accountantsverslag 2013 gemeente Amersfoort, 21 mei 2014. Zie ooK: gemeente Amersfoort Feiten en 

documentent.b.v. raadsonderzoek, 2016 
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 2014 2015 2016 2017 

Septembercirculaire 2013 - 2,2 - 3,4 - 4,8  - 5,3 

Decembercirculaire 2013 - 0,6 1,1 1,1 1,3 

Totaal ten opzichte van begroting 2014-2017 - 2,8 - 2,3 - 3,7 - 4,0 

Meicirculaire 2014 - 0,4 -0,1 0,7 0,4 

Invloed op begroting 2015-2018  - 2,4 - 3,0 - 3,6 

Tabel 5.14 Effecten circulaires van de Rijksoverheid (in € mln.)53 

 

De circulaires betekenen dat het begrotingsbeeld van Amersfoort voor 2015 verslechtert ten 

opzichte van de situatie bij de opstelling van de begroting 2014. De verslechtering is een gevolg 

van Rijksontwikkelingen en Rijksbezuinigingen. 
 

Uit meerjarige cijfers blijkt dat de algemene uitkering (AU) uit het gemeentefonds absoluut en in 

euro’s per inwoner toeneemt tot en met 2012. Daarna blijven de cijfers meer stabiel. Voor 2015 

dalen ze weer. De bewegingen bij Amersfoort zijn ook vergelijkbaar bij andere gemeenten 

waarneembaar. De AU is voor Amersfoort in vergelijking met die gemiddeld voor de 100.000 – 

150.000 gemeenten wat lager. Dit laatste houdt verband met de kenmerken van Amersfoort op 

de uitkeringsfactoren en vormt een autonoom gegeven.54 

 

Algemene uitkering per 

inwoner (x 1 €) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amersfoort 992 1.051 1.046 1.068 1.039 1.058 1.003 

Gemiddelde 

gemeenten 100.000 – 

150.000 inw. 

1.031 1.100 1.113 1.115 1.073 1.070 1.087 

Tabel 5.15: Ontwikkeling Algemene Uitkering Amersfoort in vergelijking met andere gemeenten (in € per 

inwoner). 

 

Het volgende overzicht geeft de ontwikkeling van de algemene uitkering aan de hand van de 

Meicirculaires in de verschillende jaren. In constante prijzen is die ontwikkeling als volgt. 

 

Circulaire. Uitkering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2012 Alg Uitkering exclusief 

WMO 

142,8 139,5 136,8 136,8 135,7 136,0  

 WMO 10,0 10,0      

2013 Alg Uitkering exclusief 

WMO 

 141,0 147,6 134,8 135,3 134,1 133,0 

 WMO  10,5 10,6     

2014 Algemene uitkering   157,0 144,7 144,9 144,6 143,6 

 Deelfonds Sociaal 

Domein 

   89,1    

Tabel 5.16 Uitkeringen o.b.v. Meicirculaires tegen contante prijzen (in € mln.) 

 

Amersfoort wijkt in ontwikkeling van de algemene uitkering niet af van ander grote gemeenten. 

De teruglopende algemene uitkering is een belangrijke factor in de begrotingen en rekeningen. In 

toezichtbrieven van de jaren voorafgaand aan 2014 wijst de provinciale toezichthouder erop dat 

                                                                 
53 Kaderbrief 2015, 11 juni 2014. 

54  Begrotingsanalyses ministerie van BZK. 



 
 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 43 

 

 

de gemeente goed inspeelt op de bezuinigingen van de Rijksoverheid die doorwerken in het 

gemeentefonds (zie ook hoofdstuk 6). Op 17 december 2012 schrijft de provincie bij de 

beoordeling van de begroting 2013 – 2016: “Wij hebben met voldoening kennis genomen dat u in 

de meerjarenraming 2014-2016 rekening houdt met de effecten van aanvullende 

Rijksbezuinigingen tot uitdrukking komend in een vermindering van de Algemene Uitkering uit het 

gemeentefonds en/of efficiencykortingen verband houdend met verdere 

decentralisatiemaatregelen vanaf 2014.”55 Voor de begroting 2014 herhaalt de provincie deze 

passage in de toezichtbrief bijna letterlijk. 

 

5.2.2 Inkomsten uit lokale heffingen 

De inkomsten van de gemeente bestaan naast uitkeringen uit het gemeentefonds, andere 

uitkeringen en bijdragen van andere overheden, uit inkomsten uit de Onroerendzaakbelasting en 

specifieke heffingen zoals: rioleringsheffingen, afvalstoffenheffing/reinigingsheffing en 

precariorechten. 

Wij nemen deze lasten voor de volledigheid op in deze paragraaf. In de discussie tussen provincie 

en gemeente in 2014 is over dit onderwerp niet gesproken. Het onderwerp is wel een keer 

genoemd in een memorandum van de ambtelijke provinciale toezichthouder aan de 

gedeputeerde (zie hoofdstuk 7). In de herstelbegroting 2015 spelen de lokale lasten wel een 

prominente rol (zie hoofdstuk 10). Vandaar dat we er hier op ingaan. 

 
 Amersfoort Gemiddelde Nederlandse 

gemeenten 

Eenpersoonshuishoudens 554 630 

Meerpersoonshuishoudens 603 697 

Tabel 5.17 Woonlasten Amersfoort in 2013 in euro's. 

Meer specifiek hebben wij de ontwikkeling van de onroerendzaakbelasting voor Amersfoort en 

voor alle gemeenten in de groottecategorie 100.000-150.000 inwoners bij elkaar gezet. De 

bedragen zijn in euro per inwoner. Onderstaande figuur laat de ontwikkeling van de 

onroerendzaakbelasting (Ozb) van Amersfoort en de overige 100.000+ gemeenten zien. Het gaat 

om bedragen in euro's per inwoner. 

 

 

 

 

 

                                                                 
55  Brief GS van 17 december 2012 op cit. 
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Figuur 5.2 Ontwikkeling OZB Amersfoort en andere 100.000-150.000 gemeenten 

in € per inwoner. 

 

In een rapportage van het instituut Coelo uit Groningen staat Amersfoort voor 2014 in de lijst 

met woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in de 35 grootste gemeenten in Nederland op 

plaats 26 gerekend vanaf de gemeente met de hoogste woonlasten. Met € 634 zit Amersfoort 

onder het gewogen gemiddelde van € 670 (maximumbedrag is € 804 en de gemeente met de 

laagste lasten rekent € 532). Wel laat Amersfoort in de periode 2013-2014 de grootste 

procentuele stijging van de woonlasten zien: 5,2 % (gewogen gemiddelde is 0,35 % want er zijn 

ook dalers). Dit komt onder meer omdat Amersfoort de grootste stijger was bij de 

reinigingsheffing, terwijl veel gemeenten die heffing juist hebben verlaagd. 

Voor de Onroerendzaakbelasting (Ozb) rekent Coelo met de percentages van de tarieven van de 

WOZ-waarde. Voor eigenaar van woningen zit Amersfoort met haar tarief rond het gemiddelde, 

voor tarief niet-woning (zakelijke rechten) eigenaar is het percentage relatief laag en voor 

gebruikers weer rond het gemiddelde.  

Dat tarieven relatief laag zijn, wil niet zeggen dat Amersfoort relatief beperkte inkomsten heeft 

uit de Ozb. De WOZ-waarde van de woningen speelt hierbij immers ook een rol. Op dat vlak lijkt 

Amersfoort het relatief goed te doen. Want met een gemiddelde aanslag in Amersfoort van € 278 

per woning zit de gemeente boven het gemiddelde van € 226 van de grote gemeenten.56 

 

Op basis van de relatief lage lasten per huishouden kan worden gesteld dat de gemeente 

beschikt over een relatief groot potentieel aan inkomsten op basis van belasting van de burger. 

 

5.2.3 Uitgaven in de begroting 

De twee onderzoeksvragen voor dit hoofdstuk betreffen de factoren en beslissingen die hebben 

bijgedragen aan de financiële situatie van Amersfoort. In de paragrafen hiervoor is met name 

gewezen op de impact van de grondexploitaties. Om in beeld te krijgen of de gemeente op 

andere onderwerpen relatief veel uitgaven begroot in vergelijking met andere gemeenten 

hebben wij de begrotingen van Amersfoort bekeken en over een aantal jaren (2009-2015) 

vergeleken met die van andere gemeenten in de grootteklasse 100.000 tot 150.000 inwoners. 

Daarbij baseren wij ons op de begrotingsanalyses van het ministerie van BZK.57 

 

Als eerste blijkt dat Amersfoort in vergelijking met andere gemeenten per saldo niet meer 

uitgaven begroot dan andere gemeenten gemiddeld. Dit met uitzondering van de begrotingen 

2009 en 2010. Dit blijkt uit de cijfers in de volgende tabel. 

 

                                                                 
56 L. Janzen e.a. Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014, Coelo Groningen 2014. 

57 De Begrotingsanalyse is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amersfoort 1.346 1.421 1.379 1.480 1.412 1.442 

Gemiddelde gemeenten 100.000 – 150.000 

inw. 
1.313 1.413 1.500 1.552 1.476 1.467 

Tabel 5.18 Totaal begrote uitgaven per inwoner na verrekening van de baten en lasten vanwege 

‘inkomensoverdrachten’ (in €). 

 

Uiteraard verschillen per gemeentelijke functie de uitgaven. Veel uitgaven laten zich vanuit eigen 

beleid en ambities niet of beperkt beïnvloeden. Dit betreft functies waarvan de uitgaven vooral 

wettelijk en door sociaal- economische en sociaal-maatschappelijke factoren worden bepaald. 

Deze functies vertonen ook samenhang met de enigszins lagere inkomsten uit de algemene 

uitkering die ook aan dergelijke factoren zijn verbonden. 

 

Gelet op de groei- en ontwikkelambities die verband houden met de grondexploitaties hebben 

wij vooral gekeken naar de functies die daarmee meestal samenhangen. Dit betreft dan met 

name de (hoofd) functies Verkeer, vervoer en waterstaat en verkeersmaatregelen en Ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting. 

 

Verkeer, vervoer en waterstaat en verkeersmaatregelen 

Op deze functies begroot Amersfoort in de afgelopen jaren circa € 20 per inwoner per jaar tot en 

met 2014 meer dan de andere gemeenten. Wij zien hierin een samenhang met de aard en 

omvang van de infrastructurele projecten die Amersfoort heeft opgepakt – al dan niet in 

samenwerking met de provincie.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amersfoort 225 204 203 225 225 203 

Gemiddelde gemeenten 100.000 – 150.000 

inw. 
172 191 200 210 206 183 

Tabel 5.19: Functies 210 en 211 wegen, straten, pleinen uitgaven per inwoner (in €). 
 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

In de jaren 2009-2013 worden de per saldo uitgaven hoger begroot dan in andere gemeenten. 

Daarna ‘halen de andere gemeenten Amersfoort in’. Het per saldo in die jaren gemiddeld per jaar 

hoger begrote uitgaven niveau van € 42 per inwoners kan samen hangen met de 

ontwikkeldoelstellingen van Amersfoort. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amersfoort 79 88 93 116 67 71 72 

Gemiddelde gemeenten 

100.000 – 150.000 inw. 
18 46 63 65 39 70 67 

Tabel 5.20: Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting uitgaven per inwoner (x 1 €). 

 

Al met al heeft Amersfoort op een aantal cruciale posten die met name de fysieke omgeving 

betreffen relatief hogere uitgaven die samenhangen met de beleidskeuzen van de gemeente. 

 

5.3 Beschouwing KplusV 
De financiële situatie van Amersfoort voorafgaand aan de begroting voor 2015 kenmerkt zich 

door: 
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 negatieve saldi van de baten en lasten waardoor er sprake is van een langere aaneensluitende 

periode van afname van reserves; 

 bezuinigingsoperaties die vooral verband hielden met het anticiperen op de verminderende 

algemene uitkering; 

 lage – ook naar verhouding tot andere gemeenten – reserves en daarmee een klein eigen 

vermogen; 

 als onderdeel van het eigen vermogen een kleine risicoreserve; 

  negatieve reserves – dit is in strijd met de regels uit het BBV en de provinciale toezichthouder 

zal daarop corrigeren; 

 een absoluut en relatief grote schuldenlast; 

 risico’s in de financiële ontwikkeling in het Sociaal Domein net als in andere gemeenten; 

 risico’s voor de waardering van de grondexploitaties en de participaties daarin, waarbij 

Amersfoort met een relatief zwaar risico rond Vathorst te maken heeft; 

 een naar verhouding tot vergelijkbare gemeenten een lagere algemene uitkering uit het 

gemeentefonds; 

 een naar verhouding lage gemiddelde lastendruk voor de inwoners; 

 een totaal uitgavenniveau dat niet veel afwijkt van vergelijkbare gemeenten, maar wel hogere 

uitgaven kent op functies met eigen beleidskeuzen die verband houden met de ambities op 

het vlak van de ontwikkeling van de stad. 

 

Al deze aspecten waren en zijn de gemeente onder meer bekend door verwoording en 

presentatie in ratio’s en quota. De gemeente heeft politiek en bestuurlijk daarover haar zorg 

uitgesproken. Dat is voorafgaand aan 2014 in elk geval gebeurd in het coalitieprogramma uit 

2013 van het vorige college.58 In 2014 benoemt de kaderbrief van 10 juni de financiële zorg. Ook 

de gemeenteraad heeft nog eens in juli 2014 bij de behandeling van de kaderbrief de zorg over 

de financiën aan de orde gesteld door een motie aan te nemen over toekomstbestendige 

financiën. De zorgelijke financiële situatie bij de gemeente is bij alle geledingen wel bekend en 

men is zich er ook van bewust was dat er veel moet gebeuren.59 Die erkenning is op zich nog 

geen reden om af te zien van preventief toezicht. 

 

Bij de provincie maakte men zich eveneens grote zorgen over de financiële situatie in 

Amersfoort. De inhoud van het Coalitieakkoord 2014-2018 en de Kaderbrief van juni 2014 

werden door de provincie geïnterpreteerd als het vooruitschuiven van noodzakelijke 

maatregelen.60 Daardoor was het beeld dat de gemeente nog langer in een ongunstige financiële 

situatie zou verkeren en dat de risico's verder zouden toenemen.  

De provincie heeft als opdracht om te voorkomen dat de financiële situatie in een gemeente als 

Amersfoort ertoe leidt dat de effecten ervan worden afgewenteld op andere overheden en 

uiteindelijk op de samenleving. De gemeente is nog ver van af een artikel 12-status omdat de 

eigen inkomsten via de woonlasten nog op een hoger peil kunnen worden gebracht, maar de 

provincie merkt op dat in het coalitieakkoord niet wordt aangekoerst op verhoging van de eigen 

inkomsten door lastenverzwaring61. 

 

Amersfoort heeft te maken met tegenvallers die zijn ontstaan doordat de daling van de 

inkomsten als gevolg van de economische en financiële crisis, niet konden worden opgevangen 

door daarvoor bedoelde reserves. De risico’s die de gemeente bij de verschillende 

grondexploitaties heeft gelopen konden niet uit daarvoor opgebouwde reserves worden gedekt. 

                                                                 
58 Ook: gemeente Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. raadsonderzoek, 2016. 

59 Uit: interviews. 

60 O.a. e-mail provincie 19 september 2014. 

61 Memo provincie 16-9-2014 (intern). 
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Dekking vond plaats ten laste van de exploitatie en van daartoe niet bedoelde reserves. Dit 

laatste leidde tot vragen bij de toezichthouder over de dekking op langere termijn van de doelen 

waarvoor de reserves in eerste instantie bedoeld waren. Die vragen zijn in 2014 aan de gemeente 

gesteld. 

 

Financiële situatie in 2014 in vergelijking met van een jaar eerder 

Bij de opstelling van de begroting 2015-2018 is gekeken naar de financiële situatie en de 

verwachtingen voor de volgende jaren. Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, waren de raadsleden van de 

gemeente verrast door de toezichtbrief voor de begroting 2015. Zij meenden dat de financiële 

positie eind 2013 voor de begroting 2014 zwakker was dan eind 2014 voor de begroting 2015. 

Ook bestuurlijk en ambtelijk werd dit zo gezien in de gemeente. Door vergelijking van de reserves 

zoals die in 2013 en in 2014 in de begrotingen voor 2014 en 2015 zijn gepresenteerd ontstaat het 

volgende overzicht van de verwachte ontwikkeling van de financiële positie. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal reserves begroting 

2014 
97.604 84.000 73.905 71.117 69.862 

Totaal reserves begroting 

2015 
102.253 90.742 83.479 70.591 72.434 

Verschil 2015 t.o.v. 2014 4.649 6.742 9.574 - 526 2.572 

Tabel 5.21 : Bedragen per begin van het jaar (x € 1.000). 

 

Alhoewel bij de begroting 2015 de reservepositie er voor de jaren 2015 en 2016 enigszins 

positiever uitziet dan bij de begroting 2014, gaat dit voor de jaren daarna teniet. Net als bij de 

begroting 2014 is boor 2015 begroot dat de reservepositie terugloopt en niet zal verbeteren. Wij 

stellen vast dat volgens de begrotingen de reservepositie voor 2015 en verder in de loop van 

2014 beperkt verschilt van die welke voor 2014 is begroot. Zowel absoluut als relatief wijzigt er 

weinig. Van doorwerking van een opbouw van reserves blijkt voor 2017 en 2018 niets. 

 

Een zelfde soort vergelijking hebben wij gemaakt van de begrote saldi van baten en lasten over 

de begrotingsjaren 2014 en 2015 . Dit geeft het volgende beeld. 
 

 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 Som 

begrotingen 

incl. 2013 

Som 

begrotingen 

excl. 2013 

Begroting 

2014 

- 15.137 -13.605 -10.095 - 2.789 - 1.255  - 42.881 - 27.744 

Begroting 

2015 

- 12.441 -13.697 - 7.264 -12.899 1.843 5 -44.453 - 32.012 

Verschil  

2015-2014 

2.696 - 92 2.831 -10.110 3.098 5 - 1.572 - 4.268 

* Bij de begroting 2014 is het getal voor 2013 een raming en bij begroting 2015 is 2013 conform de jaarrekening 

Tabel 5.22. overzicht saldi begrotingen voor 2014 en oorspronkelijk 2015 (x € 1.000). 

 

Het overzicht uit tabel 5.22 wijst uit dat de exploitatie tot en met 2016 jaarlijks per saldo zorgt 

voor verdere onttrekkingen aan de reserves. Het zijn reserves die op voorhand niet ruim 

bemeten zijn. Het totale meerjarige resultaat voor onttrekkingen uit de reserves is weergegeven 

in- en exclusief het meerekenen van het jaar 2013. Wat opvalt, is dat bij de begroting 2014 het 

saldo van alle begrote jaarresultaten een fractie minder negatief is dan bij dezelfde berekening 

aan de hand van de begroting 2015. 
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Aan de hand van de reservepositie en de exploitatie voor onttrekkingen uit de reserves is niet af 

te leiden dat de situatie bij de begroting 2015 beter was dan die bij de begroting 2014.  

 

Aan de opvattingen in de gemeente dat de financiële positie c.a. bij de begroting 2015 beter was 

dan die van 2014 ligt ten grondslag dat het risicoprofiel was afgenomen (2014 bepaald op € 36,1 

en 2015 op € 30,4 mln.). Ook was er de verwachting dat er op korte termijn geen afboekingen 

grondexploitaties in het verschiet zouden zijn. En voorts was de verwachting dat er geen 

aanvullende voorzieningen voor OBV hoeven worden te getroffen.62 

 

In de gemeente leeft de opvatting dat de provincie eerder bij de begroting 2014 dan bij de 

begroting 2015 preventief toezicht in had kunnen stellen.63 Wij constateren dat de 

oorspronkelijke begroting 2015 – los van een discussie over het formeel wel of niet in evenwicht 

zijn – vanuit financieel perspectief aanleiding kan zijn tot het instellen van preventief toezicht. 

Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Gemeentewet de ruimte om te oordelen dat de 

begroting een reëel evenwicht ontbeert. Het BBV laat de interpretatieruimte om tot dit oordeel 

te komen. Het perspectief voor de reservepositie is voorafgaand aan 2015 nauwelijks anders dan 

die voorafgaand aan 2014. De oorspronkelijke begroting 2015-2018levert meerjarig ook geen 

beter vooruitzicht voor de financiële situatie. Dit impliceert dat GS ook in 2013 hadden kunnen 

besluiten tot preventief toezicht. Binnen de ruimte die de wet geeft, hebben GS daartoe toen 

niet besloten. Zie ook het formeel kader in hoofdstuk 2 van dit rapport. 

 

 

                                                                 
62 Uit: interviews. 

63 Uit: interviews. 
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6 Financieel toezicht  

In dit hoofdstuk behandelen wij het toezicht dat het college de jaren voorafgaand aan 2014 heeft 

uitgeoefend. Aan dit hoofdstuk ligt de volgende onderzoeksvraag uit hoofdstuk 1 ten grondslag: 

Hoe heeft de beoordeling van de begrotingen 2011-2014 door de provincie in de afgelopen jaren 

plaatsgevonden? Welke opmerkingen en aandachtspunten zijn aan de gemeente Amersfoort 

gegeven in toezichtbrieven en in bestuurlijk en ambtelijk overleg? 

 

Op 2 december 2014 reageren raadsleden op het voornemen van Gedeputeerde Staten om de 

gemeente Amersfoort onder financieel preventief toezicht te stellen. Men is verrast en wijst 

daarbij op de positieve beoordelingen in het kader van het toezicht in de afgelopen jaren. Wij 

gaan in dit hoofdstuk na welke verwachtingen wel en niet aan dat toezicht konden worden 

ontleend, door zowel de provincie als de gemeente. 

Aan dit hoofdstuk ligt de volgende onderzoeksvraag ten grondslag: 

Hoe heeft de beoordeling van de begrotingen 2011-2014 door de provincie in de afgelopen jaren 

plaatsgevonden? Welke opmerkingen en aandachtspunten zijn aan de gemeente Amersfoort 

gegeven in toezichtbrieven en in bestuurlijk en ambtelijk overleg? 

 

6.1 Zorg over de financiële situatie Amersfoort  
In de communicatie rond de aankondiging van preventief toezicht in december 2014 wordt 

verwezen naar de eerdere toezichtbrieven. Van de kant van de gemeente wijst men erop dat 

men niet eerder stevig is gewaarschuwd, terwijl van de kant van de provincie wordt benadrukt 

dat de gemeente had kunnen weten dat de provincie al een aantal jaren kritisch is op de 

gemeente.64 Wat is er in de voorgaande jaren gebeurd? 

 

In de pers meldt gedeputeerde Van Lunteren dat de gemeente al drie jaar is gewaarschuwd via 

de toezichtbrieven. In elk geval heeft hij sinds zijn aantreden in 2010 bij eerdere gelegenheden 

zijn zorg uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente. Hij heeft dat gedaan in 

december 2011 en in mei 2013.  

 

In 2011 constateert Van Lunteren dat het overleg tussen provincie en gemeente over het 

financieel toezicht niet altijd soepel verloopt. In december 2011, nadat de raad de begroting 

2012-2015 heeft vastgesteld met een materieel begrotingsevenwicht en GS hebben besloten tot 

repressief toezicht voor 2012, neemt hij na overleg met de commissaris van de Koningin, contact 

op met burgemeester Bolsius van Amersfoort. Hij wil met hem praten over de financiële situatie 

in Amersfoort en de stroeve relatie tussen de overheden op dat dossier. Het overleg vindt nog 

dezelfde dag plaats. Daarbij is ook wethouder van Financiën de heer Buijtelaar aanwezig. De heer 

Van Lunteren had beoogd alleen met de burgemeester te spreken in zijn hoedanigheid van 

voorzitter van de raad die de begroting had vastgesteld. De gedeputeerde heeft in het gesprek 

zijn zorg geuit over de financiële situatie van Amersfoort. Die zorg was vooral gerelateerd aan de 

financiële ontwikkelingen rond de exploitatie van de uitbreidingswijk Vathorst en de negatieve 

reserves Wijkse voorzieningen. Van Lunteren constateert in de daaropvolgende periode dat zijn 

interventie niet heeft geleid tot aanpassing van de financiële situatie in de begrotingen.65 

 

Er is nog een andere gelegenheid waarbij de gedeputeerde openlijk zijn zorg deelt met collega-

bestuurders. Dat is in 2013. Dan is het derde Amersfoortse college in de raadsperiode 2010-2014 

aangetreden. Tijdens een kennismakingsbijeenkomst van het college van GS met het college van 

B&W heeft hij zijn zorg uitgesproken over de financiële situatie. Wethouder Buijtelaar is ook 

                                                                 
64  Vergaderingen van de commissie B&V op 2 en 16 december 2014 en in interviews in dit onderzoek. 

65  Uit: interviews. 
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aanwezig en is verrast door het optreden van de gedeputeerde. Hij kan de uiting van de 

gedeputeerde niet plaatsen. In december 2012 had de gemeente nog een toezichtbrief 

ontvangen waaruit geen grote zorgen bleken. In de brief had de heer Van Lunteren als 

gemandateerd gedeputeerde de gemeente nog gecomplimenteerd met het feit dat de gemeente 

de Rijksbezuinigingen had verwerkt in de begroting. Voor het jaar 2013 gold een repressief 

toezichtregime. Buijtelaar vond destijds de wijze van handelen tijdens de lunchbijeenkomst van 

de gedeputeerde opmerkelijk en ongepast. De beide bestuurders hebben elkaar later niet over 

dit voorval gesproken.66 

 

Met de waarschuwingen die de gedeputeerde in december 2014 in de pers noemt, doelt hij op 

de waarschuwingen die hij in de toezichtbrieven heeft gegeven die jaarlijks in december aan de 

gemeenteraad worden gericht. De brieven zijn het sluitstuk van de voorbereiding op de 

beoordeling van de provincie van de conceptbegroting en de vastgestelde begroting. Ze bevatten 

het besluit over het toezichtregime voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Op welke wijze wordt 

het financieel toezicht door de provincie uitgevoerd? Op welke wijze beoordeelt de provincie in 

de eerste jaren van dit decennium de begroting van de gemeente? En wat is de inhoud van de 

oordelen zoals die is vastgelegd in toezichtbrieven?  

 

De toezichtbrieven zijn gebaseerd op ambtelijke adviezen van de toezichthouders die in de 

aanloop naar hun advies een beoordelingsmethodiek met checklists hanteren. 

 

6.2 Beoordelingsmethodiek van de provincie 
Tot 2013 werkt de provincie bij de uitvoering van haar toezicht op de gemeentefinanciën met 

uitgebreide checklists. Deze kennen vragen over de feitelijke informatie die in de begroting is 

opgenomen, over de financiële cijfers en over het duurzaam financieel evenwicht. Er zijn vragen 

die cijfermatig moeten worden ingevuld en er zijn ook vragen waarbij de provinciale 

toezichthouders kunnen noteren of en in welke mate een onderdeel bijdraagt aan een positieve 

beoordeling of een negatieve beoordeling. Zij kunnen die constateringen visueel ondersteunen 

met kleuren: groen, oranje of rood. 

Bijvoorbeeld voor de begroting 2013-2016 wordt de vraag of de begroting 2013 materieel in 

evenwicht is met 'nee' beantwoord en krijgt dat antwoord een rode kleur. De vraag of het 

aannemelijk is dat het evenwicht in 2014 wordt gerealiseerd, krijgt een positief antwoord met 

een groene kleur. 

 

Correcties 

In de checklists kan de provincie ook correcties aanbrengen die van invloed zijn op het saldo van 

de begrotingen die door de gemeente zijn vastgesteld. In het licht van de discussie over 

incidenteel en structureel van bereikbaarheidsinvesteringen die in het kader van de begroting 

2015 wordt gevoerd, zien wij door de jaren heen dat de gemeente consequent de investeringen 

op het vlak van bereikbaarheid als incidentele lasten boekt. Wij zien dat de provincie consequent 

die posten corrigeert.67  

In ons onderzoek is niet gebleken dat dit tot 2014 tot een blijvend punt van discussie tussen 

gemeente en provincie heeft geleid. In alle gevallen komt de provincie tot een besluit tot 

repressief toezicht, omdat er sprake was van een materieel begrotingsevenwicht van het 

eerstvolgende begrotingsjaar of omdat in de volgende jaren het aannemelijk is dat het materieel 

evenwicht tot stand wordt gebracht. Voor de drie (meerjaren) begrotingen die voorafgaan aan 

die voor 2015-2018 komt de provincie op basis van de checklists tot de volgende oordelen:  

                                                                 
66 Uit: interviews. 

67 Tot en met 2013 wordt dit gedaan. De correcties worden dat jaar (voor de begroting 2014) niet meer gedeeld met de 

gemeente. 
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 Van de meerjarenbegroting 2011-2014 is 2011 in evenwicht en is het niet aannemelijk dat in 

de periode 2012-2014 dat evenwicht wordt bestendigd. Het toezichtregime is repressief. 

 Van de meerjarenbegroting 2012-2015 is 2012 niet in evenwicht, maar wordt het aannemelijk 

geacht dat het evenwicht in de jaren 2013-2015 tot stand wordt gebracht. Het toezichtregime 

wordt repressief. 

 Voor de meerjarenbegroting 2013-2016 geldt hetzelfde. 

 

In de toezichtbrief 2014 staat aangegeven dat dit jaar geen verdere verdieping van de 

uitgevoerde beoordeling plaatsvindt. Voor de begroting 2014-2017 heeft de provincie intern wel 

een analyse gemaakt in 2013, maar de checklist wordt niet aan de gemeente gestuurd. Dit heeft 

te maken met het feit dat de provincie overgaat naar een andere beoordelingsmethodiek. Die 

sluit aan bij verandering van het interbestuurlijk toezicht. De provincie heeft dus ook geen 

correcties aan de gemeente kenbaar gemaakt voor het begrotingsjaar 2014.68 

 

De checklists zijn de bases voor de jaarlijkse toezichtbrieven van GS. De checklists worden 

separaat naar de gemeente gestuurd. Wij zijn in dit onderzoek nagegaan of in de brieven is te 

herkennen dat er een ontwikkeling is in de signalen van de provincie die preluderen op het 

besluit tot preventief toezicht van december 2014. 

 

6.3 Toezichtbrieven 2011-2014 
Zoals wij aan het begin van dit hoofdstuk hebben aangegeven wordt in de communicatie rond de 

aankondiging van preventief toezicht in de december 2014 verwezen naar de eerdere 

toezichtbrieven. Wat stond er in? 

 

De toezichtbrieven uit de jaren 2010 tot en met 2013 zijn korte brieven. Naast de formaliteiten 

wordt doorgaans in een of twee alinea's ingegaan op een aantal aspecten van de beoordeling. 

Kern van elke brief is de beslissing of tot repressief toezicht kan worden overgaan. In de 

checklists die de provincie bij de voorbereiding van het toezichtbesluit hanteert, worden telkens 

wel beoordelende uitspraken gedaan. De uitspraken komen ten dele als opmerkingen terug in de 

brieven. In de brieven wordt niet verwezen naar de checklist. Ze worden separaat naar de 

gemeente gestuurd. 

 

Zoals in de vorige paragraaf is aangeduid besluit de provincie in die jaren telkens tot repressief 

toezicht. Er is hierbij sprake van ‘repressief op maat’. Dit wil zeggen dat in de toezichtbrief 

opmerkingen zijn opgenomen. Het gaat dan om zwaarwegende en politiek relevante 

opmerkingen met als doel dat de gemeente in financiële zin orde op zaken gaat stellen. De 

toezichthouder heeft dan dus extra aandacht voor de financiële ontwikkelingen.69 Dit begrip 

'repressief op maat', keert echter niet in de toezichtbrieven terug. Aan de opmerkingen die wel in 

de brieven staan, hangt daarom niet zonder meer het predicaat 'zwaarwegend en politiek 

relevant'. 

 

Hieronder noemen we de onderwerpen die in de brieven aan de orde komen. In Tabel 6.1 zijn ze 

ook kort weergegeven en daarnaast staan in de tabel ook (niet limitatief) opmerkingen die in de 

checklists zijn gemaakt. Er ligt een relatie tussen die onderwerpen en de constateringen die de 

provincie in de toezichtbrief voor de begroting 2015-2018 noemt – zie hoofdstuk 7. 

                                                                 
68 In het wederhoor heeft de provincie aangegeven dat in de ambtelijke gesprekken eind 2014 (bedoeld wordt 

waarschijnlijk 2013 – KplusV) wel een overzicht is verstrekt van de correcties in relatie tot het gecorrigeerde begroting 

saldo 2014-2017. Onderzoekers hebben zich gehouden op de slotopmerkingen in de brief van GS waarin staat dat het 

overzicht niet zou worden verstrekt en zijn niet nagegaan of het overzicht toch alsnog wel is gebeurd. 

69 Door provincie zo genoemd in de interviews. 
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Begroting 2011-2014 Begroting 2012-2015 Begroting 2013-2016 Begroting 2014-2017 

Uit brieven    

De gemeente heeft een 

bezuinigingskader vastgesteld 

   

Maatregelen nodig om tot herstel van 

begrotingsevenwicht te komen. 

  Maatregelen nodig tegen oplopend 

meerjaren begrotingstekort en voor 

structureel en reëel evenwicht 

 Er zijn negatieve reserves   

 Bepaling weerstandsvermogen 

reserves 

  

 Hoog risicoprofiel van de gemeente 

i.v.m. grondexploitaties 

Hoog risicoprofiel van de gemeente 

i.v.m. grondexploitaties in relatie tot 

vermogenspositie. 

 

  Bezuinigingen moeten concreet 

worden ingevuld 

 

  Stelpost onderuitputting niet 

realistisch 

Stelpost onderuitputting niet meer in 

begroting* 

   Stelpost optimalisering vastgoed 

   Stelpost doorvertaling 

onderwijshuisvesting 

  Gemeente houdt rekening met 

Rijksbezuinigingen en gevolgen voor 

AU Gemeentewet 

Gemeente houdt rekening met 

Rijksbezuinigingen en gevolgen voor 

AU Gemeentewet 
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Uit checklists    

Geen meerjarig inzicht in incidentele 

baten en lasten en reserves 

Geen meerjarig inzicht in incidentele 

baten en lasten en reserves 

Geen meerjarig inzicht in incidentele 

baten en lasten en reserves 

- 

Bepaling weerstandsvermogen 

reserves 

Bepaling weerstandsvermogen 

reserves 

Bepaling weerstandsvermogen 

reserves 

- 

Onderhoudsramingen 

kapitaalgoederen onbepaald 

 Onvoldoende budget onderhoud 

kapitaalgoederen. 

- 

Financiële taakstellingen niet 

onderbouwd 

Bezuinigingstaakstelling ad € 800.000 

niet concreet 

Voorgestelde maatregelen nog niet in 

alle gevallen voldoende concreet. 

Thans onvoldoende plausibel/niet 

concreet. 

- 

Oplopende tekorten uit AU buiten 

beschouwing 

Effecten meicirculaire niet in 

begroting. 

Effecten mei- en junicirculaire nog niet 

verwerkt in het begrotingsbeeld 2013-

2016 

- 

Geen informatie over kapitaallasten te 

destilleren 

 Geen informatie over kapitaallasten - 

 Ramingen loon- en prijspeil beperkt of 

niet bepaald. 

Raming prijsstijging 0 % t.o.v. 2012. 

Compensatie i.v.m. prijsstijgingen 

2013 d.m.v. de junicirculaire 2012 1,75 

%. Houdbaarheid van dit uitgangspunt 

twijfelachtig gegeven het feit dat ook 

de prijsgevoelige budgetten 2012 niet 

zijn verhoogd i.v.m. prijsstijging t.o.v. 

.2011 

- 

  Inzet dekkingsreserve kapitaallasten 

niet volgens regels 

- 
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Reserve vertoont een negatief saldo 

van € 3 mln. per 1-1-2013 ; na 

verwerking van de voorstellen gericht 

op het verminderen van de toename 

van het negatief saldo van deze 

reserve is nog sprake van een negatief 

saldo per ultimo 2016 van € 8,3 mln. 

BBV staat negatieve reserves niet toe 

Negatieve reserves per ultimo 2012 

ruim € 11 mln.; negatief bedrag loopt 

de komende jaren mogelijk verder op. 

BBV staat negatieve reserves niet toe. 

Negatief saldo reserve wijkse 

voorzieningen 

- 

Tabel 6.1 Aandachtspunten en kritische opmerkingen in Toezichtbrieven en checklists 

* Cursief geeft aan dat een eerder gemaakte opmerking van de provincie in de waarneming van de provincie is opgepakt en opgelost. 
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Toezichtbrief 2011, begroting 2011-2014 

In de brief van december 2010 staat aangegeven dat de jaarschijven 2013 en 2014 tekorten 

vertonen. Gedeputeerde Staten vragen voor die jaren om maatregelen om tot herstel van het 

begrotingsevenwicht te komen. Er wordt positief gereageerd op het bezuinigingskader dat de 

gemeente in een nota heeft vastgesteld. GS attenderen op verandering van het toezichtregime in 

de toekomst, waardoor tekorten in de meerjarenbegroting aanleiding kunnen zijn tot preventief 

toezicht.70 

 

In de brief wordt niet naar een bijlage of de checklists verwezen. De status van de opmerkingen 

in de checklists in relatie tot de brief is niet duidelijk. 

 

Toezichtbrief 2012, begroting 2012-2015 

Het begrotingsjaar 2012 laat volgens GS een materieel negatief saldo zien (na correcties door de 

provincie) maar het is wel aannemelijk dat het evenwicht ontstaat vanaf 2013. Daarom is het 

toezichtregime repressief. 

GS constateren wel dat er negatieve reserves zijn en betwijfelen gelet op de economische 

recessie, of die negatieve reserves worden aangezuiverd op de wijze en in het tempo die de 

gemeente voorziet. Verder constateren GS dat de gemeente voor de bepaling van het ratio van 

het weerstandsvermogen de bestemmingsreserves betrekt. GS geven de gemeente in 

overweging om net als in de meeste gemeenten gebeurt, alleen de algemene reserves als 

uitgangspunt te hanteren. Er wordt op gewezen dat in dat geval de ratio wel onder de door de 

gemeenteraad gestelde norm van 1,0 komt. 

Gelet op het hoge risicoprofiel van Amersfoort voor grondexploitaties, vanwege vooral Vathorst, 

wordt Amersfoort met andere Utrechtse gemeenten geselecteerd voor een 

verdiepingsonderzoek naar grondexploitaties.71 

 

Toezichtbrief 2013, Begroting 2013-2016 

Naast de uitspraak dat het toezichtregime repressief zal zijn, schrijven GS in december 2012 dat 

met zij met voldoening kennis hebben genomen van het feit dat de gemeente in de 

meerjarenraming rekening houdt met de effecten van aanvullende Rijksbezuinigingen op de 

uitkering uit het gemeentefonds. Wel wijzen GS erop dat de bezuinigingen vanaf 2014 concrete 

invulling behoeven. De stelpost in verband met raming onderuitputting betitelen GS als niet 

realistisch. GS geven de gemeenteraad in overweging deze raming niet meer op te nemen in de 

volgende meerjarenraming. 

Het college van GS spreekt weer zijn zorg uit over het hoge risicoprofiel van de grondexploitaties 

in relatie tot de vermogenspositie van de gemeente. Tenslotte wijst het er op dat door 

veranderende regelgeving het vanaf het volgend jaar niet langer mogelijk zal zijn om 1/30 deel 

van de algemene reserve in te zetten als structureel dekkingsmiddel.72  

Uit de interviews in ons onderzoek maken we op dat er in 2012 tussen de wethouder en de 

gedeputeerde één keer bestuurlijk overleg is geweest over het financieel toezicht . 

 

Ook nu keert een aantal punten uit de voorgaande jaren terug in der opmerkingen en oordelen 

van de provincie.  
  

                                                                 
70  GS brief Aard begrotingstoezicht 2011, 2010INT265268, 14 december 2010. 

71 GS brief Aard begrotingstoezicht 2012, 80A230A4, 23 december 2011. In het wederhoor van dit onderzoek is 

opgemerkt dat de gemeente zich heeft aangemeld voor dit onderzoek. Dat staat in de brief niet vermeld. In een 

interview is van de kant van de gemeente gezegd dat het verdiepingsonderzoek geen bijzonderheden heeft opgeleverd. 

72  GS brief Aard begrotingstoezicht 2013, 80D765AE, 17 december 2012. 
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Toezichtbrief 2014, Begroting 2014-2017 

De brief het jaar daarop laat een iets ander beeld zien. Zoals wij in de vorige paragraaf hebben 

geschreven stuurt de provincie geen checklists aan de gemeente. Het is ook de laatste keer dat 

de jaarrekening 2012 en de begroting 2014-2017 met het toezichtkader 2004 zijn beoordeeld.73 

Het volgend jaar zal er een nieuw algemeen toezichtkader zijn opgesteld door de gezamenlijke 

provincies en het ministerie van BZK. 

 

Het toezichtregime voor 2014 wordt weer repressief. Het college van GS spreekt net als het jaar 

daarvoor uit dat het met voldoening kennis heeft genomen van het feit dat de gemeenteraad 

rekening houdt met aanvullende Rijksbezuinigingen en de consequenties daarvan voor de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ook constateren GS met tevredenheid dat de 

stelpost onderuitputting die in de vorige toezichtbrief is genoemd uit de begrotingsramingen is 

gehaald. Wel heeft de toezichthouder vastgesteld dat er sprake is van oplopende 

begrotingstekorten en hij verzoekt de raad om maatregelen te nemen om de begrotingen de 

komende jaren structureel en reëel sluitend te krijgen. Het college van GS hanteert hiermee voor 

het eerst de term voor het begrotingsevenwicht die in de gewijzigde Gemeentewet staat. 

 

Het college van GS verzoekt om de bezuiniging op grond van de Kadernota 2013 en de stelpost 

optimalisering vastgoed concreet in te vullen. Ook wijst het op het risico van de stelpost 

'doorvertalen korting onderwijshuisvesting.' Het college van GS heeft er kennis van genomen dat 

met een extra reservering rekening is gehouden om toekomstige verliezen op de 

grondexploitaties op te vangen en dat er een onderhandelingsresultaat is tussen de gemeente en 

externe partijen over de grondexploitatie Vathorst. Ten slotte blijven GS hun zorg uitspreken over 

het hoge risicoprofiel van de gemeente voor grondexploitaties in relatie tot de vermogenspositie 

van de gemeente.74 

 

De punten die in de jaren ervoor in de bijlage waren opgenomen, krijgen nu geen plaats in de 

brief. We doelen hierbij op bijvoorbeeld opmerkingen over: 

 de weerstandsratio; 

 budget voor onderhoud kapitaalgoederen 

 meerjarig overzicht van incidentele lasten en baten; 

 doorwerking circulaires in begroting; 

 de inzet van de reserve dekking kapitaallasten; 

 negatieve reserves; 

 kapitaallasten. 

In de brief wordt wel iets gedetailleerder ingegaan op punten als onderwijshuisvesting en de 

maatregelen die nodig zijn om een sluitende begroting te krijgen. 

 

Het is de laatste toezichtbrief die voorafgaat aan de opstelling van de (meerjaren) begroting 

2015-2018.  

 

6.4 Bestuurlijke overleggen 
Er vinden in de loop van de jaren enkele bestuurlijke overleggen in het kader van het toezicht 

plaats. In 2010 vindt geen overleg plaats en in 2011 en 2012 één keer. In 2013 is er op een aantal 

momenten bestuurlijk overleg geweest tussen gedeputeerde Van Lunteren en de wethouders 

Buijtelaar en Lubbinge over de grondexploitaties.  

Een van de aanleidingen was de situatie die was ontstaan door de oordeelonthouding van de 

accountant over de jaarrekening 2012. De oordeelhouding was ontstaan door het niet bereiken 

                                                                 
73  De brief noemt 2004. Vermoedelijk wordt gedoeld op het kader uit 2008. 

74  GS brief Aard begrotingstoezicht 2014, 80F14411, 18 december 2013. 
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van een afspraak van de gemeente met marktpartijen in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) 

over de grondexploitatie. De accountant van OBV kon geen goedkeuring van de rekening afgeven 

vanwege het ontbreken van gegevens voor zijn controle.  

Er is op 10 juli en 7 oktober75 tussen de drie bestuurders overlegd over de grondexploitatie 

Vathorst en de gemeentelijke grondexploitaties. Parallel heeft de gemeente met de private 

partijen die in OBV participeren gewerkt aan een deal die de problematiek zou oplossen. Die deal 

is eind 2013 bezegeld en daarover is nog op 6 januari 2014 afsluitend overlegd tussen de drie 

bestuurders om de gedeputeerde bij te praten over de gesloten deal. Op 26 november 2013 was 

daarover al een mail gestuurd aan de gedeputeerde. In 2013 is er ook regelmatig telefonisch 

overleg geweest tussen de bestuurders over vooral de grondexploitatieproblematiek.76 

 

In de bestuurlijke overleggen in 2013 is behalve over de grondexploitatie ook gesproken over 

vraagstukken die betrekking hadden op de begroting 2014-2017. Op 10 juli ging het onder meer 

over de kadernota 2014-2017 en op 7 oktober over de begroting die op 1 oktober aan de raad is 

gepresenteerd. De bestuurlijke overleggen verlopen constructief, constateren de verschillende 

betrokkenen. Ze gaan over de dilemma's die op bestuurlijk niveau resteerden nadat ambtenaren 

zoveel mogelijk tot een vergelijk waren gekomen over details. Het vraagstuk van de 

grondexploitatie is dominant in de overleggen en de gemeente is er het nodige aangelegen om 

hier goed met de provincie uit te komen en de gedeputeerde tijdig bij te praten. Dat gebeurt. De 

heer Van Lunteren heeft een positief gevoel over de overleggen en ziet ook dat de vraagstukken 

van grondexploitatie worden verwerkt in de begroting. Hij acht aan een afrondend bestuurlijk 

overleg over de begroting niet meer nodig. Hij wil het positieve gevoel over de ontstane relatie 

door laten klinken in de toon van de toezichtbrief voor 2014. Naast de constatering van 

oplopende tekorten en de noodzaak om maatregelen te treffen gericht op een reëel en 

structureel sluitende (meerjaren)begroting vanaf 2015 bevat de brief positieve opmerkingen over 

de ontwikkelingen bij de gemeente.77 

 

Ook op ambtelijk niveau wordt dat jaar in de beleving van de verschillende partijen constructief 

gewerkt. Vanaf juli 2013 is ambtelijk overlegd. De provincie heeft in de zomer een 

gespreksnotitie over de begroting gemaakt voor het bestuurlijk overleg waarop de gemeente 

ambtelijk nogal wat heeft aan te merken. Ambtelijk wordt in de gemeente de verwachting 

uitgesproken dat het niet bij één ambtelijk vooroverleg zal blijven en dat er een aantal 

overlegronden nodig zullen zijn. Men wil voorkomen moet worden dat er een "soort welles-

nietessfeer" ontstaat tussen provincie en gemeente.78 

In de gespreksnotitie van de beide wethouders wordt de conclusie geformuleerd dat de 

gemeente wil toewerken naar een begroting die ook naar de maatstaven van het 

beoordelingskader van de provincie sluitend is. Er is een meerjarige bezuinigingsopgave maar het 

ligt in de lijn van de verwachting dat de begroting 2014 en mogelijk ook 2015 sluitend zijn. Maar 

er zijn wel ombuigingen nodig om tot een meerjarig sluitend perspectief te komen. Dat wil het 

laatste college van de periode 2010-2014 overlaten aan de nieuwe raad en het nieuwe college. 

Een nieuwe raad kan zich dan buigen over de bezuinigingsopgave vanaf 2016.79 

 

Het bestuurlijk overleg op 31 oktober 2013 vindt plaats als de begroting voor 2014-2017 bekend 

is. De begroting is gepresenteerd tot en met de meicirculaire, waarvan de effecten voor 

Amersfoort overigens beperkt zijn. Het kader voor de grondexploitaties is toereikend en de 

                                                                 
75 Deze datum is genoemd in een interview. 

76 Interviews en gesprekspuntennotitie van 9 oktober 2013, mail met agenda afspraak van 27 november 2013, Verslagen 

van staf Financiën van 7 en 28 oktober 2013. 

77 Idem. Zie ook: gemeente Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. het raadsonderzoek, 2016. 

78  E-mail aan wethouders Lubbinge en Buijtelaar, 2 juli 2013. 

79  Gespreksnotitie ten behoeve van het bestuurlijk overleg met gedeputeerde van Lunteren, 5 juli 2013. 
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tussenstand over 2013 biedt een positief financieel beeld. De wethouders wordt geadviseerd te 

benadrukken dat de gemeente de benodigde informatie zal aanleveren aan de provincie zodat 

die zich een oordeel kan vormen over de begroting.80 

 

De financieel-technische vraagstukken die provincie en gemeente in 2013 wisselen worden in de 

loop van de tijd successievelijk weggewerkt door beide partijen. Van de kant van de provincie 

wordt het overleg met de gemeente als veel constructiever ervaren dan de overleggen in de 

jaren die daaraan voorafgaan.81 De betrokken provinciale ambtenaar benadrukt dit nog eens in 

een email aan zijn gemeentelijke collega waarin hij ook aangeeft dat dat de provincie 

geconstateerd heeft dat de conceptbegroting 2014 materieel sluitend is.82 

 

Bij de provincie heerst de opvatting dat hoewel er inhoudelijke opmerkingen te maken zijn die 

moeten leiden tot verbetering van de financiële positie van de gemeente, de constructieve 

samenwerking tot uiting mag worden gebracht in de toezichtbrief.83 Gedeputeerde Van Lunteren 

acht het gelet op de overleggen die waren geweest en waarbij ook gesproken is over de 

begroting, niet meer nodig om nog een keer met de wethouder Financiën apart te spreken over 

de begroting en het voornemen tot een besluit tot repressief toezicht.  

De gemeente ontvangt hierover van de provincie een mailbericht maar daarin staat niet 

bovengenoemde argumentatie van de gedeputeerde vermeld. Bij de gemeente leidt dit tot het 

beeld dat de provincie geen inhoudelijke aanleiding ziet tot overleg.84 

  

6.5 Beschouwing KplusV  
Uit de brieven en de checklists die de ambtelijke toezichthouder van de provincie hebben 

opgesteld, valt over de jaren een toenemende kritische kijk van de toezichthouder te destilleren. 

Telkens noemen GS en noemt gedeputeerde Van Lunteren als gemandateerd portefeuillehouder, 

in de brieven aandachtspunten waaraan de gemeente moet werken. De brieven zijn echter 

summier en behandelen maar enkele onderwerpen. Meer onderwerpen zijn te halen uit de 

checklists. Maar de status daarvan in de communicatie tussen de bestuurlijke toezichthouder en 

de raad die de begroting vast stelt is niet duidelijk. Ze worden separaat van de toezichtbrieven 

verzonden.  

Anders dan in de toezichtbrief begroting 2015-2018 van december 2014 gebeurt, worden de 

constateringen die ambtelijk zijn gedaan niet opgenomen in de brieven van eerdere jaren. Alleen 

in de raadscommissie B&V van 17 januari 2012 wordt over de checklists voor dat jaar 

gesproken.85 Er wordt naar aanleiding van de stukken gesproken over de negatieve reserve en 

een langetermijnvisie op het weerstandsvermogen. In de volgende jaren worden de brieven en 

checklists niet besproken in de commissie. 

De checklists zijn Excel-bestanden en kennen zes uitgebreide tabbladen. Ze vragen van de lezer 

het nodige lees- en speurwerk op detailniveau. Ze vragen daarmee de nodige tijd. Dat maakt ze 

minder geschikt voor raadpleging door raadsleden en bestuurders. Wel kunnen de kleuren 

kunnen de aandacht van de 'snelle lezer' trekken.  

 

Politiek-bestuurlijke aandacht 

Door de beperkte aandacht voor de onderwerpen in de checklists blijven ze politiek-bestuurlijk 

onderbelicht. Toch figureert een aantal onderwerpen dat prominent aan de orde is in de 

                                                                 
80  Gesprekspunten notitie ten behoeve van bestuurlijk overleg met de Provincie, 9 oktober 2013. 

81 Interviews. 

82  E-mail van 1 november 2013. 

83 Interviews. 

84  E-mail van 1 november 2013 en interviews. 

85 Agenda en Besluitenlijst Commissie B&V van 17 januari 2012. 
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toezichtbrief uit december 2014 al een aantal jaren in de toezichtrelatie tussen provincie en 

gemeente. De Reserve dekking kapitaallasten waar de provincie over valt, bestaat al jaren. De 

provincie maakt er ambtelijk wel opmerkingen over, maar die krijgen in de gemeente geen 

politieke aandacht. Ook het vraagstuk van incidenteel en structureel ten aanzien van 

bereikbaarheidsinvesteringen speelt al een aantal jaren. De gemeente voert de investeringen 

consequent als incidenteel op en de provincie corrigeert consequent. De verschillen van inzicht 

hebben geen consequenties voor de besluiten over het toezichtregime en bereiken de politiek-

bestuurlijke agenda niet. 

De toezichtbrieven zijn niet zodanig gesteld dat ze als waarschuwingen kunnen worden opgevat. 

Ze bevatten kritische punten maar het taalgebruik is terughoudend. Er staan zinsneden in als: 

"wij geven u in overweging …" en "wij vestigen de aandacht op …". Er worden geen waarborgen 

gevraagd dat de gemeente maatregelen zal nemen. Er wordt gewezen op het hoge risicoprofiel in 

relatie tot grondexploitaties maar het wordt niet duidelijk of er consequenties aan worden 

verbonden en wat die dan zijn. Wel merken wij op dat de keren dat er een duidelijk uitspraak 

wordt gedaan, zoals die waarmee wordt aangegeven dat negatieve reserves niet zijn toegestaan, 

de gemeente er de eerstvolgende begroting niets mee doet. Men blijft de werkwijzen volgen die 

men daarvoor ook hanteerde. Er is onvoldoende impuls of urgentie om tot verandering over te 

gaan. 

 

De brief voor 2014 bevat positieve punten. Maar in de brief van het jaar daarvoor staat ook een 

positieve opmerking. Wat dat betreft, kan niet worden gesteld dat de brief van 2014 er in de 

reeks van brieven in positieve zin duidelijk boven uit steekt, zoals uit uitspraken die raadsleden 

op de avond van 2 december 2014 doen, kan worden afgeleid. 

 

Signalen 

In de brieven en zeker in die van 2013 geeft de toezichthouder geen harde en eenduidige 

waarschuwingen. Hij geeft verschillende signalen af: positieve en negatieve. De ontvangers van 

de boodschap, de raad en ook het bestuur en de ambtelijke organisatie van Amersfoort, kunnen 

er verschillende dingen in lezen.  

Voor de provincie ligt aan de positieve toon in de brief voor 2014 een waardering van de in 2013 

gegroeide samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en provincie ten grondslag. Van de kant 

van de gemeente wordt er door de verschillende geledingen in gelezen dat de gemeente 

inhoudelijk en financieel-technisch op de goede weg is. Dat is voor de gemeente ook consistent 

met de maatregelen die de gemeente zelf heeft genomen. Er is flink bezuinigd en er zijn 

maatregelen genomen op het vlak van de grondexploitaties.  

 

Op ambtelijk niveau hadden de signalen uit onder meer de checklistst wel kunnen doorklinken. 

De signalen hebben niet geleid tot aanpassing van het financieel beheer en de begroting op de 

onderwerpen waarop de provincie correcties heeft aangebracht. 

De zorg over de financiële situatie die de provincie uitspreekt, is voor de gemeente geen 

verrassing. Ook bij de gemeente is er zorg over de financiële situatie van Amersfoort. De raad 

was daarvan doordrongen. Niet alleen door berichten vanuit het college maar ook doordat de 

accountant van de raad in de commissie B&V een aantal malen naar aanleiding van de rekening 

presentaties had verzorgd over de financiële positie. Ook voor de gemeente waren de genomen 

maatregelen nodig en gewenst. De raadsleden verkeerden in de veronderstelling dat het de 

provincie kennelijk ook duidelijk was dat de gemeente stappen zette om de situatie te 

verbeteren.86 

 

                                                                 
86  Uit: interviews. 
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Maar het ligt anders. De boodschapper heeft met de toezichtbrief een andere intentie dan het 

signaal dat de ontvanger eruit haalt. De provincie geeft een signaal over de relatie; de gemeente 

interpreteert het signaal op de inhoud. Er is een kiem gelegd voor verschillen in percepties, 

waarderingen en opvattingen. Die groeit in de interactie tussen gemeente en provincie in het jaar 

2014. 
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7 Aanloop naar de begroting 2015-2018 

In het jaar 2014 is de (meerjaren) begroting 2015-2018 opgesteld binnen de gemeente. Parallel 

daaraan heeft de interactie tussen provincie en gemeente plaatsgevonden die geleid heeft tot de 

aankondiging van het voornemen tot preventief toezicht in december van 2014.  

Aan dit hoofdstuk liggen de volgende onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 ten grondslag. 

 Hoe heeft het overleg tussen provincie en gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, 

plaatsgevonden, met name in het laatste jaar voor het besluit tot preventief toezicht? 

(Overlegmomenten, inhoud van informatie, verslaglegging, et cetera). 

 Op welke momenten heeft de provincie in het jaar dat voorafging aan het besluit tot 

preventief toezicht impliciet of expliciet aangegeven dat er een dreiging tot het instellen van 

preventief toezicht ontstond (of zou kunnen ontstaan)? Hoe is die informatie verwerkt binnen 

de gemeente en welke acties zijn daarop ondernomen? 

 Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen ambtelijke organisatie en het 

college over aandachtspunten/risico’s in het financieel beleid en de meerjarencijfers? 

 Hoe heeft het college opmerkingen over risico’s vertaald naar besluitvorming over financiën? 

 

Onderstaande tijdlijn laat de verschillende relevante interactiemomenten en gebeurtenissen zien 

die wij in dit hoofdstuk aan de orde stellen. 

 

TIJDLIJN 2014 

 

 
17 februari 

Brief van provincie aan gemeenteraad inzake Toezichtaspecten en 

begrotingsrichtlijnen. 

 19 maart Gemeenteraadsverkiezingen. 

 
1 april 

Eerste ambtelijk overleg in 2014 provincie en gemeente naar aanleiding van 

toezichtbrief 2014. 

 8 april College van GS stelt het beleidskader 'Kwestie van evenwicht' vast. 

 18 april Presentatie coalitieakkoord 'Samen maken we de Stad''. 

 
24 april 

Provincie zendt beleidskader 'Kwestie van evenwicht' aan gemeenteraden in de 

provincie Utrecht. 

 mei Ambtelijk mailverkeer tussen provincie en gemeente rond kadernota. 

 27 mei Wethouder zegt kadernota toe aan de raad. 

 10 juni College zendt kaderbrief aan de raad. 

 
2 juli 

Tweede ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente over onder meer de 

consequenties van de meicirculaire. 

 
Juli 

Ambtelijke mailverkeer naar aanleiding van kaderbrief over aantal onderwerpen 

waaronder opschuivend perspectief en reserve dekking kapitaallasten. 

 
20 augustus 

Derde ambtelijk overleg provincie en gemeente over opschuivend perspectief ne 

sluitende begrotingen 2017 en 2018. 

 

aug.-sept. 

Ambtelijke mailverkeer en telefonische contacten over opvatting over opschuivend 

perspectief en toepassing toezichtkader en de beoordeling van de aanstaande 

begroting 

 25 september Bestuurlijk overleg gedeputeerde en wethouder van Financiën 

 30 september College B&W stelt conceptbegroting 2015 en raadsvoorstel vast 

 2 oktober Gemeente zendt link naar webbased begroting aan provincie 

 10 oktober  Provincie ontvangt de begroting in pdf-format 

 15 oktober Vierde ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente. 
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oktober 

Mailverkeer en telefonische contacten over de gerezen onderwerpen en verschillen 

van inzicht 

 21 oktober Wethouder vraagt gemeentesecretaris tot interventie en opschaling 

 
23 oktober 

Controllersoverleg gemeente waarin wordt aangegeven dat de bespreking met de 

provincie moeizaam gaan 

 24 oktober Advies aan gemeentesecretaris over strategie en opschaling 

 
25 oktober 

Gemeentesecretaris vraag directeur om contact op te nemen met directie van 

provincie 

 
oktober 

Mails en telefonische contacten over gerezen vraagstukken, reserves en 

abstractieniveau begroting 

 
28 oktober 

De gemeente schaalt op. Directeur gemeente belt met directeur provincie over 

ontstane situatie. 

 
29 oktober 

Vijfde ambtelijk overleg in aanwezigheid van directeur van gemeente Amersfoort 

waarin provincie de laatste bevindingen presenteert 

 
31 oktober 

Bestuurlijk overleg gedeputeerde en wethouder financiën waaraan ook directeur 

van gemeente Amersfoort deelneemt. 

 
november 

Ambtelijk mailverkeer en telefonische contacten over te organiseren technisch 

overleg en zomerrapportage. 

 
3 november  

Raad ontvangt Raadsinformatiebrief 2014-117 inzake septembercirculaire 

gemeentefonds. Met daarin passage over kritische houding van provincie. 

 4 november Algemene beschouwingen over de begroting 2015-2018 in de raad van Amersfoort  

 
7 november 

Zesde ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente onder leiding van de 

directeuren van provincie en gemeente. 

 7 november Provincie stuurt gemeente vragenlijst voor definitieve beoordeling begroting. 

 11 november Raad stelt begroting 2015 vast. 

 
november 

Ambtelijk mailverkeer over vragen over onder meer externe inhuur, reserve 

afdekking kapitaallasten, woonruimte, wachtlijsten sport. 

 12 november Zevende ambtelijk overleg provincie en gemeente 

 15 november Provincie ontvangt de begroting 2015 van de gemeente. 

 november Mailverkeer met vragen en antwoorden. 

 26 november Achtste ambtelijk overleg over technische zaken met oog op beoordeling. 

 
27 november 

Mailverkeer over nadere informatie naar aanleiding van het overleg van 26 

november. 

 

vr. 28 

november 

Eind van de middag telefonisch contact van directeur provincie aan directeur 

gemeente met mededeling dat provincie met aankondiging van preventief toezicht 

komt; directeur informeert ambtenaren en bestuurders over de mededeling . 's 

Avonds informeert gedeputeerde de wethouder mondeling over de aankondiging. 

Mail van wethouder van Financiën aan medewerkers naar aanleiding van informeel 

contact met gedeputeerde waarin deze meldde dat preventief toezicht dreigt. 

 

di. 2 

december 

Gedeputeerde Staten besluiten over aankondiging preventief toezicht aan 

gemeente. 

Telefonische contacten tussen gemeente en provincie op bestuurlijk niveau over de 

op handen zijnde aankondiging. 

Wethouder stuurt collegebericht aan raad over de brief van de provincie die er aan 

komt, 

Rond circa 20.00 uur brief komt per mail binnen bij griffie van de gemeente. 

Commissie Begroting & Verantwoording bespreekt de brief van GS. 
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In de gemeente Amersfoort waren er gedurende vrijwel het gehele jaar wekelijks stafoverleggen 

van de wethouder van Financiën met de afdeling Financiën en de directeur van de sector 

Middelen waar de afdeling deel van uitmaakt. 

 

Wat gebeurde er in de overleggen, de mails en contacten tussen provincie en gemeente die 

hierboven zijn opgesomd? Daarover gaat dit hoofdstuk. We groeperen de gebeurtenissen in de 

tijdsperioden van het jaar. 

 

In hoofdstuk 1 staat aangegeven dat ambtelijke personen niet met naam en toenaam worden 

vermeld in dit rapport. In dit hoofdstuk beperkten we ons tot de functies of groep van functies 

waartoe een ambtenaar behoort. Soms wordt volstaan met de aanduiding van 'gemeente' of 

'provincie'. 

 

7.1 Voorjaar 2014 
Circulaire voor het toezicht 

Op 17 februari 2014 stuurt het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht een brief met 

de begrotingscirculaire met Toezichtaspecten en begrotingsrichtlijnen aan de gemeenteraden in 

de provincie. Daarin wordt geschetst dat de perspectieven voor de overheidsfinanciën zorgelijk 

zijn. Het college wijst erop dat de financiële situatie van de gemeente een belangrijke plaats op 

de agenda zal krijgen van de nieuwe gemeenteraden en colleges. GS vragen de gemeenteraden 

om niet te wachten tot na de verkiezen maar nu alvast het proces in gang te zetten om mogelijke 

bezuinigingsmaatregelen te inventariseren, zodat tijdig noodzakelijke maatregelen genomen 

kunnen worden.87 De toezichtbrief krijgt geen plaats in het dossier dat wordt aangemaakt voor de 

coalitieonderhandelingen. 

 

Wij noemen hier enkele onderwerpen uit de begrotingscirculaire die in het traject dat leidt tot 

het preventief toezicht een rol spelen. Ten eerste zijn er voorwaarden om voor repressief 

toezicht in aanmerking te komen: 

 de begroting dient naar het oordeel van GS structureel en reëel in evenwicht te zijn, of de 

meerjarenraming dient aannemelijk te maken dit evenwicht uiterlijk in 2018 tot stand zal 

worden gebracht; 

 er mag geen sprake zijn van een opschuivend perspectief voor de meerjarenbegroting; 

 de jaarrekening en begroting dienen tijdig aan GS te worden gezonden (respectievelijk voor 

15 juli en 15 november 2014).  

 

Verder noemen we de volgende toezichtaspecten en richtlijnen: 

 voor het begrotingsevenwicht zal de provincie kijken naar de kwaliteit en plausibiliteit van de 

begroting en meerjarenraming. De realiteitsgehalte en volledigheid van de baten en lasten 

worden getoetst; 

 de gemeente moet integraal rekening houden met de budgettaire effecten van de in de 

meicirculaire genoemde loon- en prijsstijgingen; 

 bezuinigingsmaatregelen worden op hardheid en haalbaarheid beoordeeld; uitspraken dient 

de raad op programmaniveau te doen; 

 het moet voor de toezichthouder vaststaan dat bij activering van een investering de volle 

jaarlasten binnen een structureel sluitende begroting kunnen worden opgevangen;  

 dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves; de omvang van een reserve moet voldoende zijn 

om de kapitaallast gedurende de gehele afschrijvingstermijn van een investering te dekken;  

                                                                 
87  Brief van GS Utrecht Toetsingsaspecten en begrotingsrichtlijnen (meerjaren)begroting 2015-2018. nr. 80F31376, 17 

februari 2014. 
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 het moet transparant zijn en de gemeente moet inzicht geven in de mate waarin de 

dekkingsreserve voldoende is; 

 de notitie van de commissie BBV over het onderscheid tussen incidentele en structurele 

baten en lasten bevat geen richtlijnen of aanbevelingen, maar de informatie uit de notitie 

wordt van harte bij de gemeenteraden aanbevolen.88 

De circulaire gaat ook in op de ontwikkelingen op het vlak van interbestuurlijk toezicht en 

specifiek het financieel toezicht. 

 

Begin april overleggen de provincie en gemeentelijk ambtelijk. Al in de afsluitende mail van 

november was van de kant van de provincie om dit overleg gevraagd, waarbij een voortzetting 

van de constructieve samenwerking werd voorzien. Aan dat overleg nemen twee ambtenaren 

van de afdeling Financiën van de gemeente en twee ambtelijke provinciale toezichthouders deel.  

Er wordt teruggeblikt op de toezichtbrief voor het jaar 2014 en er wordt gesproken over de 

methodiek rondom de afboeking grondexploitaties in relatie tot de reserve afdekking 

kapitaallasten. De richtlijnenbrief en het beleidskader dat in april wordt vastgesteld komen ook 

ter sprake. Volgens een gespreksverslag dat door de provincie is opgesteld hebben de provinciale 

ambtenaren hun zorg uitgesproken over het cosmetisch presenteren van de bestemming van het 

rekeningresultaat (overschot € 14 mln.) waarmee de financiële problemen van de gemeente 

worden verhuld.89 De provincie stelt dat er een tekort is en de gemeente licht toe dat dit ontstaat 

door de afboeking op de grondexploitaties en dat daarom wordt toegevoegd vanuit de daarvoor 

opgebouwde reserves.90 

Ten tijde van dit overleg lopen de coalitieonderhandelingen in Amersfoort 

 

Beleidskader financieel toezicht 

In april zenden GS het beleidskader dat wordt gehanteerd bij het provinciaal toezicht op de 

gemeentefinanciën. In aansluiting op de wijziging van de gemeentewet hebben het ministerie 

van BZK en de provincies (in IPO-verband) een Gemeenschappelijk financieel toetsingskader 

opgesteld. Dat beleidskader wordt in elk van de provincies vastgesteld door het college van GS.91 

Het wordt aan de gemeenteraden in de provincie Utrecht gestuurd.92 

 

In het licht van wat wij weten over het preventief toezicht voor Amersfoort zijn enkele 

onderwerpen te noemen die aan de orde zijn in relatie tot preventief toezicht. Voor een 

belangrijk deel vallen ze samen met de onderwerpen uit de hierboven genoemde circulaire van 

GS, al is er geen onderlinge verwijzing: niet in de aanbiedingsbrief van de circulaire en ook niet in 

de brief bij het beleidskader of in het beleidskader zelf. De gemeente heeft daardoor de ruimte 

om zich op een van de twee kaders te richten. Zij kiest voor het meest recente kader. Voor dit 

onderzoek relevante onderwerpen uit het beleidskader zijn: 

 structureel en reëel evenwicht is noodzakelijk. Structurele lasten moeten gedekt zijn door 

structurele baten. Incidentele lasten kunnen door zowel structurele als incidentele baten 

gedekt zijn. Voor de begrippen verwijst het kader naar de artikelen 19 en 23 van het BBV en 

naar de publicatie van de commissie BBV 'Notitie incidentele en structurele baten en lasten' 

van 12 januari 2012.; 

 kwaliteit c.q. plausibiliteit van de begroting en meerjarenraming; daarbij is bijvoorbeeld ook 

het verschil tussen de vorige begrotingen en de desbetreffende jaarrekeningen van belang; 

grote verschillen daartussen zijn een belangrijk signaal voor de toezichthouder; 

                                                                 
88  Bijlage bij brief 80F31376 uit de vorige voetnoot. 

89  (Intern) Gespreksverslag 1, 1-4-2014. Ook: gemeente Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. raadsonderzoek, 2016. 

90 Uit: interviews. 

91  GS van Utrecht, Gemeenschappelijk financieel toetsingskader: Kwestie van evenwicht, 8 april 2014. 

92  Brief GS van Utrecht, Gemeenschappelijk Beleidskader "kwestie van evenwicht", 80F9EC2E, 24 april 2014. 
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 bij de meerjarenraming is een opschuivend perspectief (ieder jaar een meerjarenraming met 

uitsluitend in het derde jaar weer evenwicht) in het algemeen niet acceptabel; 

 bij activering van een investering de jaarlasten dragen binnen de sluitende begroting; 

 tekort op jaarrekening is van invloed op de beoordeling van de begroting. 

 

Er worden voorts nog andere onderwerpen genoemd die voor dit onderzoek van belang zijn: 

 de toezichthouder gaat na hoe het door de raad vastgestelde begrotingsevenwicht (het 

formele evenwicht) zich verhoudt tot het structurele en reëel evenwicht. Daartoe zal de 

toezichthouder het resultaat kunnen corrigeren voor incidentele posten; bijvoorbeeld 

onttrekkingen zullen als incidenteel worden beschouwd, tenzij het gaat om onttrekking uit 

een dekkingsreserve; 

 om preventief toezicht te effectueren dient de toezichthouder zijn oordeel wel voor de 

aanvang van het komende begrotingsjaar aan de gemeente mee te delen. 

 

Het kader geeft aan dat zich ook een situatie kan voordoen waarbij GS zelf kunnen beslissen dat 

preventief toezicht te rechtvaardigen is. Dat is ten eerste het geval als de begroting en 

jaarrekening niet tijdig worden ingediend bij GS en ten tweede als een ingediende begroting een 

of meer door het BBV voorgeschreven onderdelen mist, waardoor de beoordeling van de 

begroting door GS wordt belemmerd.93 De provincie heeft hier de ruimte om te bepalen of de 

begroting met bijlagen compleet genoeg is om tot een goede beoordeling te kunnen komen. 

 

Interactie tussen gemeente en provincie komt op gang 

In de loop van mei start de interactie tussen provincie en gemeente op ambtelijk niveau over de 

aanstaande begroting, en daaraan voorafgaand over de kadernota 2015. De provinciale 

ambtelijke toezichthouder heeft een vraag over de jaarrekening 2013 die de gemeente heeft 

toegestuurd (over het aantal woonruimten) en hij wil een overzicht van de reserve kapitaallasten 

in relatie tot de geactiveerde investeringen. Ook vraagt hij wanneer de kadernota verschijnt.94 De 

gemeente antwoordt een aantal dagen later dat de wethouder de kaderbrief aankondigt bij de 

raad voor juni en dat de vragen van de provincie zijn uitgezet binnen de gemeente. 

 

De kadernota wordt een kaderbrief van het college aan de raad en gaat in op de financiële 

aspecten die zijn voortgekomen uit het coalitieakkoord dat in april is gesloten – zie hoofdstuk 4 

van dit rapport. 

 

7.2 Zomer 
Op 10 juli zendt de provincie ambtelijk een financieel overzicht naar aanleiding van de kaderbrief 

van de gemeente. Daarin zit een aantal posten waar de provincie aandacht voor vraagt. De 

ambtelijke toezichthouder geeft aan de tussentijdse bevindingen met de gedeputeerde te 

bespreken op diens verzoek en met het oog op bestuurlijk overleg na de zomervakantie. Hij geeft 

aan gelet op "de goede verstandhouding" elkaar goed aangesloten te houden.95 
 

Het overzicht bevat correcties van de provincie op het nulsaldo dat de gemeente voor 2015 

voorziet als ook op de saldi van de jaren daarna. De correcties hebben betrekking op de inzet van 

looncompensatie (is niet toegestaan volgens de provincie), inzet van het rekeningsaldo 2013, de 

onttrekking aan de negatieve voorziening Vathorst (Wijkse voorzieningen – is niet toegestaan) en 

de extra dekking kapitaallasten in verband met dekking van de verliezen op grondexploitaties en 

daartegenover de reservering grondexploitaties. Daartegenover staan positieve correcties voor 

                                                                 
93  GS van Utrecht op. cit, pp. 8-11. 

94 E-mail van provincie aan gemeente, 22 mei 2014. 

95 E-mail van 10 juli 2014. 
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de inzet van incidentele middelen op grond van het coalitieakkoord. De provincie komt uit op een 

negatief saldo voor 2015 van circa € 1,9 mln. (zie Bijlage 4). 

 

De gemeente reageert ambtelijk een dag later dat de posten die de provincie heeft aangeduid 

nog wat fragmentarisch overkomen. Men wijst er ook op dat het nog om de kadernota gaat. De 

gemeente werkt er aan om de begroting voor 2015 structureel sluitend te krijgen. Er wordt 

toegelicht op welke wijze de gemeente de vraagstukken oppakt die de provincie met haar 

correcties aansnijdt.  

In reactie daarop mailt de provinciale toezichthouder nog dezelfde dag dat in de recentelijke 

ambtelijke overleggen de provincie op- en aanmerkingen heeft gemaakt over de financiële 

beelden voor de periode 2015-2018. Hij wijst erop dat de gemeentelijke functionarissen hebben 

beaamd dat er hard moeten worden gewerkt om de begroting sluitend te krijgen. Een tussentijds 

beeld is bij de gedeputeerde neergelegd. Voorts wordt gemeld dat het 'opschuivend perspectief' 

dat in de circulaire en het beleidskader staat genoemd, wel een belangrijk punt in het toezicht zal 

worden. Vande begroting 2014-2017 blijkt dat 2017 niet sluitend zal zijn. Dat betekent dat in de 

komende begroting zowel 2015 als 2018 sluitend moeten zijn.96 

 

In de staf van de wethouder van Financiën van 14 juli melden de gemeenteambtenaren dat de 

provincie de techniek achter de reserve dekking kapitaallasten niet begrijpt. Men zal de 

provinciale medewerkers in "lekentaal" informeren over de methodiek die Amersfoort 

hanteert.97 

 

In de tweede helft van juli is er in verband met de vakanties geen contact tussen provincie en 

gemeente. Eind juli pakt men de draad weer op hoewel nog niet iedereen terug is vakantie en de 

wethouder juist in augustus vakantie houdt. De gemeente geeft de provincie een overzicht van 

welke onderdelen van de reserve afdekking kapitaalgoederen afgeboekt zijn in de jaarrekening 

2013. Ook de methodiek wordt toegelicht: de reserve bewerkstelligt dat de kapitaallasten niet 

direct ten laste van de exploitatie komen.98 

De provincie reageert hierop. De betreffende ambtenaar mailt in relatie tot het aanstaande 

bestuurlijk overleg in september er behoefte aan te hebben "… om in samenspraak met jullie dit 

(bestuurlijk) overleg voor te bereiden. Mede omdat we het gesprek willen voeren en de cijfers 

zoveel mogelijk op de achtergrond willen houden. We moeten denk ik voorkomen dat we terug 

gaan vallen in de checklistjes-sfeer."99 Naar later zal blijken komt die wens niet helemaal uit. 

 

Op 20 augustus vindt het inmiddels derde ambtelijk overleg van 2014 plaats. Daarin wordt het 

bestuurlijk overleg van 25 september voorbereid. Er wordt onder meer gesproken over het 

hanteren van het opschuivend perspectief dat in mei in de mail van de provincie al aan de orde is 

gesteld.100 De opvattingen van de provinciale en gemeentelijke ambtenaren lopen uiteen en men 

komt er niet uit. Daarover gaan vervolgens mails heen en weer.  

Daarin constateert een medewerker van de gemeente een verschil tussen hetgeen de provinciale 

circulaire van 17 februari erover zegt en het beleidskader dat op 8 april is vastgesteld. De 

gemeente opereert conform het beleidskader. Op grond daarvan is de gemeente van mening dat 

er geen sprake is van opschuivend perspectief omdat het eerstvolgende jaar (2015) structureel 

en reëel sluitend is.101 De discussie over dit onderwerp gaat nog even door in september. 

                                                                 
96  E-mails tussen provincie en gemeente van 10 en 11 juli 2014. 

97 Verslag staf 14 juli 2014. 

98 E-mail van 30 juli 2014. 

99  E-mail van 30 juli 2014. 

100 Uit: interviews. En gemeente Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. raadsonderzoek, 2016. 

101 E-mails tussen gemeente en provincie van 20 augustus 2014. 
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In een mail van 2 september vraagt de medewerker van de gemeente of de provincie een andere 

definitie van opschuivend perspectief hanteert dan het Gemeenschappelijk financieel 

toezichtkader.102 De provinciale ambtenaar reageert erop en weerlegt met verwijzingen de 

opvatting van de gemeente. Maar twee dagen later verzoekt de gemeentelijke medewerker de 

provincie toch om de gehanteerde definitie te heroverwegen. Hij heeft inmiddels het ministerie 

van BZK geconsulteerd en vanuit het ministerie is bevestigd dat de gemeentelijke lezing van het 

begrip de juiste is.103 

 

7.3 September 
In de eerste staf van de wethouder van Financiën na zijn vakantie laten de medewerkers van de 

gemeente hem weten dat het provinciaal toezichttraject nog lastig wordt gelet op de ambtelijke 

vragen en opmerkingen van de kant van de provincie. Men refereert aan de moeizame discussie 

over het begrip 'opschuivend perspectief'.  

Een week later meldt men in de staf dat de discussie over opschuivend perspectief geprobeerd 

wordt in ambtelijke overleg af te kaarten met de provincie. Een week later meldt men dat men 

nog steeds in afwachting is van de provinciale reactie op dit onderwerp. De reactie zal uiteindelijk 

uitblijven en ambtelijk wordt er niet meer over gesproken.104 

 

Op 19 september laat de provincie ambtelijk weten dat het memorandum dat is opgesteld voor 

het bestuurlijk overleg van 25 september op verzoek van de gedeputeerde intern blijft en niet 

wordt gedeeld met de gemeente. Wel wordt gemeld dat het gaat om de sluitende begroting en 

de buffers van de gemeente en "… welke maatregelen de gemeente nu eindelijk gaat nemen om 

het financiële huishoudboekje meerjarig op orde te krijgen en te houden."105 Deze mail komt aan 

de orde in de staf Financiën van de gemeente. Daar besluit men om het overleg voor te bereiden 

door in een bespreeknotitie de maatregelen op te sommen die de gemeente heeft genomen.106 

 

Bestuurlijk overleg 25 september 2014 

Op 25 september is er een bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Van Lunteren en wethouder 

Buijtelaar. 

 

Voorbereiding 

In het intern memorandum aan de gedeputeerde ter voorbereiding van het overleg heeft de 

toezichthoudende ambtenaar aangegeven dat in het portefeuilleoverleg van 18 juli en 5 

september al is besproken dat de financiële situatie bij de gemeente Amersfoort op grond van de 

kaderbrief van juni zorgelijk is als gevolg van onder meer: 

 materieel rekeningtekorten vanaf 2009 (na correctie door toezichthouder); 

 geen materieel sluitende begroting 2015-2018 voor alle jaren; 

 afname eigen vermogenspositie gemeente; 

 afname bestemmingsreserves; 

 omvangrijke schuldenpositie; 

 blijvende grondexploitatierisico's o.a. OBV Vathorst, Trapezium en Lichtenberg; 
  

                                                                 
102 E-mail van 2 september 2014. 

103 E-mails 3 en 4 september 2014. 

104 Uit: interviews. In het wederhoor heeft de provincie aangegeven dat ook de provincie heeft geconstateerd dat van 

opschuivend perspectief geen sprake is. Dit zou aan de gemeente zijn gemeld. Onderzoekers hebben deze ambtelijke 

communicatie in het onderzoek niet zelf kunnen vaststellen. 

105 E-mail van 19 september 2014. 

106 Interne notitie aan wethouder Buijtelaar z.j. 
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 wijze van dekking van toekomstige verliezen uit de grondexploitatie; 

 negatieve reserves en het beschikken daarover. 107 

Dit zijn nagenoeg dezelfde punten die uiteindelijk ook worden genoemd in de aankondigingsbrief 

van het voornemen tot preventief toezicht van 2 december 2014.  

 

Verder wordt in het memorandum opgemerkt dat van de gemeente op grond van haar eigen 

IJkpuntennota uit 2013 zou mogen worden verwacht dat de kaderbrief prioriteit zou geven aan 

de verbetering van de financiële situatie. De ernst van de situatie komt in de kaderbrief niet 

nadrukkelijk naar voren. In het memorandum wordt verder opgemerkt dat de invoering van de 

drie decentralisaties op het Sociaal Domein een majeure operatie is waarvoor buffers moeten 

worden aangelegd. Dat is in het coalitieakkoord bepaald, maar uit de kaderbrief blijkt niet dit hoe 

dit uitwerkt. Ook staat vermeld dat het hanteren van de nullijn voor loon- en prijsmutaties als 

dekkingsmiddel voor de begroting niet is toegestaan. Er wordt op gewezen dat de gemeente 

beschikt over ongeveer € 7,4 mln. onbenutte belastingcapaciteit: "men heeft de mogelijkheid de 

OZB te verhogen. Er wordt echter niet aangegeven of men deze ook daadwerkelijk wil 

benutten."108  

Het memorandum stelt dat het bestuurlijk overleg in het teken staat "…van het voorportaal voor 

de status van het financieel toezicht 2015 wanneer de gemeente Amersfoort niet daadwerkelijk 

de koers gaat veranderen."109 De gedeputeerde wordt geadviseerd de ernstige zorg uit te 

spreken over de financiële situatie van de gemeente. 

 

De gemeente trekt haar eigen plan. Op basis van hetgeen men in de ambtelijke overleggen met 

de provincie heeft gesignaleerd als belangrijke onderwerpen, wordt eerder genoemde 

spreeknotitie voor de wethouder opgesteld. De spreeknotitie gaat in op de inzet van de nieuwe 

coalitie, de wijze waarop de gemeente omgaat met risico's en het weerstandsvermogen, de 

schuld en schuldpositie en de beheersing van de financiële positie. In de notitie staat dat de 

wethouder een verbetering van het meerjarenbeeld ziet, hoewel de gemeente er nog niet is. Er is 

ook bestuurlijk commitment voor maatregelen op de lange termijn, er is een verbetering van het 

risicoprofiel, er is een afname van de schuldpositie en er is een positieve ontwikkeling te zien in 

de halfjaarcijfers van 2014. De basis van waaruit de gemeente vertrekt is rianter dan pakweg 

twee of drie jaar geleden; Amersoort is op de goede weg, zo staat in de notitie.110  
 

Het overleg 

Van het bestuurlijk overleg maakt de provincie een samenvatting. Maar deze samenvatting is 

voor zover wij dat hebben kunnen nagaan, niet gedeeld met de gemeente. In dit onderzoek 

hebben wij het daarom moeten behandelen als een eenzijdig opgestelde samenvatting. Op basis 

van een notitie met een opsomming van gebeurtenissen van het gehele traject van de gemeente 

en de resultaten van de interviews maken we een reconstructie van het overleg.111 

                                                                 
107 Memorandum 16-9-2014 aan gedeputeerde Remco van Lunteren Bestuurlijk overleg Amersfoort (wethouder 

Buijtelaar). 

108 Idem p. 1 

109 Idem p. 2. 

110 Interne notitie aan wethouder Buijtelaar. z.j. 

111 Provincie Utrecht, Korte samenvatting bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 25 september 2014; Gemeente 

Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. raadsonderzoek, 10160119; Interviews raadsonderzoek. In het wederhoor 

heeft de provincie gemeld dat de samenvatting wel gedeeld is. In het onderzoek is dit echter uit geen enkel document 

gebleken en van de kant van de gemeente is het ontkend. De onderzoekers houden vast aan de constatering dat de 

samenvatting niet is gedeeld. Hij is ook niet in het volgende overleg aan de orde geweest voor accordering of 

vaststelling.   
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Gedeputeerde Van Lunteren uit in het overleg zijn zorgen over de financiële situatie van de 

gemeente. Hij noemt onder meer de negatieve rekeninguitkomsten, verschil tussen de saldi van 

de begrotingen en de rekeningen, negatieve reserves en het meerjarenbeeld in de Kaderbrief. Hij 

acht het wenselijk dat de Raad duidelijk keuzen maakt en snel tot besluitvorming komt over de 

kerntakendiscussie. 

De wethouder zegt dat nog stappen nodig zijn voor een sluitende begroting, maar dat al diverse 

verbeteringen zijn gerealiseerd. Hij noemt de punten uit de spreeknotitie die hem ambtelijk is 

aangereikt.  

Het blijkt dat de beelden die beide bestuurders van de financiële situatie hebben op basis van 

hetgeen hen ambtelijk aan cijfers is aangereikt niet overeenkomen. Er wordt, ook de aanwezige 

ambtenaren doen mee, gediscussieerd over de cijfers. De gedeputeerde breekt het overleg af 

omdat er te veel onduidelijkheid is over de cijfers. 

Afgesproken wordt dat de toezichthouder samen met de gemeente de zomernota en de 

begroting nader zal analyseren en met een lijstje met pijnpunten (daarna in het verslag ook 

'aandachtspunten' genoemd) zal komen.112  

 

Geen van de deelnemers voelt zich prettig bij de wijze waarop dat overleg heeft plaatsgevonden. 

Geen van allen heeft een duidelijk beeld hoe een volgend overleg zal verlopen. Het is maar de 

vraag of in dat volgende overleg de bestuurders tot conclusies zullen kunnen komen over het 

financieel toezicht in 2015. Voor zover wij dat uit de documenten en gesprekken hebben kunnen 

afleiden is er niet over de status van het toezichtregime voor 2015 gesproken en is de term 

'preventief toezicht' niet gevallen in het overleg.113 

 

Na het bestuurlijk overleg 

Voor het vervolgtraject kan de provincie zich richten de conceptbegroting die het college een 

aantal dagen later vaststelt. De wethouder beschouwt de uitwisseling van informatie tussen de 

twee organisaties en de vraagstukken die daarbij naar voren zijn gekomen tot dat moment als 

verkennende informatie-uitwisseling. Na de vaststelling van de begroting gaat het om wat de 

bevindingen en de oordelen van de provincie zijn waarop de gemeente moet reageren. Hij vindt 

het belangrijk dat duidelijk wordt wat de wensen en verwachtingen van de toezichthouder zijn.114  

In de staf Financiën die volgt op het bestuurlijk overleg wordt meegedeeld dat het bestuurlijk 

overleg ambtelijk wordt vervolgd. Het verslag meldt: "De gemeente zal er strak inzitten."115 Men 

wil scherp in beeld krijgen wat de provincie precies verlangt. Wel wordt ambtelijk beseft, dat het 

nog een hele toer wordt om bij de provincie gelijk te krijgen over de verschillende onderwerpen.  

Bij de gemeente is men er wel van overtuigd dat men gelijk heeft op vraagstukken als 

opschuivend perspectief en het als incidenteel aanmerken van de 

bereikbaarheidsinvesteringen.116 

 

Collegebesluit over de begroting 

Eind september komt het raadsvoorstel voor de nieuwe begroting in het college. In het 

raadsvoorstel wordt ook expliciet ingegaan op de kerntakendiscussie. Dit onderwerp is 

aangeroerd door de gedeputeerde in het bestuurlijk overleg van 25 september. Hij had op basis 

van hetgeen hij in eerder bestuurlijk overleg, namelijk dat van juli 2013 had vernomen, verwacht 

dat tijdens de coalitieonderhandelingen al over de kerntaken zou zijn gesproken. Nu dat niet 

                                                                 
112 Provincie Utrecht. Korte samenvatting bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 25 september 2014. 

113 Uit: interviews. 

114 Uit: interviews. 

115 Verslag staf Financiën van 29 september 2014. 

116 Uit: interviews. 
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gebeurd is, heeft hij in het overleg van september aangedrongen op spoedige duidelijkheid. 

Wethouder Buijtelaar vindt dat dit onderwerp strikt genomen niet past bij de rol van de 

gedeputeerde als toezichthouder. Maar hij wil wel laten zien dat het de gemeente serieus is als 

het gaat om de financiële huishouding op orde brengen. Hij wil aantonen dat de gemeente ook 

daadwerkelijk een kerntakendiscussie wil voeren. De gemeente legt de passage over de 

kerntakendiscussie voor het raadsvoorstel op 29 september nog even voor aan de provincie.117 
De provincie reageert hier ambtelijk op door te stellen dat het raadsvoorstel volgens haar 
invulling geeft aan de expliciete besluitvorming van het in gang zetten van een 
kerntakendiscussie met bijbehorend stappenplan conform in het bestuurlijk overleg van 25 
september is besproken.118 Op 30 september stelt het college het raadsvoorstel en daarmee de 
conceptbegroting 2015-2018 vast. 

 

7.4 Oktober 
Correcties 

Begin oktober mailt de gemeente een link voor de webbased begroting aan de provinciale 

ambtelijke toezichthouders. De provincie verzoekt daarop om een pdf-versie en die ontvangt zij 

een week later. Op basis van lezing van de pdf-versie komt men bij de provincie tot het inzicht 

dat de begroting een hoog abstractieniveau heeft. Daardoor krijgt men behoefte aan veel 

aanvullende informatie om een beoordeling te kunnen opstellen.  

Op 10 oktober vraagt de provincie om de berekening van algemene uitkering op het Sociaal 

Domein en om een meerjarige staat van reserves en voorzieningen op detailniveau. De gemeente 

komt uit op een begrotingssaldo van plus van € 0,5 mln. De provincie heeft al wel correcties op 

de cijfers uit de conceptbegroting uitgevoerd, net als bij de cijfers van de kaderbrief in juli is 

gebeurd.  

De bedragen van de correcties die de provincies toepast op het saldo wijken af van die van juli. 

Een belangrijke aanpassing is de incidentele onttrekking reserves. Het gaat om de classificatie van 

de bereikbaarheidsinvesteringen als incidenteel. 

De provincie wijst er onder meer op dat de gemeente voor de dekking van de verliezen vanuit de 

grondexploitatie uit 2012 en 2013 put uit de reserve kapitaallasten. Dat staat volgens de 

provincie op gespannen voet met het BBV. De provincie komt al met al uit op een tekort van ruim 

€ 2,2 mln.119 De correcties voor 2015 staan in Bijlage 4 van dit rapport. De toezichthoudende 

ambtenaar vraagt om een reactie op 15 oktober, zodat hij daarna het overzicht kan voorleggen 

aan de gedeputeerde.120  

 

De gemeente voldoet aan het verzoek om een tijdige reactie en stuurt die op 14 oktober per 

mail. De algemene conclusie van de gemeenteambtenaren is dat men zich niet herkent in het 

beeld dat door de provincie is geschetst. Het beeld is onvolledig en onjuist, schrijft men. Over de 

inzet van de looncompensatie stelt de gemeente dat men kan onderbouwen dat de gehanteerde 

nullijn voor salarissen geen budgettaire problemen gaat opleveren.121  

Voor de provinciale toezichthouder blijft onduidelijk of de kapitaallasten in de toekomst gedekt 

kunnen worden uit de reserve dekking kapitaallasten. Zij vraagt om nadere onderbouwing. De 

gemeente heeft die onderbouwing in de verdere informatie-uitwisseling niet gegeven.122 

 

De gemeente staat op het standpunt dat de bijdrage van de gemeente aan VERDER een 

projectbijdrage is en daarmee een incidentele last en niet een structurele last. Het gaat volgens 
                                                                 
117 E-mail van 29 oktober 2014. 

118  E-mail van 30 september 2014 

119 E-mail van 10 oktober 2014. 

120 E-mail van 10 oktober 2014. 

121 Notitie Analyse provincie begrotingspositie Amersfoort, 13 oktober 2014. Per e-mail van 14 oktober 2014. 

122  Uit: interviews. 
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de gemeente immers om een geldstroom die weliswaar een langere looptijd heeft dan drie jaar, 

maar die wel binnen een afzienbare tijd eindigt. Ook licht de gemeente toe dat voor 2017 en 

2018 de gemeente 2 % meer reserveert voor loon- en prijsstijgingen dan minimaal is vereist op 

basis van hetgeen de provinciale richtlijnenbrief hierover schrijft. Verder wordt voor de 

onttrekking aan de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst niet jaarlijks een constant bedrag 

onttrokken, maar een afnemend bedrag. 

De gemeente geeft een correctie op het gecorrigeerde bedrag van de provincie en komt voor 

2015 niet uit op een tekort van € 2,2 mln. maar op een overschot van € 1,3 mln. De gemeente 

concludeert dat de begroting voor 2015 reëel en structureel sluitend is.123 

 

De gemeente stuurt er direct een mail achteraan waarin wordt aangegeven dat de betrokken 

ambtenaren de 15e oktober naar Utrecht willen komen om te overleggen met de provincie. De 

directeur van de sector Middelen zal ook meekomen. 

 

Bij de provincie zijn ze niet overtuigd van de argumenten van de gemeente. Op basis van hetgeen 

de gemeente schrijft, wordt ambtelijk besloten de inzet looncompensatie te handhaven als 

correctiepost. De afboekingspost grondexploitatie is ondoorzichtig en laat men staan op p.m. De 

bijdrage VERDER blijft gecorrigeerd op incidentele lasten. Er is sprake van onttrekking aan de 

reserves en daarmee van dekking door incidentele baten.124 

 

Naar aanleiding van ambtelijke overleg levert de gemeente nog dezelfde dag een overzicht van 

reserves en voorzieningen per mail aan en kondigt zij aan dat de berekening van de algemene 

uitkering de dag daarop volgt.125 

 

Vertrouwen dat het goed komt 

De wethouder wordt op de hoogte gesteld van het ambtelijke overleg tussen provincie en 

gemeente. Men meldt dat gegevens zijn gewisseld en toegelicht en dat gevraagde aanvullende 

onderbouwingen (reserves en voorzieningen) zijn aangeleverd. De betreffende ambtenaar merkt 

op dat de provinciemensen niet hebben aangegeven of zij het eens of oneens met de cijfers en 

onderbouwingen waren. Hij schrijft: "standpunten uitgewisseld, maar (nog) geen zaken 

gedaan."126  

Ambtelijk leeft bij de gemeente de indruk dat het traject met de provincie lastig is, maar dat het 

ook voorgaande jaren stevige trajecten zijn geweest. Het is altijd nog goed gekomen en de indruk 

bestaat dat ook dit keer de provincie het toch niet op afkeuring van de begroting laat aankomen. 

Een voorganger van de huidige ambtelijke toezichthouder heeft dat in het verleden de 

gemeentemensen ook wel eens toevertrouwd dat de provincie de tweede grootste stad van 

Utrecht natuurlijk niet zo maar onder toezicht zal stellen. Uiteindelijk zal de provincie naar 

verwachting ook nu wel besluiten tot repressief toezicht.127  
 

Bij de gemeente is men ook overtuigd van de juistheid van de wijze waarop men het financieel 

beleid voert. Een aantal constructies zoals rond de reserve kapitaallasten is wel ingewikkeld 

gemaakt en wellicht niet makkelijk te volgen voor een buitenstaander, maar daarom is de 

constructie nog wel juist. Ook is men overtuigd van het gelijk van de classificatie van de 

bereikbaarheidsinvesteringen als incidenteel. Wel beseft men ambtelijk dat gelijk hebben nog 

                                                                 
123 Notitie Analyse provincie begrotingspositie Amersfoort, 13 oktober 2014. Per e-mail van 14 oktober 2014. 

124 Interne notitie provincie. Reactie gemeente Amersfoort 2013. z.d. 

125 E-mail 15 oktober 2014. 

126 E-mail aan Buijtelaar, 10 oktober 2014. 

127 Uit: interviews 
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niet altijd betekent dat je gelijk krijgt. Maar door informatie te leveren en uit te leggen, zal de 

gemeente het gelijk naar verwachting toch toekomen.128 

 

'Preventief toezicht' 

Op 22 oktober stuurt een medewerker van de gemeente een interne mail aan zijn directeur 

waarin voor het eerst, voor zover wij dat kunnen achterhalen, over 'preventief toezicht' wordt 

gesproken. Hij heeft contact gehad met de provinciale toezichtambtenaar. Deze heeft tegen de 

gedeputeerde gezegd dat de partijen nog steeds over de cijfers gebogen zijn. De ambtelijke 

toezichthouder zou de gedeputeerde hebben geadviseerd om niet met preventief toezicht te 

schermen omdat dit nog te prematuur is. Ook is uit het contact met de provinciale ambtenaar 

gebleken dat ook bij een aantal andere gemeenten in Utrecht veel gesproken wordt over de 

cijfers en dat de gedeputeerde bij een aantal gemeenten met "… preventief toezicht aan het 

schermen is". De gemeentelijke medewerker besluit zijn mail met: "… nog even afwachten 

dus".129 

 

Interventie 

Wethouder Buijtelaar is er ondertussen toch niet gerust op. Hij maakt zich ernstig zorgen over 

het stroeve verloop van het ambtelijke contact tussen de provincie en de gemeente. Hij twijfelt 

niet aan de inzet en kwaliteit van zijn mensen, maar wil toch dat andere ogen eens naar het 

proces kijken. Hij vraagt de gemeentesecretaris om te interveniëren. Hij vraagt haar om na te 

gaan of iemand met meer afstand tot het financieel toezicht er eens naar kan kijken. 

Gemeentesecretaris Herke Elbers, die net in april 2014 is aangetreden, legt het verzoek op  

23 oktober neer bij een controller van een van de twee andere sectoren van de gemeente. Deze 

bespreekt het nog diezelfde dag in het controllersoverleg en daar krijgt hij ook de nodige 

schriftelijke informatie aangereikt130. Hij geeft de volgende dag zijn visie op de situatie.  
 

Een ander perspectief 

De sectorcontroller constateert dat de financiële vakbroeders, zoals hij ze noemt, elkaar over en 

weer trachten te overtuigen van hun technische gelijk op een aantal ondergeschikte punten in de 

jaarschijf 2015. Dat kan oneindig lang duren en de politiek gaat daar volgens hem niets van 

snappen. Hij adviseert dat de gemeente deze discussie stopt, de provincie voor nu gelijk geeft en 

de betreffende cijfers volgend jaar anders presenteert, zonder daarbij overigens aan te geven op 

welke onderdelen de presentatie anders moet.  

Hij gaat in op enkele specifieke onderwerpen. De provincie kan er volgens hem op vertrouwen 

dat de bezuinigingen op vastgoed en onderwijs vanaf 2016 hard zijn en structureel worden 

ingevuld. De provincie heeft volgens hem gelijk wat betreft incidentele onttrekkingen uit de 

reserve Wijkse voorzieningen Vathorst, want daarin zit geen geld. Hij stelt voor de provincie gelijk 

te geven en maatregelen te nemen waardoor de reserve wordt gevuld.  

De onttrekking van gelden aan de algemene dekkingsreserve kan wel meent hij, maar de 

provincie heeft een punt dat met incidenteel geld in 2015 structureel geraamde uitgaven worden 

gedekt. Daarover kan worden overlegd.  

Hij adviseert om iets op te schalen en een vertegenwoordiger van de ambtelijke top van de 

gemeente in het overleg met de provincie te betrekken, ten eerste in het ambtelijk overleg op  

29 oktober en daarna in het bestuurlijk overleg. Hij stelt voor dat intern strategisch overlegd 

wordt over hoe te handelen en dat te bespreken met de gemeentesecretaris en de wethouder.131 

  

                                                                 
128 Uit: interviews. 

129 E-mail 22 oktober 2014. 

130 Verslag CBO 23 oktober 2014. 

131 E-mail aan de gemeentesecretaris van 24 oktober 2014. 
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In vervolg op dit advies wordt wel opgeschaald maar wijzigt de koers van de gemeente in het 

ambtelijke overleg met de provincie over de begroting niet. De betreffende sectorcontroller blijft 

in het vervolgtraject aangesloten in de interne berichtgeving over de contacten en informatie-

uitwisseling tussen gemeente en provincie. 

  

Voortzetting van de discussie 

De provincie blijft de begroting bekijken en betrekt informatie die de gemeente in de loop van de 

tijd aanlevert. Op 23 oktober komt de provincie met een volgende versie van het financieel 

overzicht met correcties op het reëel en structureel begrotingssaldo 2015-2018 van de 

gemeente. Het is mede gebaseerd op de ambtelijke bespreking met de gemeente op 15 oktober. 

De provinciale toezichthouder komt via correcties voor de begroting 2015 nu uit op een tekort 

van ruim € 5,2 mln. (zie Bijlage 4). De provincie voegt onttrekking voorziening groot onderhoud 

groen en een veel hoger bedrag voor de inzet van de algemene dekkingsreserve toe, dan in de 

correctie van 10 oktober is gebeurd. De provincie vermeldt bij dat laatste dat het niet is 

toegestaan de algemene dekkingsreserve in te zetten ten gunste van het begrotingssaldo. De 

saldi voor de jaren 2016-2018 wijken niet veel af van de vorige versie van de correcties132 (zie ook 

Bijlage 4). 

 

Bij de gemeente raakt men bij het zien van weer een andere versie met correcties ambtelijk 

enigszins vertwijfeld. Men vraagt zich af of men hier nu weer op moet reageren. Men zal er de 

29e oktober tijdens het ambtelijk overleg met de provincie over praten. Het afdelingshoofd 

Financiën mailt twee dagen voor het overleg de provincie dat provincie en gemeente elkaar op 

financieel-technisch niveau onvoldoende genaderd zijn om te concluderen dat zij het eens zijn 

over de cijfers. Hij wil tijdens het overleg een bijdrage leveren door een aantal technische 

verduidelijkingen te geven op het vlak van onttrekking aan de algemene dekkingsreserve, de 

looncomponent en de kwalificaties van stortingen en onttrekkingen als structureel of incidenteel.  

Hij vraagt bij de verschillende onderwerpen aan de provincie om aan te geven welke informatie 

men nog nodig heeft. Ook meldt hij naar aanleiding van overleg met de gemeentesecretaris dat 

een lid van de centrale directie van de gemeente in het overleg zal deelnemen.133 

 

De provinciale ambtelijke toezichthouder reageert daarop snel en mailt dat men er bij de 

provincie kennis van neemt dat er een directielid van de gemeente bij is, maar "… voor alle 

duidelijkheid het gesprek voeren we met jullie net zoals we de vier gesprekken dit jaar hebben 

gedaan. Ik zal bij ons intern wel even overleggen met mijn teamleider hoe wij hier verder mee 

omgaan".134 Op inhoud wordt opgemerkt dat de provinciale medewerkers niet kunnen 

vaststellen wat de gemeente heeft geschreven over inzet van de dekkingsreserve. Ook ten 

aanzien de verstrekte stelpostoverzichten van de grondexploitaties en vastgoed kan de provincie 

de gemeente niet volgen. De provincie signaleert een verschil tussen informatie die de gemeente 

aanreikt over inzet looncompensatie en hetgeen men leest in de conceptbegroting.135 

 

Tegenover de vertwijfeling bij de gemeentemensen staat de idee bij de provinciemensen dat de 

gemeente een aantal constructies zeer complex heeft gemaakt. Men kan niet goed nagaan hoe 

de gemeente haar financiële zaken op een aantal punten heeft geregeld en kan daardoor zijn 

toezichtfunctie niet goed vervullen. De gemeente moet volgens de provincie transparant zijn en 

                                                                 
132 Bijlage bij email van 23 oktober 2014. 

133 E-mail van 27 oktober 2014. 

134 E-mail van 27 oktober 2014. 

135 E-mail van 27 oktober 2014. 
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helder maken hoe de constructies in elkaar steken, zodat ze kunnen worden beoordeeld door de 

provincie.136 

 

Externen geraadpleegd 

De dag voor het ambtelijk overleg informeert de gemeente de provincie over het omgaan met de 

dekkingsreserve en met de nullijn. Ook wordt gemeld dat de gemeente de accountant van de 

gemeenteraad heeft geraadpleegd over de classificatie incidenteel en structureel in lijn met de 

commissie BBV. De accountant heeft bevestigd dat de classificatie van de bijdrage aan VERDER 

als een incidentele last door de gemeente, correct is.137  

Het gaat om de vraag of kosten voor het bereikbaarheidsprogramma als incidenteel project of als 

structurele kosten opgenomen moesten worden in de begroting. Het programma met ook 

financiële bijdragen van andere overheden loopt 20 jaar. Het vraagstuk is niet uniek voor 

Amersfoort en raakt de essentie van de discussie die in 2011 in de commissie BBV is gevoerd. In 

essentie gaat het erom of uitgaven of inkomsten betrekking hebben op een activiteit die een 

gemeente slechts één keer doet of terugkerend (repeterend) doet. Financieel moet dan niet naar 

een snelle eindigheid (korte doorlooptijd) worden gekeken om te bepalen of iets incidenteel is, 

maar naar het unieke, het eenmalige. De 'Notitie incidentele baten en lasten' van januari 2012 

van de commissie BBV bevestigt dit. Hier is volgens de accountant sprake van eindigheid en 

eenmaligheid van het project en dus van incidenteel.138 
 

De gemeenteambtenaren worden dus bevestigd in hun gelijk door de accountant. Deze is ook lid 

van de commissie BBV. Dit verschaft hem enige autoriteit en deze interventie leidt bij onder meer 

de gemeentelijke bestuurders tot het beeld dat de gemeente handelt in lijn met het BBV en zelfs 

dat de commissie BBV de lijn van de gemeente ondersteunt. Maar dat is niet wat de accountant 

heeft gecommuniceerd. Hij heeft een uitleg gegeven van een nota van de commissie uit 2012 

waaraan hij zelf heeft meegewerkt. Ambtelijk bestaat in oktober het idee dat zijn advies helpt om 

gelijk te krijgen bij de provincie.  

 

Maar ook de provincie heeft steun gezocht voor zijn opstelling op de inhoud over vooral het 

vraagstuk inzake het als incidenteel of structureel opvoeren van bereikbaarheidsinvesteringen. 

Niet alleen heeft men een onafhankelijk adviseur geraadpleegd waarmee de provincie wel vaker 

zaken doet, men heeft ook een collega-toezichthouder van een andere provincie hierover om 

advies gevraagd. En ook die persoon is lid van de commissie BBV. De ingewonnen adviezen 

hebben de provincie bevestigd in haar opstelling bij het genoemde vraagstuk.  

 

In het kader van dit raadsonderzoek heeft de voorzitter van de commissie BBV geen toestemming 

gegeven tot het interviewen van de beide commissieleden. De betreffende accountant hebben 

wij geïnterviewd in zijn hoedanigheid als accountant van de gemeenteraad van Amersfoort. 139 

 

Het hoofd Financiën informeert de directie en de wethouder over een telefonisch contact dat hij 

heeft gehad met de provinciale ambtelijke toezichthouder. Hij meldt dat er sprake is van een 

financieel-technische discussie tussen provincie en gemeente en licht de onderwerpen en de 

                                                                 
136 Uit: interviews. 

137 E-mail van 28 oktober 2014 op basis van een telefonisch contact van de gemeente met de accountant. Nadien is het  

 vraagstuk ook per mail aan de account voor gelegd (op 4 november) en heeft hij per mail gereageerd (op 10 november  

 2014). 

138 Bevestigd in interview. 

139 De voorzitter van de commissie BBV heeft de raadscommissie op 3 maart 2016 laten weten dat individuele leden van 

de commissie niet kunnen worden geïnterviewd. Van individuele leden kan geen uitspraak in concrete gevallen worden 

verwacht.  
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standpunten toe. Hij meldt dat hij geen politieke agenda van de provincie kan ontdekken bij de 

provinciale ambtenaren.140 Het is kennelijk een echt financieel-technische en zakelijke discussie 

tussen financiële deskundigen. 

 

Vijfde ambtelijk overleg 

Bij het traject voor de (meerjaren) begroting 2014-2017 merkte men ambtelijk binnen de 

gemeente in juli 2013 op dat het, gelet op een aantal kritische punten die de provincie naar 

voren bracht en de wijze waarop de provincie anders aankeek tegen vraagstukken, men niet met 

één ambtelijk overleg toe zou kunnen. Een tweede zou wellicht nodig zijn.141 In het traject voor 

de begroting 2015 is men inmiddels eind oktober al toe aan het vijfde ambtelijke overleg in het 

kader van het financieel toezicht. En er volgen er nog meer voor het jaar voorbij is. 

 

Het ambtelijke overleg is de 29e oktober in Amersfoort. Van de kant van de gemeente schuift een 

lid van de centrale directie aan. Zijn primaire doel is om te kijken hoe het proces tussen de heren 

deskundigen loopt. Hij meet zichzelf geen inhoudelijke rol toe. Wel heeft hij gesignaleerd dat de 

provincie in aanloop naar het bestuurlijk overleg in een notitie over een ander bedrag voor de 

garantstelling van de gemeente voor het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst spreekt, dan de € 175 

mln. – zie hoofdstuk 5 van dit rapport. Hij vindt dat weinig zorgvuldig van de provincie en 

bewerkstelligt dat dit gecorrigeerd wordt.142  
 

In het overleg worden de conceptbegroting en het aandachtspuntenlijstje van de provincie 

doorgesproken. Het lijstje wordt na het overleg aangepast. Afgesproken wordt dat na het 

bestuurlijk overleg van 31 oktober een vervolgafspraak wordt gemaakt voor technisch overleg 

om de nog openstaande vragen van de toezichthouder vanuit de gemeente te beantwoorden.143 

De directeur neemt in het overleg waar dat er geen persoonlijke zaken spelen tussen de 

deelnemers. Er is geen animositeit. De discussie wordt zakelijk gevoerd. De verschillen van 

mening liggen echt op het financieel-technisch vlak.144 

 

Bestuurlijk overleg 31 oktober 2014 

In een memorandum aan gedeputeerde Van Lunteren ter voorbereiding van het overleg van 31 

oktober meldt de ambtelijke toezichthouder dat op dit moment de conclusie is dat er ambtelijk 

geen (deze onderstreping staat in het memorandum) overeenstemming is over de beoordeling 

van het begrotingsevenwicht. De belangrijkste correcties op het saldo van de gemeente en 

daarmee de geschilpunten zijn: 

 inzet ontvangen loon- en prijscompensatie voor het begrotingsresultaat; 

 onttrekkingen uit negatieve reserves; 

 realiteitswaarde stelposten korting onderwijshuisvesting en vastgoed; 

 inzet algemene dekkingsreserve voor het resultaat 

 beperking van de incidentele lasten. 

Het memorandum stelt dat het ontbreken van een sluitende begroting impliciet gevolgen heeft 

voor het toezichtregime 2015 indien de raad van Amersfoort de begroting ongewijzigd gaat 

vaststellen. De gedeputeerde wordt geadviseerd om uit te spreken dat de provincie ernstige zorg 

heeft over de begroting van de gemeente. 

 

                                                                 
140 E-mail aan wethouder en directie van 28 oktober 2014. 

141 E-mail van 2 juli 2013 aan wethouders. 

142 Uit: interviews. 

143 Uit: gespreksverslag overleg 29-10-2014. Opgesteld door provincie. 

144 Uit: interviews. 
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De gemeente ontvangt ter voorbereiding van het overleg een correctiestaatje (zie Bijlage 4) en 

ook een eerste versie van een blokkenschema met rode en groene kleuren die aanduiden of een 

begroting niet respectievelijk wel sluitend is. In dat schema heeft het blokje voor 2015 van de 

meerjarenbegroting 2015-2018 een groene kleur.145 Er is een tegenstelling tussen het 

blokkenschema en de gepresenteerde correcties. 

 

Wethouder Buijtelaar wordt op de hoogte gebracht van het aandachtspuntenlijstje van de 

provincie. Dit bevat 20 kritische punten en een aantal positieve punten. De wethouder gaat 

gelaten het overleg in. Hij is bereid om als de gemeente zaken moet corrigeren dit conform de 

verlangens van de provincie te doen. Maar om welke punten het precies gaat en wat de provincie 

van de gemeente verlangt, is hem niet duidelijk. De provincie is niet helder in haar vragen en 

geeft geen achtergronden bij de vragen die zij stelt.146 

 

Ook van dit bestuurlijk overleg heeft de provincie alleen een korte samenvatting gemaakt. Er is 

(weer) geen verslag dat is gedeeld met de gemeente.147 Wij kunnen de samenvatting niet 

gebruiken als een betrouwbare bron omtrent hetgeen is gezegd. Uit onze interviews blijkt dat 

men van de kant de van de provincie de inhoud van de samenvatting herkent als een weergave 

van hetgeen is gezegd. Maar van de kant van de gemeente is dit veel minder het geval. Zo blijft 

het bijvoorbeeld onduidelijk of tijdens het overleg over de mogelijkheid van preventief toezicht is 

gesproken, terwijl de samenvatting dit wel suggereert. Volgens de samenvatting heeft de 

gedeputeerde de mogelijkheid van preventief toezicht genoemd. Voor zover in het bestuurlijk 

overleg de gedeputeerde een stevige toon zou hebben aangeslagen, wordt deze door de 

gemeente in de opstelling van de provincie op ambtelijk niveau niet gesignaleerd. De 

communicatie is rustig en zakelijk.148 

 

Op grond van de samenvatting, de interviews en het feitenrelaas dat de gemeente hebben we 

een beeld van het overleg. Ook in dit overleg wordt weer veel over de cijfers gediscussieerd. Van 

de kant van de provincie wordt gewezen op het voortdurende verschil tussen de afgelopen 

begrotingen en rekeningresultaten en het hoge abstractieniveau van de begroting. De gemeente 

brengt naar voren dat de financiële situatie van de gemeente is verbeterd, zoals eerder is 

vermeld. Het overleg over de vorige begroting verliep beter hoewel de financiële situatie toen 

niet beter was. De provincie wijst op eerdere uitingen van zorg over de financiële situatie bij de 

gemeente. Afgesproken wordt dat ambtelijk weer verder worden overlegd over de 

geschilpunten. De toezichthouder zal na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad op 

11 november zijn definitieve oordeel vellen en het advies voor het toezichtregime bij de 

gedeputeerde neerleggen.149 

 

7.5 November 

Op dinsdag 4 november vindt de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Amersfoort 

plaats. Aan het einde van die week op 7 november, komen de betrokken ambtenaren van de 

provincie en de gemeente weer bij elkaar om te praten onder leiding van directieleden van 

provincie en gemeente. De stand van zaken van het proces komt aan de orde en de 

besluitvorming over het toezichtregime. De provincie komt met overzichten van onderwerpen uit 

                                                                 
145 Amersfoort financieel overzicht.xslx. z.j. 

146 Uit: interviews. 

147  De provincie bestrijdt dit in het wederhoor van dit onderzoek. Maar het onderzoek heeft geen enkele indicatie, laat 

staan bewijs opgeleverd dat de samenvatting is gedeeld met de gemeente. 

148 Uit: interviews. 

149 Uit: interviews, Gemeente Amersfoort Feiten en documenten 2016. en Provincie Utrecht. Korte samenvatting 

bestuurlijke overleg Amersfoort d.d. 31 oktober 2014. 
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de afgelopen toezichtbrieven en een uitgewerkte lijst met aandachtspunten. Het is wederom een 

financieel-technische discussie. De beide directeuren constateren dat er op persoonlijk vlak geen 

ruis op de lijn zit tussen de betrokken ambtenaren. Wel hebben zij het gevoel dat zij voortdurend 

als een soort tolk tussen de financiële deskundigen moeten fungeren en over en weer moeten 

verduidelijken wat de andere partij bedoelt met zijn vraag of met het antwoord. 

Het overleg wordt afgesloten met de constatering over en weer, dat men blij is dat dit overleg 

heeft plaatsgevonden onder leiding van de directeuren en dat men de finale stappen kan zetten 

in het overleg. Afgesproken wordt dat de gemeente nog de gelegenheid krijgt om aanvullende 

informatie te overleggen.150 
 

De finale discussies 

De afspraak over de aanvullende informatie betekent dat er weer veel gemaild wordt, ook na de 

vaststelling van de begroting door de gemeenteraad op 11 november. De provincie stelt vragen 

de gemeente informeert: over de onttrekkingen aan de saldireserve, de inzet van de algemene 

dekkingsreserve, omgaan met negatieve voorzieningen, het feit dat de inzet van de 

dekkingsreserve hoger is dan wat in de nota Reserves en voorzieningen van de gemeente staat, 

vermeerdering bij dekking kapitaallasten, inhuur externen, aantallen woonruimten enzovoorts.151  

Intern maakt de sectorcontroller die eind oktober een advies heeft gegeven aan de 

gemeentesecretaris, een notitie over de interpretatieverschillen tussen provincie en gemeente 

over het onderscheid tussen Begroting en Meerjarenramingen en het onderscheid tussen 

incidentele en structurele baten. Hij adviseert om de directie van de provincie te informeren over 

de interpretatieverschillen, zodat die ook kennisneemt van de wijze waarop de gemeente er 

tegenaan kijkt.152 In de analyse komt hij niet meer terug op zijn eerdere opvatting dat de 

gemeente de provincie op een aantal punten gelijk moet geven en voort moet gaan met overleg 

over de resterende punten. 

 

Ook nog de jaarrekening … 

Op 7 november heeft de provincie ook een reactie op de jaarrekening 2013 gegeven en 

gesignaleerd dat er een tekort is van € 13,9 mln. Daarin ziet de provincie een bevestiging van het 

feit dat jaar op jaar de jaarrekeningen van de gemeenten tekorten vertonen. Ambtelijk 

communiceert men binnen de gemeente dat de analyse van de provincie onvolledig is en dat zij 

op basis daarvan verkeerde conclusies trekt. De analyse van de provincie voldoet volgens de 

gemeente niet aan de gangbare regelgeving. De tegenanalyse van de gemeente komt uit op een 

jaarrekening voor 2013 die structureel sluitend is.153 

 

Aandachtspunten 

Op 12 november is er weer een technisch overleg van provincie en gemeente. Bij "koffie met een 

vers plakje cake"154 blikt men terug op het ambtelijk overleg van 29 oktober en 7 november. Op 

inhoud gaat het overleg verder waar het gebleven is. Alle aandachtpunten van de lijst die de 

provincie heeft opgesteld, worden doorgenomen. De provincie vraagt nog om een aantal 

onderbouwingen van de cijfers in de begroting. In het overleg doet de provincie geen uitspraak 

over het oordeel dat zij zal geven over de vastgestelde begroting. Men wil de aanvullende 

informatie nog bestuderen. 

 

                                                                 
150 Uit: interviews. 

151 E-mails over en weer van 10 en 13 november 2014. 

152 E-mail van 10 november 2014. 

153 E-mail van 11 november 2014. 

154 E-mail met agenda voor het overleg, 11 november 2014. 
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Ook de betrokken personen constateren in het kader van dit raadsonderzoek dat er weliswaar 

interventies zijn geweest, zowel het bestuurlijk overleg van 31 oktober als het overleg op  

7 november, maar dat de ambtelijke overleggen tussen de deskundigen onverminderd op 

eenzelfde wijze voortgaan.155 De provincie vraagt om verduidelijkingen en de gemeente 

beantwoordt de vragen naar beste vermogen of geeft aan de antwoorden nog na te zoeken. Voor 

de provincie gaat het er nu om de vastgestelde begroting finaal te beoordelen. Daarvoor heeft 

men meer informatie nodig dan waar men over beschikt. 

 

De gemeente dient de vastgestelde begroting op tijd vóór 15 november in bij de provincie.  

 

Op 14 november meldt de ambtelijke provinciale toezichthouder zich met de openingszin: "Daar 

ben ik weer !!!" Naast constatering dat een deel van de vraag over dekking kapitaallasten moet 

worden beantwoord door de gemeente, heeft hij nog vier aanvullende vraagjes over voeding van 

de algemene middelen, voeding uit de bestemmingsreserve RSV, een verschil in optellingen van 

cijfers en de vraag naar de vaststellingsdatum van het beheerplan wegen. Drie dagen later wordt 

op een deel van de vragen antwoord gegeven en worden de antwoorden op de overige vragen 

nog nagezocht.156 

 

In de staf Financiën van de gemeente van 24 november wordt gemeld dat er die week nog een 

ambtelijk overleg met de provincie is. De provincie heeft nog geen uitkomsten van de 

bevindingen van de beoordeling van de vastgestelde begroting overhandigd.157 

 

Laatste overleg 

Ook op 26 november is er nog een keer ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente in 

Amersfoort. In het overleg meldt de provincie dat zij zich beraadt over de classificatie van de 

bereikbaarheidsinvesteringen. Verder presenteert de provincie een nieuwe versie van de 

correcties op het door de gemeenteraad vastgestelde begrotingssaldo van € 0,5 mln. voor de 

begroting 2015 – zie Bijlage 4. De provincie komt nu uit op een tekort van bijna € 2 mln. Het 

staatje wordt besproken en de gemeente ontdekt een dubbeltelling. De dubbeltelling zit hem er 

in dat in de post Incidentele onttrekkingen reserves van (ruim € 6 mln.) die de gemeente 

meeneemt bij de bepaling van het saldo exclusief incidentele reservemutaties, ook de 

onttrekking voorziening Vathorst (€ 1,4 mln.) is begrepen. Die laatste wordt nog eens apart door 

de provincie als correctie opgevoerd. Wat resteert is het verschil tussen € 2 mln. en € 1,4 mln.  

Het overleg eindigt in de beleving van de gemeentelijke functionarissen met de gezamenlijk 

constatering dat er een tekort is van € 0,6 mln.  

De provinciale toezichthouders erkennen dat er sprake is van een dubbeltelling en corrigeren die 

in de volgende versies van de correcties op het saldo. 

De vertegenwoordigers van de gemeente menen dat het verschil van 6 ton in relatie tot de totale 

begroting van Amersfoort van meer dan € 400 mln. ook voor de provincie verwaarloosbaar is en 

dat men er dus wel uit is.158 

 

Eerder die dag heeft het hoofd financiën van de gemeente kort informeel gesproken met een 

directielid van de provincie. Hij mailt zijn collega's dat men bij de provincie meent dat het overleg 

van 7 november wel goed heeft gewerkt. "Cruciale vraagt lijkt of de provincie bereid is gemeente 

het vertrouwen te geven dat het met de laatste stap ook wel goed komt. (de provincie) gaf aan 

                                                                 
155 Uit: interviews. 

156 E-mail van 14 november 2014. 

157 Verslag staf Financiën 24 november 2014. 

158 Uit: interviews. 
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dat de gedeputeerde er ook wel reëel in zit. Signaal dat is afgegeven dat de kerntakendiscussie 

naar voren wordt gehaald is een belangrijk element."159  

 

Er gloort een probleem 

Op 27 november vergadert de provincie intern over het ambtelijk advies aan de gedeputeerde 

over het toezichtregime. Wat men daarover bij de gemeente verneemt, stemt daar niet gerust. 

De betreffende gemeenteambtenaar laat weten dat hij van de ambtelijke toezichthouder niet de 

royale toezegging heeft kunnen ontlokken dat deze de analyse van de gemeente over onder 

meer de dubbeltellingen deelt. Er is bij de gemeenteambtenaar twijfel ontstaan of het nog wel 

goed komt. De toezichthoudende ambtenaar van de provincie heeft hem aangegeven "… dat we 

ons moeten voorbereiden op het gegeven dat Van Lunteren binnen enkele weken met de 

gemeenteraad van Amersfoort in gesprek wil.  

Ik weet niet wat er vanmiddag gaat gebeuren. Maar ik voorzie een scenario dat Van Lunteren een 

gesprek met de raad aangaat op basis van een analyse waar naar ons oordeel aantoonbare 

dubbeltellingen in zitten. (…) Over de kwalificatie van wat incidenteel, dan wel structureel is, kun 

je nog wel verschil van meningen (hebben – red.). Over dubbeltellingen is dat eigenlijk niet het 

geval. Ik vind dat je dat ook fatsoenlijk uitgekruist moet hebben met elkaar, voordat je de 

bestuurders in stelling brengt."160 Hij is er bezorgd over dat de provinciale ambtenaar ook bij de 

directie van de provincie mist heeft opgeworpen en dat de gemeente het risico loopt dat een 

verkeerd beeld over de financiële situatie bij Amersfoort aan het ontstaan is binnen de 

bestuurlijke en ambtelijke top van de provincie. Hij vraagt zich af of ook op dat niveau de 

informatie over de financiële situatie nog 'uitgekruist' moet worden.161 

 

Een dag later blijkt inderdaad dat het ambtelijk overleg van 26 november er niet toe heeft geleid 

dat men er wel uit is. Ook informatie die de dag ervoor is aangeleverd door de gemeente heeft 

kennelijk niet meer voldoende opgeleverd voor de provincie.162 Het vertrouwen dat het met de 

laatste stap van de gemeente wel goed komt, is er niet bij de provincie. Voor de gedeputeerde is 

het naar voren halen van een kerntakendiscussie die hij al bij de coalitiebesprekingen in maart 

had verwacht, niet voldoende.  

 

Aankondiging 

Vrijdagmiddag 28 november laat belt een directielid van de provincie met zijn collega bij de 

gemeente met de mededeling dat dinsdag 2 december een voorstel in het college van GS ligt om 

de gemeente een brief te sturen waarin wordt aangekondigd dat het college het voornemen 

heeft de gemeente onder preventief toezicht te stellen. Het directielid van de gemeente brengt 

direct de wethouder en de verschillende collega's per mail op de hoogte. Hij meldt dat hij de 

indruk heeft gekregen van de mededeling van zijn collega van de provincie dat de echte zorgen 

van de provincie liggen bij het meerjarenperspectief. De gedeputeerde wil weten hoe serieus de 

raad is om het meerjarenperspectief te verbeteren. Daarover zal de gedeputeerde overleggen 

met de raad. Op basis daarvan zal hij een beslissing over het toezichtregime nemen.163 

 

De provinciale toezichthouder heeft ondertussen zijn gesprekspartner bij de gemeente 

geïnformeerd over het voornemen. De laatste meldt in zijn reactie een uur later aan de andere 

                                                                 
159 Bericht van 26 november 2014. 

160 E-mail van 27 november 204. 

161 Met 'uitkruisen' wordt hier bedoeld dat informatie gewisseld moet worden. Het is een woord dat in de interviews met  

 Amersfoort veel gebruikt werd tijdens het onderzoek, maar niet in zijn oorspronkelijke betekenis van iemands  

 toekomst voorspellen door het leggen van kaarten in de vorm van een kruis. 

162 E-mail van 27 november 2014. 

163 Bericht aan diverse personen binnen de gemeente, 28 november 2014. 
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gemeentemensen dat hij de indruk van de ambtelijke toezichthouder van de provincie heeft 

gekregen, dat met de opmerkingen van de gemeente op 26 en 27 november maar beperkt wat 

gedaan is.164 

 

En 's avonds tijdens een bijeenkomst van de VVD in Vianen, spreekt gedeputeerde Van Lunteren 

wethouder Buijtelaar aan met dezelfde mededeling. De wethouder is van dat soort informele 

mededelingen over zaken met zo een formeel en gewichtig karakter eigenlijk niet gediend. Hij 

heeft een voorkeur om zakelijke kwesties in formeel bestuurlijke overleg te bespreken, of althans 

met ruimte voor voorbereiding, afstemming van verwachtingen en mogelijkheden om 

vervolgafspraken te maken. Ook is hij ontstemd over het feit dat zijn ambtenaren eerder door de 

provincie op de hoogte zijn gebracht dan hij als verantwoordelijk bestuurder.  

 

Hij mailt aan een aantal ambtenaren rond 20.00 uur die avond: "Ik ben zojuist en passant door 

Van Lunteren geïnformeerd. (…) Wat het voor mij moeilijk maakt is dat er kennelijk tussen de 

financials verschil van inzicht bestaat tussen dubbeltellingen etc. Heb dan ook richting Van 

Lunteren aangegeven nu nog geen uitspraak te kunnen doen omtrent de wijze van reactie en dat 

ik eerst zijn brief wil afwachten. (…) Graag a.s. maandag in staf Financiën de koppen bij 

elkaar!"165 

 

Met ingang van december ontstaat een nieuwe situatie. 

 

7.5 Beschouwing KplusV 
De informatie uit dit hoofdstuk brengt ons tot de volgende beschouwing van het proces dat is 

doorlopen en de factoren die een rol hebben gespeeld bij het verloop. 

 

Overleg op financieel-technisch niveau 

Als we het jaar 2014 tot de maand december overzien dan valt een aantal punten op. Ten eerste 

de onderwerpen waarover wordt gesproken zijn van financieel-technische aard. Dat zijn ze vanaf 

het begin dat informatie wordt uitgewisseld. Het begint in de zomer met het meningsverschil 

over opschuivend perspectief in de meerjarenraming en concentreert zich vervolgens op 

vraagstukken zoals het als incidenteel of structureel classificeren van 

bereikbaarheidsinvesteringen. Daarnaast hebben de provinciale toezichthouders veel vragen. Zij 

vragen om toelichtingen, onderbouwingen en specificaties van begrotingsposten. 

 

De betrokken ambtenaren van provincie en gemeente signaleren zelf dat zij op financieel-

technisch niveau blijven steken. Zij hebben van tevoren intern en zelfs naar elkaar gewaarschuwd 

dat dit niet zou moeten gebeuren. Het lukt de financieel deskundige ambtenaren van beide 

overheden niet zich daaruit los te maken en de discussie op een ander plan te tillen. Enerzijds zijn 

de vragen van de provincie gedetailleerd en financieel-technisch, anderzijds wordt ook op dat 

zelfde niveau geantwoord vanuit de gemeente. Van beide kanten blijft men op het eigen gelijk 

hameren, en zoekt men en krijgt men extern daarvan bevestiging.  

De provincie komt telkens met enkele vragen via mails en de gemeente beantwoordt die. Bij de 

gemeente heeft men moeite met die versnippering van vragen en de voortdurende nieuwe 

informatie die de provincie gebruikt bij haar correcties van het saldo. En bij de provincie vindt 

men dat men veel moet doen om de informatie uit de gemeente te trekken. Voortdurend moet 

om aanvullende informatie worden gevraagd om werkelijk inzicht te krijgen. 

 

                                                                 
164 Ander bericht aan diverse personen binnen de gemeente, 28 november 2014. 

165 E-mail van Buijtelaar aan diverse ambtenaren, 28 november 2014. 
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Bij de gemeente worden de aanpassingen in de correcties en het geschuif met cijfers, zoals men 

dat ziet, niet begrepen. De provincie komt in de loop van de tijd met verschillende versies van de 

correcties. Ons is gebleken dat de versies van de correcties waarmee de provincie komt, steunen 

op inzichten die men gaandeweg krijgt (zie Bijlage 4). Maar voor de ontvanger, zeker wanneer 

deze geacht wordt op enige afstand te staan zoals de ambtelijk en bestuurlijke leiding, is deze 

wijze van werken moeilijk te volgen.166 De verschillende versies van de correcties dragen niet bij 

aan de duidelijkheid en daar komt bij dat de toezichthouder ter voorbereiding van het bestuurlijk 

overleg van 31 oktober een staatje meezendt, waarin met de kleur groen is aangegeven dat 2015 

een positief saldo kent. Dat heeft de onduidelijkheid alleen maar vergroot. 

 

Er ontstaat een beeld van touwtrekken tussen deskundigen van de provincie en de gemeente op 

de dimensie van de financiële techniek. Er wordt niet overgeschakeld op een andere golflengte. 

De gemeente vraagt niet naar de achterliggende motieven. En ook de provincie gaat het alleen 

maar om onderbouwing van de cijfers. Men blijft op eendimensionale lijn met financieel-

technische argumenten elkaar overtuigen en men tracht niet op een andere wijze, met inbreng 

van andere perspectieven, tot een voor de beide partijen aanvaardbare oplossing te komen..167 

Dat gebeurt ook niet als er wordt opgeschaald naar een hoger ambtelijk niveau of naar het 

bestuurlijk niveau. 

 

Onvoldoende effect van opschaling 

De betrokken deskundigen waren onderling niet in staat om uit de financieel-technische discussie 

te stappen. De twee bestuurlijke overleggen en de opschaling naar directieniveau hebben daarop 

ook geen merkbare invloed gehad. Het is opvallend dat op 15 november in het 'technisch' 

ambtelijk overleg wordt teruggeblikt op ambtelijke overleggen van 29 oktober en 7 november en 

niet op het bestuurlijk overleg van 31 oktober. Het lijkt erop dat het bestuurlijk overleg er voor 

de ambtelijke betrokkenen nauwelijks iets toe heeft gedaan. De ambtenaren worden hierop niet 

gecorrigeerd door de bestuurders. 

 

Ook de interventie van de twee directeuren heeft onvoldoende effect gehad op de wijze waarop 

de financiële mensen het overleg tot eind november hebben gevoerd. Het overleg veranderde 

niet van karakter en ook de aard van de inhoud wijzigde niet. De wethouder heeft intern expliciet 

gevraagd om opschaling en daarop is actie ondernomen. De gedeputeerde had ook behoefte aan 

opschaling maar wij hebben niet kunnen achterhalen of daarop binnen de provincie ook 

initiatieven zijn genomen. Vanuit de gemeentelijke ambtelijke top is contact gezocht met het 

topmanagement van de provincie. Het doel van de interventies was om te kijken of het proces 

tussen de primair betrokken ambtenaren ordentelijk verliep en of er geen persoonlijke of andere 

ruis op de lijn zat. Het achterliggende doel was om de informatie-uitwisseling optimaal te laten 

verlopen om zo het verschil van inzicht te beslechten. 

Er is niet gepoogd om te komen tot een oplossing van het gerezen probleem. Er is niet gewerkt 

aan een andere koers zoals in oktober nog wel was geadviseerd. De interactie tussen financiële 

deskundigen staat voorop, de activiteiten van de hogere echelons zijn vooral faciliterend voor die 

interactie. De opschaling heeft geen bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem van de 

voortgaande discussie tussen gemeente en provincie. 

 

Geen koerswijziging 

Aan de kant van de gemeente was eind oktober toch klip-en-klaar gesignaleerd dat men er op het 

niveau van de financieel deskundigen niet uit zou komen. Een sectorcontroller had ook al een 
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167 Een dergelijke benadering wordt bij onderhandeling tussen partijen wel voorgestaan. R. Fisher e.a., Excellent 

onderhandelen, Amsterdam 1994. 
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begin van een strategie voor de gemeente uitgetekend. Die strategie past bij het gegeven dat het 

college van GS, lees de provincie, de beleidsruimte heeft om te oordelen of aan criteria voor 

repressief toezicht wordt voldaan of niet. Daarbij past de aanbeveling van de sectorcontroller om 

de provincie gelijk te geven en vervolgens stappen vooruit te zetten en over een aantal punten 

verder te overleggen. Die aanbeveling keert niet waarneembaar terug in het handelen van de 

gemeente. De centrale directie richt haar interventie niet op verandering van koers maar op het 

samen met het management van de provincie zo goed mogelijk laten plaatsvinden van de 

informatie-uitwisseling. De veronderstelling is daarbij dat het verschil van inzicht dan vanzelf 

verdwijnt. Die veronderstelling zou mogelijk gerechtvaardigd zijn geweest, als er sprake was van 

onwetendheid bij één van de partijen of bij beide. Daarvan is in onze waarneming geen sprake. 

Ook hebben wij geen aanwijzing aangetroffen dan één van de partijen van zich zelf dacht 

onwetend te zijn op het vlak van de financiële vraagstukken die aan de orde waren.  

 

De gemeentemensen gingen voort op de ingeslagen weg om hun gelijk te krijgen. Mogelijk speelt 

hier een rol dat bij de gemeente ambtelijk in elk geval de verwachting bestond dat als het er op 

aan komt de provincie het preventief toezicht niet doorzet. Er waren ervaringen in eerdere jaren. 

Bij de gemeente waren er personen die vonden dat de provincie het spel dit keer wel stevig 

speelde. Bij de provincie bestond echter niet het idee dat men een spel aan het spelen was.168 
 

Vanuit de idee dat men gelijk heeft en het uiteindelijk ook wel zal krijgen, ontstaat niet snel het 

besef dat men een probleem heeft dat moet worden opgelost. Het probleem daagt bij de 

gemeentemensen pas rond 27 november, blijkt uit een intern mailbericht.  

Het probleem ontwikkelde zich snel na de aankondiging van het voornemen tot preventief 

toezicht op 2 december. Het probleem was er volledig toen de toezichtbeslissing medio 

december een feit was. Toen ontstond er ook de ruimte voor werken aan een oplossing, zoals we 

nog zullen zien in de volgende hoofstukken. 

 

Gebrekkige documentatie 

De partijen hadden uit de groef van de financieel-technische discussie kunnen treden, als er 

duidelijke politiek-bestuurlijke signalen hadden doorgeklonken naar de betrokken organisaties. 

Daarvoor waren de voorwaarden wel degelijk aanwezig. Anders dan in voorgaande jaren was er 

namelijk al een bestuurlijk overleg tussen de betrokken portefeuillehouders gepland in 

september, nog voordat het college van B&W de conceptbegroting zou vaststellen. Als de 

gedeputeerde tijdens het bestuurlijke overleg van september al in stevige bewoordingen zijn 

opvatting over de financiële situatie van Amersfoort kenbaar zou hebben gemaakt, dan is dat niet 

gedocumenteerd in een verslag dat door de betrokken partijen is vastgesteld. Als dit wel het 

geval was geweest via een door de partijen geaccordeerd verslag van de bijeenkomst dan had 

daarvan een signaal uit kunnen gaan, zowel naar de ambtelijke organisatie (management en 

medewerkers) als naar het college van de gemeente. Dergelijke verslagen worden namelijk 

doorgaans verspreid en in elk geval gearchiveerd in overheidsorganisaties. 

 

Nu zijn de samenvattingen van de overleggen voor de dossiervorming van beperkt belang. Bij een 

zwaar bestuurlijk middel als preventief toezicht is het gepast dat het dossier geaccordeerde 

verslagen van overleggen bevat. Ook van de ambtelijke overleggen zijn geen verslagen gemaakt. 

Van een aantal zijn er in het dossier door de provincie wel korte aantekeningen gemaakt van wat 

is besproken en besloten. Maar ook de resultaten daarvan zijn niet gedeeld met de andere partij, 

laat staan door hem geaccordeerd. Ze zijn van weinig waarde in een toezichtrelatie. 
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Onduidelijke signalen 

Er wordt in de documenten die er wel toe doen en in gesprekken in het proces nogal verhullend 

taalgebruik gehanteerd. In hoofdstuk 6 is al gebleken dat de vorige toezichtbrieven voorzichtig 

geformuleerd waren. Daardoor werkten ze niet als waarschuwingen. 

Ook nu is er terughoudendheid in de communicatie. De provinciale ambtenaren gebruiken in de 

ambtelijke overleggen het woord preventief toezicht niet, want dat is volgens hen aan de 

bestuurders.169 Maar in een mail van 23 oktober aan de gemeente wordt wel degelijk gemeld dat 

er sprake kan zijn van een wijziging van het toezichtregime bij ongewijzigde besluitvorming in de 

raad over de begroting.170 Ambtelijk wist men bij zowel gemeente als provincie dat preventief 

toezicht een optie was. Binnen de provincie wordt in de communicatie met de gedeputeerde ook 

gesproken over de mogelijkheid van preventief toezicht. 

 

Maar ook zonder die mail wisten de gemeenteambtenaren wat de consequenties zijn als de 

provincie er op uitkomst dat de begroting niet reëel en structureel in evenwicht is en dat 

preventief toezicht dan aan de orde is. In het onderzoek is niet duidelijk geworden of het signaal 

in de betreffende mail van de provinciale toezichthouder is gecommuniceerd met de wethouder 

van Financiën.171  

 

Volgens de gedeputeerde hoeft niet gesproken te worden over preventief toezicht zolang er nog 

geen sprake is van een door de raad vastgestelde begroting. Zowel ambtelijk als bestuurlijk 

schuift men bij de provincie stevige taal voor zich uit, totdat de raad kennelijk niet op een ander 

spoor terecht is gekomen dan in de conceptbegroting wordt gevolgd. Dat leidt er bij de gemeente 

toe dat men lange tijd niet weet wat het gaat worden met het oordeel over de begroting.  

Verder werden er in de aanloop van het bestuurlijk overleg van 31 oktober tegenstrijdige 

signalen afgegeven door de provincie: correcties die op een negatief saldo uitkomen en een 

kleurenschema waarin de begroting voor 2015 groen is gekleurd: een sluitende begroting. 
 

Het is niet zo verwonderlijk dat bij de gemeente de idee post vatte dat, als het er op aan komt de 

provincie (toch) niet tot preventief toezicht overgaat. De provincie verpakte de signalen in 

onduidelijkheid en schoof een uitspraak over het eindoordeel over de begroting in de tijd vooruit. 

Daar staat tegenover dat bij de gemeente men er op vertrouwde dat provincie en gemeente er in 

onderlinge communicatie wel uit zou komen. Dat vertrouwen vindt geen grond in de 

(schriftelijke) contacten tussen provincie en gemeente. Het was alleen gebaseerd op de eigen 

veronderstelling dat als het er op aankomt, de provincie toch niet door zou pakken.172 

 

In de ambtelijke overleggen blijft men zakelijk en lijkt de sfeer eerder gemoedelijk, dan dat men 

met de 'vuist op tafel slaat' om de woorden kracht bij te zetten en de ander in niet mis te 

verstane woorden duidelijk maakt wat er aan de hand is. Met name van de kant van de provincie 

had men dat kunnen doen. Men sprak zacht, maar de gemeente kon niet goed zien of de 

provincie ook een stok (big stick) bij zich had. 

 
  

                                                                 
169 Uit: interviews. 

170 E-mail van 23 oktober 2014. 

171 Uit: interviews. 

172 Dit is ook in interviews naar voren gebracht. 
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8 De gemeenteraad na de verkiezingen van 2014 

In dit hoofdstuk gaan we in op de rol die de gemeenteraad heeft gespeeld in 2014 vanaf de 

gemeenteraadsverkiezingen tot 2 december. We nemen ook specifiek de rol van de commissie 

Begroting & Verantwoording (B&V) in beschouwing omdat zij in die decembermaand en begin 

2015 een prominente rol speelt in de relatie tussen gemeente en provincie. 

 

Aan dit hoofdstuk liggen de volgende onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 van dit rapport ten 

grondslag. 

 Hoe heeft het college opmerkingen over risico’s vertaald naar besluitvorming over financiën? 

 Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen college en raad, in het bijzonder 

de commissie Begroting & Verantwoording, met name in het jaar dat voorafging aan het 

preventief toezicht? 

 Welke acties heeft de raad (in het bijzonder de commissie Begroting & Verantwoording) 

genomen om een kaderstellende en controlerende rol te spelen ten aanzien van risico’s en 

meer-jarenfinanciën? 

 

We schetsen weer de tijdlijn voor dit hoofdstuk. 

 

TIJDLIJN 

 19 maart  Gemeenteraadsverkiezingen 

 18 april Presentatie Coalitieakkoord 

 10 juni Kaderbrief 

 17 juni Kadergesprekken in De Ronde 

 8 juli Kaderbrief in Het Besluit 

 30 september College stelt raadsvoorstel met conceptbegroting 2015-2018 vast 

 
14 oktober 

Gesprekken met bewoners en rondetafelgesprekken in De Ronde over de 

conceptbegroting 

 28 oktober Bespreking conceptbegroting in Commissie B&V 

 3 november Raadsinformatiebrief septembercirculaire BZK over gemeentefonds 

 4 november De Ronde Algemene beschouwingen over de Begroting 2015-2018 

 11 november Behandeling en vaststelling begroting en moties en amendementen in Het Besluit 

 

8.1 Een nieuwe raad, een nieuwe coalitie 
Amersfoort kende van 2010 tot begin 2014 een woelige raadsperiode. Verschillende aanleidingen 

hebben erin geresulteerd dat er in die periode drie colleges van verschillende 

coalitiesamenstelling zijn geweest, waarin in totaal twaalf wethouders zitting hebben gehad en er 

twee keer van gemeentesecretarissen is gewisseld. Ook kreeg Amersfoort een nieuwe 

burgemeester in die periode. 

 

De verkiezingen van 19 maart leiden tot een verschuiving van de krachtsverhoudingen in 

Amersfoort. Grote winnaar is D66. De partij komt met negen zetels in de raad, gevolgd door de 

VVD, Christen Unie en de PvdA alle drie met vijf zetels, de SP en het CDA elk met vier, GroenLinks 

(drie), Actief (uiteindelijk twee) en de Burger Partij en Amersfoort 2014 met elk één. De landelijke 

partijen hebben het in Amersfoort relatief goed gedaan. Terwijl elders lokale partijen soms heel 

groot zijn geworden, blijven het in Amersfoort een- of tweemansfracties. 
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D66 heeft de leiding van de coalitievorming. De vier grootste partijen vormen de coalitie en 

komen op 18 april met een coalitieakkoord naar buiten. Na de vorige roerige raadsperiode 

zoeken de partijen nu stabiliteit. De coalitiepartijen hebben een grote meerderheid in de raad, 

maar vinden het van belang om deze nieuwe periode de gehele raad bij belangrijke onderwerpen 

te betrekken. Ook de stad moet meer worden betrokken bij besluiten.  

Mede om die reden en omdat men signaleert dat de stad na de eerdere bezuinigingsronden 

bezuinigingsmoe lijkt te zijn geworden, besluiten de coalitiepartijen, ondanks de geconstateerde 

financiële vraagstukken, nu niet volop met bezuinigingen te komen. In plaats daarvan zal een 

midtermreview worden gehouden en via een kerntakendiscussie kunnen dan de lijnen voor het 

tweede deel van de raadsperiode worden uitgezet. Dan kan ook rekening worden gehouden met 

de mogelijk veranderende omstandigheden.  

Om de eerste jaren toch specifieke ambities onder meer op het vlak van economische 

ontwikkeling en duurzaamheid uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren, worden deze 

incidenteel gedekt met incidentele middelen afkomstig van het saldo van de rekening 2013, ter 

grootte van € 6,3 mln. Fractievoorzitters die onderhandelen over het akkoord realiseren zich dat 

nu geen middelen worden ingezet ter verbetering van de financiële positie door bijvoorbeeld 

ophoging van het weerstandsvermogen, maar dit is een bewuste keuze.173 

 

Het vorige college had op 22 april er nog voor gekozen het rekeningresultaat toe te voegen aan 

de reserve om de weerstandscapaciteit te versterken. Maar de politiek kiest dus anders bij de 

coalitievorming. Wethouder van financiën de heer Buijtelaar, die deze portefeuille ook in het 

nieuwe college zal behouden, heeft uit oogpunt van financieel beheer wel behoefte aan 

toevoeging van het resultaat van 2013 aan de reserves, maar hij kan leven met het politieke 

onderhandelingsresultaat. Het is wel belangrijk voor hem dat er geen structurele verplichtingen 

worden aangegaan en dat de middelen alleen voor 2015 en 2016 worden ingezet.174  

 

Het coalitieakkoord zegt hierover: "Dit coalitieakkoord bevat afspraken op hoofdlijnen. De 

financiële kaders reiken veelal tot en met 2016. Dan heeft de coalitie een herijking van afspraken 

voorzien, waarbij de raad en de stad worden betrokken. Die herijking valt samen met het 

resultaat van een kerntakendiscussie die in 2015 wordt gevoerd. Ook is in 2016 meer zekerheid te 

verwachten over de financiële ontwikkelingen in 2017 en 2018. Vooralsnog zijn voor die jaren 

flinke Rijksbezuinigingen te voorzien.  

De coalitie gaat halverwege de raadsperiode met de raad en met de stad in gesprek over de 

werkbaarheid van gemaakte afspraken en over de tussentijdse resultaten van het gevoerde 

beleid. Dat kan leiden tot een herijking van beleid. 

In de aanloop naar deze herijking vindt een kerntakendiscussie plaats. Het college wordt 

gevraagd die discussie in 2015 te starten. Hierbij wordt in samenspraak met raad en stad 

besproken op welke terreinen de gemeente verantwoordelijkheden kan loslaten."175 

 

De raad en gemeentefinanciën 

Op 8 april worden enkele masterclasses voor de nieuwe (en ook overige) raadsleden gehouden 

over verschillende onderwerpen, waaronder gemeentefinanciën. Volgens de presentatiesheets 

wordt vermeld dat de provincie de begroting goedkeurt. Of ook over repressief en preventief 

toezicht is gesproken, hebben we niet kunnen achterhalen. De raadsleden die wij gesproken 

hebben kunnen het zich niet herinneren. Ook is de rol van de raad in het kader van artikel 189 lid 

2 van de Gemeentewet (toezicht van de raad op een reëel en structureel begrotingsevenwicht) 

niet aan de orde gesteld. 

                                                                 
173 Uit: interviews. 

174 Idem. 

175 Coalitieakkoord, Samen maken we de stad, 18 april 2014. p. 2. 



 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 87 

 

 

Wel weet een raadslid zich te herinneren dat de gemeenteambtenaren het financieel-technische 

karakter van de begroting en begrotingsvoorbereiding benadrukken en dat zij de raadsleden erop 

wijzen vooral aandacht te besteden aan de beleidsmatige aspecten van de begroting. De 

financiële techniek kan men aan de ambtenaren overlaten.176 

 

Bij de bespreking van de kadernota in juli uiten verschillende raadsfracties hun zorgen over de 

financiële situatie van de gemeente en met name over het afnemend weerstandsvermogen. De 

hierboven genoemde besteding van de middelen uit 2013 aan ambities uit het akkoord waren 

politiek gedragen, maar er wordt toch een motie ingediend door de coalitiepartijen en 

aangenomen over de toekomstbestendigheid van de financiën van de gemeente. Men dringt aan 

op verhoging van het weerstandsvermogen en verhoging van de reservecapaciteit, onder meer 

door toevoeging daaraan van de rekeningresultaten.177 De motie vraagt het college om in het 

vervolg te doen wat in de coalitieonderhandelingen nu net niet is gedaan met de resultaten van 

de jaarrekening 2013. 

 

8.2 Commissie Begroting & Verantwoording 
De commissie Begroting & Verantwoording (B&V) is in 2014 niet meer in de samenstelling van de 

vorige raadperiode bij elkaar gekomen. Er is een vergadering gepland op 4 maart, maar die wordt 

uitgesteld in verband met het feit dat te veel leden voor die avond de voorkeur geven aan 

deelname aan een bijeenkomst van De Ronde over verkeersstromen rond de Kersenbaan. De 

voorzitter en secretaris van de commissie hebben toen besloten de bijeenkomst niet te laten 

doorgaan. Tot de ingekomen stukken behoren de brief van de provincie Utrecht van 18 

december 2013 over de aard van het begrotingstoezicht 2014 en de Raadsinformatiebrief (RIB) 

2014-004 over hetzelfde onderwerp. In de RIB staat onder meer dat de provincie wordt 

geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente met een aantal ontwikkelingen in de financiën 

zal omgaan. Ook vermeldt de RIB dat er in januari een afsluitend overleg met de gedeputeerde is 

geweest over het vraagstuk van de grondexploitaties dat was ontstaan rond de jaarrekening 

2012.178 

 

Nieuwe commissie 

Na de verkiezingen komt de commissie in nieuwe samenstelling voor het eerst op 6 mei bijeen. 

Op de agenda staan de verkiezing van de voorzitter van de commissie en een masterclass over 

gemeentefinanciën. Voor het voorzitterschap zijn twee kandidaten: Frans Prins van GroenLinks 

die ook in de vorige periode voorzitter is geweest, en Daniëlle van Wijngaarden van de VVD. De 

heer Prins benadrukt in zijn 'verkiezingspraatje' dat hij de commissie ziet als een technische 

commissie waarin informatie wordt gewisseld en verkregen van het college en waarin geen 

politieke oordelen worden uitgesproken. Daarvoor zijn andere bijeenkomsten van De Ronde 

(inzichtvorming en meningsvorming van de gemeenteraad). Mevrouw Van Wijngaarden vindt ook 

dat B&V een financieel-technische commissie is, maar wil ook ruimte geven aan politieke 

discussie in de commissie. Zij wordt gekozen. 

 

De directeur van de sector Middelen, het afdelingshoofd Financiën en een medewerker 

verzorgen tijdens de bijeenkomst een 'masterclass gemeentefinanciën' waarin zij de raadsleden 

introduceren in de wereld van de gemeentefinanciën en de planning-en-control-cyclus van de 

gemeente Amersfoort. De horizontale toezichtrol van de raad op grond van artikel 189 lid 2 van 

de Gemeentewet komt niet aan de orde. 

                                                                 
176 Uit: interviews. 

177 PvdA e.a. Motie M3.11.a 

178 Commissie B&V Agenda 4 maart 2014. 
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Afgaande op de vergelijking van de deelnemerslijst van deze bijeenkomst en die van de laatste 

van november 2013 zijn zes van de negen leden nieuw in deze commissie.  

De masterclass sluit aan op die van 8 april die voor alle raadsleden is verzorgd door dezelfde 

ambtelijke functionarissen. Op grond van de presentatiesheets en de in de herinnering van 

raadsleden die wij in het kader van dit onderzoek hebben gesproken, is het provinciaal financieel 

repressief of preventief toezicht niet ter sprake gekomen.179 

 

In de volgende vergadering van de commissie is de jaarrekening 2013 prominent agendapunt. De 

fracties hebben in totaal 277 vragen geformuleerd op allerlei details over de rekening. Er worden 

vragen gesteld over onder meer het weerstandsvermogen. 

 

Tijdens de bijeenkomst is ook de accountant van de raad aanwezig. Hij houdt een presentatie 

waarin hij onder meer aandachtspunten benoemt voor de IJkpuntennotitie die de volgende 

vergadering zal worden besproken. Deze betreffen op hoofdlijnen de lokale lasten, de 

gemeentelijke lasten voor de toekomst vanwege investeringen in verband met grondposities en 

investeringen, de reserves en de schulden van de gemeente. 

 

Op 24 juni is de IJkpuntennotitie het hoofdonderwerp van de commissievergadering. Het doel 

van deze notitie is om breder te kijken dan louter een inventarisatie van de reserves en 

voorzieningen, stresstest of het weerstandsvermogen. Het college geeft in deze notitie een 

samenhangend stelsel van ijkpunten aan de hand waarvan de financiële positie kan worden 

beoordeeld. De IJkpuntennotitie kan volgens het college tevens gezien worden als een financiële 

stresstest. De nota rust op drie pijlers, te weten Weerbaarheid, Stabiliteit en Flexibiliteit.  

 

Na de zomervakantie spreekt de commissie weer met de accountant over financiële 

aandachtspunten bij de komende begrotingsbehandeling. De aandachtspunten zijn alleen 

mondeling ter sprake gebracht. 

 

Op 23 september behandelt de commissie de IJkpuntennotitie opnieuw. De commissie verzoekt 

het college de IJkpuntennotitie ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 

Conceptbegroting 

Op 28 oktober ligt het raadsvoorstel voor de begroting, de concept begroting, de 

zomerrapportage 2014 en de Tweede risicorapportage (RIB 2014-098) ter bespreking voor. Ten 

aanzien van de begroting worden naast veel vragen over inhoudelijke posten, ook vragen gesteld 

die betrekking hebben op de inzichtelijkheid van de begroting, de beleidskeuzen die worden 

gemaakt, de beleidsindicatoren en over de mogelijkheid van te beoordelen KPI's (key 

performance indicators).  

Bij het onderdeel Financiën en belastingen stellen de fracties diverse vragen over onderwerpen 

die in de beoordeling van de provincie ook aan de orde worden gesteld. Er is zorg over de 

schuldquote van 147 %. Verder worden vragen gesteld over het meer onttrekken dan toevoegen 

aan de reserves en over de negatieve reserve Wijkse voorzieningen Vathorst. Het 

realiteitsgehalte van de nullijn voor de loon- en prijsindex wordt in vragen van een aantal fracties 

betwijfeld en van verschillende kanten wordt zorg geuit over ontwikkeling van de 

weerstandsratio (naar minder dan 1,0). Ook de onderwijsbezuiniging van € 2,2 mln. op 

onderwijsvastgoed geeft aanleiding tot vragen. In antwoord op een vraag van de SP over de 

begrotingsposten waarmee op de kerntakendiscussie wordt geanticipeerd, antwoordt het college 

dat het de kerntakendiscussie vooralsnog los van de bezuinigingen wil voeren.  

 

                                                                 
179 Uit: interviews. 
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Een aantal dagen na de vergadering van de commissie is het bestuurlijk overleg tussen 

wethouder en gedeputeerde over de begroting. Naar aanleiding van dat overleg besluit de 

wethouder van Financiën de raad te informeren over het verschil van opvattingen tussen 

provincie en gemeente over het reëel en structureel sluitend zijn van de begroting (zie de 

volgende paragraaf). In de raadscommissie is dit vraagstuk niet aan de orde geweest. 

 

In november, de maand dat de raad de begroting tijdens de algemene beschouwingen behandelt, 

is er geen commissievergadering meer. De volgende vergadering staat gepland op 2 december en 

zou over verschillende onderwerpen gaan. Maar niet over de begroting, laat staan over 

preventief toezicht. 

 

8.3 Begroting 2015: Raadsvoorstel en bespreking in de raad 
Het college stelt op 30 september het raadsvoorstel voor de begroting 2015 vast. Daarin wordt in 

de eerste plaats ingegaan op de vernieuwing van de begroting en de planning-en-control-cyclus. 

Voorts wordt aangegeven dat het college voor 2015 een sluitende begroting presenteert waarin 

het oplossingen biedt voor de financiële opgave waar de gemeente voor staat. De jaarschijf 2016 

is nagenoeg sluitend. Voor de jaren daarna is er een financiële taakstelling die het college wil 

invullen aan de hand van de opbrengsten van de kerntakendiscussie waarvoor de eerste 

processtappen in het najaar al gezet kunnen worden. Ook wordt aangekondigd dat de raad apart 

wordt geïnformeerd over de septembercirculaire van de Rijksoverheid over het gemeentefonds. 

Dat gebeurt in een Raadsinformatiebrief (RIB). 

 

8.3.1 Raadsinformatiebrief 2014-117 

De septembercirculaire 

In de begroting wordt rekening gehouden met de meicirculaire van de Rijksoverheid over het 

gemeentefonds. De meicirculaire bevat de kaders voor de gemeentebegrotingen. De 

Rijksoverheid komt ook elk jaar met een septembercirculaire. Daarin geeft zij een actueel beeld 

van de algemene middelen voor de gemeenten gebaseerd op de Miljoenennota. De inhoud 

daarvan kan doorgaans niet meer worden meegenomen in de begroting. Dat is ook dit jaar het 

geval. De circulaire is van 16 september 2014. Het college informeert de gemeenteraad over de 

inhoud van de septembercirculaire in de raadsinformatiebrief 2014-117 van 3 november. 

  

De budgettaire effecten van de septembercirculaire zijn voor de gemeente Amersfoort in de 

eerste twee jaar van de meerjarenbegroting negatief: in 2015 1,3 mln. en in 2016 0,2 mln. 

Daarnaast wordt aangegeven dat er sprake is van negatieve gevolgen door de wijziging in het 

verdeelmodel van het inkomensdeel van de participatiewet. 

Amersfoort ontvangt in 2015 ten opzichte van het definitieve budget voor 2014 in totaal € 7,3 

mln. minder rijksbijdrage voor de uitvoering van de bijstand en overige inkomensregelingen. Het 

effect van het nieuwe verdeelmodel wordt geraamd op € 5,5, mln. Ten opzichte van de begroting 

2015-2018 wordt het nadeel voor Amersfoort in 2015 geschat op circa € 3,3 mln. 

 

Het totale effect op de begroting 2015-2018 van de septembercirculaire samen met het nieuwe 

verdeelmodel inkomensdeel op de Participatiewet laat zien dat er een nadeel is dat oploopt van 

€ 4,1 mln. in 2015 tot € 13 mln. in 2018. Er wordt op gewezen dat de ontwikkelingen nog geen 

gevolgen hebben voor de begroting die ter vaststelling door de raad voorligt. De provinciale 

toezichthouder betrekt het beeld tot en met de meicirculaire in de beantwoording van de vraag 

of er sprake is van een reële en structureel sluitende begroting. Aan dit overzicht van de 

consequenties van de septembercirculaire is in de RIB aan het eind nog een alinea toegevoegd 

die wel betrekking heeft op de begroting die voorligt.  
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Een kritische blik van de provincie 

De RIB is ambtelijk aangemaakt op 9 oktober op basis van de septembercirculaire. Hij komt voor 

de herfstvakantie in de staf en na de herfstvakantie wordt hij besproken in het college. Het 

college mandateert de portefeuillehouder van Financiën om nog eventuele laatste wijzigingen 

toe te voegen.  

De wethouder heeft dit jaar een reden om een alinea toe te voegen aan de RIB naar aanleiding 

van het bestuurlijk overleg dat hij 31 oktober heeft gehad met de gedeputeerde. De alinea luidt: 

"Wel zijn we nog met de provincie in overleg over de vraag of er in hun ogen daadwerkelijk sprake 

is van een reëel en structureel sluitende begroting voor 2015. Onze eigen analyse hebben wij voor 

u uiteengezet in de begrotingsstukken. Of de provincie deze analyse volledig zal delen, moet nog 

worden afgewacht. De afgelopen jaren hebben de afboekingen in de sfeer van de 

grondexploitaties en het vastgoed, de risico’s op dit vlak doen afnemen. Het rekeningsaldo is 

hierdoor echter fors nadelig beïnvloed. Dat is voor de provincie extra reden om kritisch te kijken 

naar de begroting en met name de meerjarenraming waar nog steeds een 

bezuinigingstaakstelling op rust. Wellicht dat voor de invulling van die taakstelling een meer 

richtinggevend besluit wordt verlangd, dan wij hebben voorgesteld. Zo gauw daar meer 

duidelijkheid over is, zullen wij u daarover, bij voorkeur nog voorafgaand aan het moment van 

vaststelling van de begroting, nader berichten." 

 

De RIB komt een dag vóór de algemene beschouwingen over de begroting 2015-2018 bij de 

raadsleden binnen. 

 

8.3.2 Behandeling van de begroting in de raad 

De begroting wordt op 4 november uitgebreid besproken in de raad. De raadsleden betrekken 

ook de RIB van de dag ervoor. Mevrouw Van Wijngaarden, fractievoorzitster van de VVD, heeft 

naar aanleiding van de RIB de titel van haar bijdrage aangepast. Zij heeft '(nog)' toegevoegd en de 

titel luidt nu: 'Begroting: (nog) op koers, maar wel keuzen maken'. Over de inrichting van de 

begroting merkt zij op dat deze transparanter, beter leesbaar en werkbaar moet zijn dan nu het 

geval is. Daarover maken meer fracties opmerkingen. De heer Prins van GL mist op diverse 

plaatsen de aansluiting tussen beleid en budget.  

De VVD dient samen met zes andere fracties een motie in over vervroeging van de 

kerntakendiscussie omdat de financiële zorgen gelet op de RIB toch groter zijn dan aanvankelijk 

werd gedacht. De motie spreekt uit dat een procesvoorstel in de loop van 2015 te laat is in het 

licht van het oplopende financiële tekort in 2016. De resultaten van de discussie zouden 

beschikbaar moeten zijn bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2016-2019 in november 

2015.180 De motie wordt aangenomen op 11 november in Het Besluit (besluitvormende 

raadsvergadering in Amersfoort). 

 

Mevrouw Kennedy van de CU verwijst ook naar de RIB. Zij is geschrokken van de 

raadsinformatiebrief van 3 november jl. en legt vooral een relatie met de risicovraagstukken rond 

het Sociaal Domein. 

De heer De la Combé van de PvdA gaat expliciet in op de kritische blik die de provincie heeft voor 

de gemeentefinanciën. Hij geeft aan dat er een forse bezuinigingstaakstelling ligt en ook hij 

steunt daarom de motie over de kerntakendiscussie. 

De heer Van Wegen (BPA) is geschrokken van de laatste raadsinformatiebrief. Hij verwacht de 

komende maanden nog vaker te schrikken van financiële tegenvallers. Gelukkig voor hem blijft 

dat voorlopig beperkt tot nog één keer flink schrikken. 

 

Reactie van het college 

                                                                 
180 Motie M-1.2, VVD e.a. Vervroegde kerntakendiscussie. 
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Wethouder Van den Berg zegt in de eerste termijn dat hij en de betrokken fracties zich bij het 

schrijven van het coalitieakkoord bewust waren van een woelige financiële geschiedenis en een 

financieel onzekere toekomst.  

Men wist dat de resten van grote bezuinigingen nog moesten worden geëffectueerd. Hij wil de 

kerntakendiscussie ook wel naar voren halen en beschouwt de ingediende motie als een goede 

duw in de rug. 

 

Wethouder Buijtelaar licht toe dat de begroting is opgesteld met de informatie tot en met de 

meicirculaire van het ministerie van BZK over het gemeentefonds. Met die kennis is de begroting 

voor 2015 materieel sluitend. Daarmee is sprake van een structureel en reëel evenwicht. Wel 

vermeldt hij dat er een grote opgave ligt bij de effecten van de herverdeling van de 

macrobudgetten op het Sociaal Domein en de septembercirculaire. Hij wijst erop dat de provincie 

in haar toezichthoudende rol de gemeente kritisch zal volgen. Hij sluit daarmee aan bij de tekst 

van de slotalinea van de RIB 2014-117. Er worden hierover geen vragen gesteld. De aard van het 

mogelijke toezichtregime van de provincie: repressief of preventief, komt in de raadsvergadering 

niet aan de orde. 

 

Raadsinformatiebrief 

De Raadsinformatiebrief (RIB) van 3 november heeft bij raadsleden niet de seinen op rood gezet, 

in de zin dat zij verwachtten dat er zoiets aan de hand zou kunnen zijn als preventief toezicht. De 

kritische blik waarover wordt gesproken, wordt begrepen als de blik die de provincie nu eenmaal 

elk jaar heeft en die bij haar rol hoort. De raadsleden hebben door de motie van juli over de 

toekomstbestendigheid van de financiën en nu nog eens door de motie over het naar voren 

halen van de kerntakendiscussie het college aangezet tot een gedegen financieel beleid en 

verbetering van de financiële situatie van Amersfoort.181 

 

In de tweede termijn van de raadsbehandeling van de begroting zegt mevrouw Van Wijngaarden 

van de VVD wel dat zij zich overvallen voelt door de septembercirculaire en de gevolgen ervan 

voor de financiële positie van Amersfoort. Maar er moet geen paniekvoetbal worden gespeeld. 

De kerntakendiscussie moet worden gehouden en daar zullen maatregelen uit voorkomen. Een 

andere motie die door de VVD is ingediend heeft betrekking op het vooraf aan de raad melden 

van nieuwe leningen. In de discussie daarover wordt door raadsleden gesproken over de 

schuldpositie van de gemeente en de kapitaallasten die de gemeente moet dragen. Deze motie 

wordt op 11 november in Het Besluit ingetrokken om eerst te bespreken in de Commissie B&V. 

Dat moet op 2 december gebeuren. 

 

De gemeenteraad stelt de (meerjaren)begroting 2015-2018 vast in Het Besluit van 11 november 

2014. 

 

8.4 Beschouwing KplusV 
In deze beschouwing gaan wij in op de informatieverstrekking aan de raad, de rol van de raad en 

de rol van de commissie Begroting & Verantwoording. 

 

Informatieverstrekking aan de raad 

In het licht van dat wij weten dat gemeenteraadsleden van Amersfoort op 2 december verrast 

waren over het voornemen van de provincie om de gemeente onder preventief toezicht te 

plaatsen, is de vraag aan de orde of de gemeenteraad voldoende geïnformeerd is in de aanloop 

naar de begrotingsbehandeling. Er zijn twee potentiële informatiebronnen voor de raad: het 

college van GS c.q. de gedeputeerde belast met financieel toezicht en het college van B&W c.q. 
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de wethouder van Financiën. De twee betrokken bestuurders hebben elk hun eigen formele 

overweging om informatievoorziening aan de raad te benaderen zoals ze hebben gedaan. 

 

Informatie van de provincie 

De gedeputeerde vindt dat hij niet tussen de wethouder en de raad in moet zitten en dat de raad 

voor hem pas in beeld is op het moment dat hij de begroting heeft vastgesteld. Hij zal daarom 

ook geen informatie rechtstreeks aan de raad verstrekken vóórdat de begroting is vastgesteld. 

Daarmee geeft hij geen vorm en inhoud aan de relatie tussen horizontale verantwoordelijkheid 

of horizontaal toezicht en het verticaal toezicht. De wetgeving biedt op dit punt ook geen 

handvatten. Dit geldt voor de Gemeentewet en ook voor de Wet revitalisering generiek toezicht.  

 

Van de provincie komt de raad niet te weten dat er naar verwachting sprake zal zijn van een niet 

structureel en reëel sluitende begroting. Om zijn rol in het kader van artikel 189 lid 2 van de 

Gemeentewet (de raad ziet toe op het structureel en reëel evenwicht in de begroting) op de 

pakken de raad op zichzelf aangewezen en op de informatie die het college of de wethouder hem 

verstrekt. 

 

De gedeputeerde heeft niet naar wegen gezocht om, wel rekening houdend met de directe 

relatie tussen wethouder en raad, de raad van informatie te voorzien. Hij had dat in overleg met 

de wethouder kunnen doen, zoals dat ook op andere beleidsterreinen gebeurt. En ook in een 

aantal provincies communiceert de provincie zo nodig tijdig met de raden over eventueel 

dreigend preventief toezicht. De Utrechtse gedeputeerde stond overigens wel open voor dat 

raadsleden die hem benaderen vanuit de relatie tussen verticaal en horizontaal toezicht. Over die 

mogelijkheid is niet gecommuniceerd met raadsleden. Raadsleden van Amersfoort hebben de 

provincie niet benaderd.182  

 

Informatie van het college van burgemeester en wethouders 

De wethouder heeft informatie aan de raad over het financieel toezicht van de provincie 

verstrekt vlak voor de behandeling van de begroting in de raad. Die informatie is in de RIB van 3 

november algemeen geformuleerd en vereist van raadsleden dat zij goede verstaanders zijn om 

de boodschap, je kunt bijna zeggen: de metaboodschap, uit de tekst te halen. Er wordt gemeld 

dat de provincie kritisch is en dat het onzeker is of de provincie de analyse van de gemeente 

deelt omtrent het sluitend zijn van de begroting. Maar de raadsleden hebben preventief toezicht 

helemaal niet op het netvlies en leggen de link tussen de kritische blik en een mogelijke dreiging 

van preventief toezicht niet. Bij de begrotingsbehandeling hebben zij de opmerkingen over de 

verschillen van inzicht tussen de beide overheden als een 'terzijde' opgevat.183 

 

Daar waar in de RIB diverse cijfers uit de septembercirculaire worden gepresenteerd, is er geen 

cijfermatige toelichting op de analyse en het vraagstuk dat tussen de provincie en de gemeente is 

gerezen. De informatie blijft algemeen. DE RIB bevat geen cijfers van de financiële correcties van 

de provincie en ook de onderwerpen waarop de correcties betrekking hebben worden niet 

benoemd. Door gemeenteraadsleden wordt aan het college c.q. de wethouder ook niet gevraagd 

om meer inhoudelijke, zo nodig financieel-technische, toelichting op de passage uit de RIB van 3 

november te geven. 

 

De wethouder werd geconfronteerd met cijfers van de provincie die door de gemeente werden 

bestreden. Daarnaast waren de correcties op het begrotingssaldo door de provincie tot dan toe 

een aantal malen gewijzigd. In 2014 zouden er nog twee wijzigingen volgen. De wethouder heeft 
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geen cijfers verstrekt die betrekking hebben op het verschil van opvatting met de provincie, zoals 

bijvoorbeeld de cijfers van de correcties van de provincie. Ook heeft hij de onderwerpen 

waarover verschil van opvatting was niet genoemd. Voor hem was het nog geen uitgemaakte 

zaak dat provincie en gemeente er niet samen uit zouden komen. De alinea in de RIB meldt wel 

dat er verschil van opvatting is, maar geeft de raadsleden geen inzicht. 

 

Raadsleden waren niet gealarmeerd 

De raadsleden hadden geen informatie van de provincie en kregen geen inzicht in het verschil 

van opvattingen van de gemeente en provincie. Zij bleven ook onwetend van het feit da ambtelijk 

tussen provincie en gemeente was gewisseld, dat bij ongewijzigde vaststelling van de begroting 

wijziging van het toezichtregime aan de orde kon komen. Dat konden zij niet in hun afweging en 

beraadslaging betrekken. 

 

Voor de gemeente was het lastig dat er ambtelijk nog steeds informatie werd uitgewisseld en dat 

er ambtelijk nog geen oordeel over de begroting uitgesproken. De gemeente zelf was nog steeds 

overtuigd van het feit dat het kennelijk cruciale punt van het structureel en reële 

begrotingsevenwicht was gerealiseerd. Ook waren wethouder en ambtelijke organisatie de 

mening toegedaan dat het college al aan de provincie tegemoet was gekomen door in het 

raadsvoorstel de kerntakendiscussie aan de orde te stellen.184 Verder had de provincie 

kwalitatieve onderwerpen genoemd zoals schuldpositie en eigen vermogen die niet op korte 

termijn beïnvloedbaar waren. Daar kon de gemeente op korte termijn niet veel mee. College en 

raad konden hierover geen beslissingen nemen met effecten op korte termijn.185 Daarom is daar 

in de RIB niet op ingegaan. 

 

Het oordeel van de provincie kon in de beleving van de wethouder nog alle kanten op. Vroegtijdig 

het begrip preventief toezicht noemen tegenover de raad, kon betekenen dat er prematuur een 

discussie in de raad zou ontstaan. De wethouder heeft er niet voor gekozen om met voorbehoud 

van de lopende discussie op ambtelijk niveau en moet toevoeging van de gemeentelijke 

opstelling, de raad meer mee te delen over het verschil van opvattingen van de provincie en de 

eventuele consequenties bij het niet tot oplossing komen. 

 

Rol van de raad 

Geen van de raadsleden, ook niet die van de oppositie, heeft de wethouder bevraagd over de 

passage in de RIB. Er is niet gevraagd om uitleg en om toelichting met feiten en cijfers. 

Raadsleden hebben niet gevraagd naar de ernst van het verschil in opvatting over de financiële 

analyse tussen provincie en gemeente. De raadsleden leken voor wat betreft de RIB vooral 

geschrokken door de consequenties van de septembercirculaire voor de toekomst, en daarbij 

vooral de consequenties op het Sociaal Domein. 

 

Raadsleden zijn wel alert op de financiële situatie van de gemeente. De vragen die door 

verschillende fracties zijn gesteld, gaan ook over de onderwerpen die in het provinciale toezicht 

aan de orde werden gesteld. 

 

Ook wilde de raad het college wel sturen door de moties die hij in 2014 heeft aangenomen over 

toekomstbestendige financiën en de kerntakendiscussie in verband met het op orde krijgen van 

de financiën. Daarentegen lijkt men zichzelf in de raadsbehandeling van de begroting voor te 

houden dat de kerntakendiscussie een panacee is voor de financiële problematiek van 

Amersfoort. Tot dan toe is in vragen en antwoorden en beraadslaging over de kerntakendiscussie 
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die exercitie losgekoppeld van bezuinigingen. Er zijn ook geen financiële doelen geformuleerd 

voor de kerntakendiscussie. Het is ongewis wat een kerntakendiscussie kan opleveren voor de 

baten en lasten van de gemeentebegroting. De relatie tussen de financiële opgaaf en de 

kerntakendiscussie en tussen de midtermreview en de kerntakendiscussie wordt al vanaf het 

coalitieakkoord in 2014 niet helder gelegd. 

 

De sturing van de raad heeft betrekking op het op orde brengen van de gemeentefinanciën in 

meerjarig perspectief. De kritische blik van de provincie die in de RIB van 3 november wordt 

genoemd, heeft echter betrekking op de begroting 2015. De wethouder heeft in de 

raadsvergadering wel genoemd dat volgens de gemeente de begroting 2015 materieel sluitend is. 

Daar nam de raad genoegen mee. De raadsleden keken verder vooruit. 

 

Rol van de commissie Begroting & Verantwoording 

De commissie B&V wordt betiteld als een financieel-technische commissie die geen politieke 

uitspraken doet. Dat was zo voor de verkiezingen en dat is als wij kijken naar de agenda's en 

besluitenlijsten van de commissie ook zo gebleven, al had de huidige voorzitter een ander beeld 

bij het commissiewerk dan haar voorganger. Dat betekent vooral dat de commissie zich laat 

informeren en dat commissieleden vragen stellen: aan de accountant, aan de wethouder en aan 

de ambtelijke organisatie. Er wordt in de commissie geen politiek bedreven op het terrein van de 

gemeentefinanciën. De vraagt dringt zich dan op waar dit wel gebeurt in de gemeenteraad. 

Andere bijeenkomsten van De Ronde lijken zich er niet voor te lenen. Er is voor zover wij dat 

hebben kunnen overzien, geen andere bijeenkomst geweest waar is gesproken over de financiële 

situatie van de gemeente. Dat moet gebeuren in de raad in Het Besluit. Die setting leent zich niet 

voor een diepgaande gedachtewisseling over de gemeentefinanciën en beraadslaging over 

financiële beleidskaders van de gemeente. 

 

Een voorbeeld waarin de commissie voorbereidende besprekingen heeft gedaan die moeten 

leiden tot kaders voor de financiële situatie, is de bespreking van de IJkpuntennotitie. Maar die 

discussie ging over het instrument en niet over het inzicht in en het oordelen over de 

gemeentefinanciën in het licht van de ijkpunten die in de notitie zijn genoemd rond de pijlers 

Weerbaarheid, Stabiliteit en Flexibiliteit. 

 

De financiële positie van de gemeente is sinds 2013 een aantal malen aan de orde geweest in de 

commissie. De commissie heeft zich daarbij een aantal malen laten informeren door de 

accountant van de raad. Door de beperkte rol die de commissie zichzelf heeft opgelegd waardoor 

zij onder meer geen politieke uitspraken doet, is de impact op het financieel beleid van de 

gemeente beperkt. Er is ook geen ander gremium, behalve de raad als geheel, waar het werk van 

de commissie kan worden opgepakt en meer politiek kan worden voortgezet. 

 

De commissie geeft geen invulling aan de horizontale toezichtrol die de raad heeft gekregen in 

het kader van de revitalisering van het generiek toezicht en specifiek in artikel 189 lid 2 van de 

Gemeentewet. Doordat zij geen uitspraken doet over het beleid, oefent zij geen actief toezicht 

uit. Effectief toezicht vergt uitspraken aan het adres van degene op wie toezicht wordt 

uitgeoefend.  
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9 Van aankondiging naar preventief toezicht 

Het besluit tot het al dan niet onder preventief financieel toezicht stellen van de gemeente zou 

uiterlijk vlak voor 24.00 uur op 31 december 2014 kunnen worden genomen. Nagenoeg de hele 

maand december was dus voor de gemeente nog beschikbaar om het college van GS en specifiek 

de gemandateerde portefeuillehouder, aanleiding te geven om af te zien van het voornemen tot 

preventief toezicht. Daarop hebben de activiteiten van de gemeente op politiek (raad), 

bestuurlijk (college) en ambtelijk niveau zich gericht.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op de gebeurtenissen in december 2014. De vraag die aan dit hoofdstuk ten 

grondslag ligt, luidt: 

Hoe was de communicatie tussen provincie, ambtenaren, college en raad, het proces en de 

inhoudelijke discussie in de periode na aanzegging van het preventief toezicht? 

 

We pakken de draad van hoofdstuk 3 van dit rapport weer op bij de knoop van de bowtie (zie 

hoofdstuk 1): de gebeurtenis op 2 december. Daarna gaan we in op de gebeurtenissen in de rest 

van de maand tot aan het definitieve besluit tot preventief toezicht.  

 

TIJDLIJN december 2014 

 
2 december 

Brief met aankondiging voornemen tot preventief toezicht 

Raadscommissie B&V 

 5 december Collegebericht aan raadsleden 

 december Informeel overleg tussen Van Lunteren en Van den Berg 

 8 december Raadscommissie B&V met wethouder en accountant 

 

10 december 

Financiële woordvoerders van de fracties overleggen met wethouder en 

ambtenaren over het herstelplan voor 2015 en het initiatief voorstel voor het op 

orde krijgen van de financiën op langere termijn 

 15 december Raadscommissie ter voorbereiding van overleg met gedeputeerde 

 16 december Overleg tussen gedeputeerde met raadscommissie namens de raad 

 18 december Besluit tot opleggen preventief toezicht 

 1 januari Gemeente Amersfoort valt onder preventief financieel toezicht van de provincie 

 

9.1 Dinsdag 2 december 
Op dinsdag 2 december ging de raadscommissie B&V uit elkaar met de afspraak dat de 

commissie voor de raad als geheel de contacten onderhoudt met de gedeputeerde. In de 

commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. De commissie houdt in de week daarop een extra 

vergadering en ter voorbereiding op die vergadering worden het college en de accountant van de 

raad gevraagd een nadere analyse te maken. Het is al na middernacht als de secretaris van de 

commissie aan de provincie mailt dat in de raadscommissie Begroting & Verantwoording 

gesproken is over de brief van de provincie. De commissie wil zich goed laten informeren 

alvorens het bestuurlijk overleg wordt aangegaan. Hij hoopt de donderdag daarop een 

realistische planning te kunnen geven.186  

Van de kant van de provincie is vervolgens dringend voorgesteld om op zaterdagochtend 13 

december de hoorzitting te houden, omdat de provincie anders juridisch in een onmogelijke 

positie zou komen.187 Dat tijdstip stuit echter op bezwaren bij de gemeente. De voorzitter van de 

raadscommissie voelt daar helemaal niets voor en uiteindelijk wordt het bestuurlijk overleg 

gehouden op een voor de raadsleden meer gebruikelijke dinsdagavond, de 16e december. 
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De commissie, wethouder en ambtelijke organisatie gaan in de twee weken voorafgaand aan het 

bestuurlijk overleg aan de slag om te proberen het dreigend preventief toezicht af te wenden. 

Ook de accountant van de raad van het kantoor Deloitte wordt geraadpleegd. 

 

9.2 Informele contacten 
In het college van B&W bestaat overeenstemming over feit dat preventief toezicht niet wenselijk 

is. Het zou de ambities uit het coalitieakkoord van nog geen acht maanden geleden dwarsbomen. 

Daarom bespreekt het college hoe de dreiging kan worden afgewend. Wethouder Van den Berg 

van D66 heeft in de dagen na 2 december tweemaal een informeel contact met gedeputeerde 

Van Lunteren. Hij stemt met wethouder Buijtelaar af dat hij de gedeputeerde om nadere uitleg 

vraagt onder meer naar het feit dat de gedeputeerde niet eerder stevig aan de bel heeft 

getrokken. Het gesprek gaat met name over de relatie tussen de provincie als toezichthouder en 

de gemeente. Van Lunteren benadrukt in het gesprek dat hij nu primair met de raad van doen 

heeft nu deze op 11 november de begroting heeft vastgesteld. 

 

Tijdens een tweede contact licht gedeputeerde Van Lunteren de argumenten voor het preventief 

toezicht nog eens toe en laat hij er geen misverstand over bestaan dat de begroting structureel 

en reëel sluitend moet zijn. Hij vertelt Van den Berg dat wat hem betreft alle aanpassingen in 

inkomsten en uitgaven van de gemeente mogelijk zijn om dat te bereiken. Als er voor het eind 

van het jaar door de raad wordt besloten over aanpassing van de begroting, dan is hij tot op het 

laatste moment bereid om in mandaat te besluiten preventief toezicht niet te laten doorgaan. 

Maar ook in het bestuurlijk overleg van 16 december kan de raadscommissie hem al aangeven 

welke wijzigingen de raad kan en wil aanbrengen in de begroting. Als de uitspraken voldoende 

hard zijn, dan zal hij op 18 december tot een repressief toezichtregime voor 2015 kunnen 

besluiten. 

Voor de gemeente is het duidelijk dat de wensen van de gedeputeerde inhouden dat de 

gemeenteraad in december nog tot besluiten moet komen die afwijken van de richting die met 

de bestuursakkoord, de kaderbrief en de begroting is ingeslagen. Dat is geen haalbare kaart 

meent men.188 

 

Het informele contact met de gedeputeerde leidt niet tot een wijziging van de ontstane situatie.. 

De gedeputeerde gaat het bestuurlijk overleg met de raadscommissie in. Hij staat op het 

standpunt dat het in deze fase alleen de raad is die de begroting kan aanpassen.189 

 

9.3 Voorbereiding van het bestuurlijk overleg met de gedeputeerde 
In de gemeente wordt ambtelijk en bestuurlijk ondertussen hard gewerkt aan mogelijkheden om 

onder preventief toezicht uit te komen. Al op 1 december als de brief van de provincie nog niet 

inhoudelijk bekend is, wordt in de staf Financiën de strategie voor het handelen de komende tijd 

tussen de wethouder en ambtenaren doorgenomen. Ook de directeur Bedrijfsvoering en een 

communicatieadviseur van de gemeente zijn daarbij aangeschoven. 
 

In de loop van de week van 2 december is er overleg tussen de fracties van de coalitie over de 

ontstane situatie. De leden van de raadscommissie B&V stellen schriftelijk vragen aan de 

wethouder. Het herstelplan wordt ontwikkeld door de afdeling Financiën onder aansturing van 

de wethouder van Financiën. De accountant van de raad wordt geraadpleegd.  

 

De accountant mailt aan de gemeente zijn inschatting dat de provincie niet zal terugkomen op 

het voorgenomen besluit, gelet op de correspondentie en media-uitingen die er zijn geweest. 
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Gedeputeerde Van Lunteren heeft in de media laten weten dat de gemeente al drie jaar is 

gewaarschuwd dat er maatregelen moeten worden genomen om de financiële positie op orde te 

krijgen.190 De accountant meent dat het effectiever kan zijn als de gemeente de strategie wijzigt. 

Hij adviseert om de provincie te vragen wat het preventief toezicht concreet betekent en wat er 

moet gebeuren om het weer op te heffen. Hij mailt verder dat het de indruk van de accountants 

van Deloitte is dat de kwetsbare financiële positie van de gemeente meer te maken heeft met 

het risicoprofiel en de relatieve lage omvang van het eigen vermogen dan met het structureel 

niet sluitend zijn van de begroting.  

 

In de rest van de mail geeft de accountant commentaren op de constateringen van de provincie. 

Op een aantal punten mist hij de onderbouwing van de provincie of is volgens hem nadere uitleg 

van de provincie nodig over een aantal uitspraken in de aankondigingsbrief van 2 december: 

 over de kwalitatieve constateringen merkt hij op dat die niet nader gespecificeerd en/of 

onderbouwd zijn; 

 een aantal correctieposten die de provincie toepast kan hij niet goed plaatsen; 

 de discussie concentreert zich volgens hem op de totale investering bereikbaarheid (RSV1); 

als het bedrag in één keer wordt meegenomen dat is de classificatie incidenteel terecht; hij 

licht toe dat het aan bestuurders en politici is om te bepalen of projecten werkelijk een 

eenmalig karakter hebben; 

 over de milieu-investeringen merkt hij op dat als de redenering van gemeente klopt die 

inderdaad als incidenteel mogen worden betiteld; 

 over de stelpost grondexploitaties en vastgoed kan hij noch de redenering van de gemeente, 

noch die van de provincie volgen.191 

 

Bericht van 5 december  

Op 5 december stuurt de wethouder een bericht aan de leden van de commissie waarin hij de 

commissie informeert over de inhoud van de brief van 2 december en de kennelijke aanleiding 

voor de provincie om tot het voornemen te komen. Hij schrijft dat de discussie tussen de 

gemeente en de provincie zich concentreert rond de vragen in hoeverre: 

 de bereikbaarheidsinvesteringen als “incidenteel” kunnen worden aangemerkt;  

 de milieu-investeringen als incidenteel kunnen worden aangemerkt;  

 de door de provincie gehanteerde correctiepost grondexploitaties van € 0,9 mln. terecht is 

toegepast.  

In de bijlage van het bericht staan de standpunten van de gemeente, de provincie en de 

accountant – zie hierboven – op deze drie punten onder elkaar ter vergelijking. Die van de 

gemeente en accountant komen grotendeels overeen. De gemeente weet zich gesteund. 
 

Commissievergaderingen 

Op de avond van maandag 8 december is er weer een vergadering van de raadscommissie B&V. 

De leden hebben vragen aan de wethouder gesteld en die worden die dag door de medewerkers 

van de gemeente in afstemming met de wethouder beantwoord. Tijdens de bijeenkomst licht de 

accountant van de raad een aantal punten uit de provinciale brief toe en geeft er zijn visie op. Hij 

gaat daarbij in op punten die hij ook in zijn mail vier dagen daarvoor aan de ambtelijke 

organisatie naar voren heeft gebracht. Hij geeft in de eerste plaats aan dat het voor de raad van 

belang is om te achterhalen welk doel het preventief toezicht volgens de provincie moet dienen. 

"Gaat het om het terugbrengen van de risico's? Of gaat het versterken van de eigen 

vermogenspositie?" Daar moet de provincie antwoord op geven.  

                                                                 
190 Amersfoortse Courant 3 december 2014. 

191 E-mail van accountant aan gemeente, 4 december 2014. 
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Vervolgens geeft hij aan dat het voor de raad van belang is om een aantal zaken concreter te 

krijgen, bijvoorbeeld wat is precies de beperkte inzichtelijkheid door het hoge abstractieniveau 

van de begroting.  

De toelichting gaat verder over de drie posten die ook in het bericht van het college staan – zie 

hierboven. Voor wat betreft het al dan niet incidenteel zijn van investeringen stelt de accountant 

dat het karakter van de investering daarbij leidend is. De commissie vernieuwing BBV zal 

waarschijnlijk in 2017 verplichten om investeringen in de openbare ruimte te activeren.  

 

De accountant wijst er voorts op dat het van belang is om te analyseren of de jaarrekeningen 

2010 tot en met 2013 inderdaad niet sluitend zijn, zoals de provincie stelt. De wethouder en het 

hoofd Financiën antwoorden op vragen van de raad dat de gemeente van mening is dat de 

jaarrekening structureel sluitend is, maar door incidentele afboekingen het saldo negatief 

uitkomt. Dit is een verschil van inzicht met de provincie waar de gemeente een tegenanalyse aan 

de provincie heeft gepresenteerd. 

 

In de raadscommissie wordt opgemerkt dat de provincie in de toelichtende stukken heeft 

geschreven dat het instellen van preventief toezicht door de provincie nooit een verassing kan 

zijn. Dat is toch wel het geval geweest. De vraag wordt aan de wethouder gesteld of er niet 

eerder signalen zijn geweest. De wethouder antwoordt dat er overleg is geweest maar dat het 

aan de provincie is om de raad daarover te informeren zoals zij doet in de toezichtbrieven van de 

afgelopen jaren.192  

 

In de commissie wordt afgesproken dat in de komende dagen wordt gewerkt aan de 

voorbereiding van het bestuurlijk overleg. De leden van de commissie B&V zullen namens de 

raad het voortouw nemen en de wethouder van Financiën hierin betrekken. De provincie zal 

worden gevraagd om de raadsleden de mogelijkheid te geven om vooraf technische en feitelijke 

vragen te stellen aan de provincie.193 

 

Eén lijn 

In de periode tussen 2 en 16 december zijn raadscommissie en college steeds meer op één lijn 

gekomen. De leden van beide organen van de gemeente zijn verrast door de aankondiging van 

toezicht. Zij hadden preventief toezicht een jaar eerder beter kunnen plaatsen dan nu bij een 

betere financiële situatie in de gemeente en zij vinden dat de provincie miskent dat de gemeente 

zelf ook de financiële zorg heeft. Ook onderkent de provincie volgens college en raadscommissie 

niet dat de gemeente al veel maatregelen heeft genomen en voornemens is nog meer 

maatregelen te nemen. Zowel raad als college vindt dat de aankondigingsbrief nog veel vragen 

oproept en beide zijn verenigd in de wens om preventief toezicht af te wenden. 
 

Voorstellen 

Op 10 december bespreken de financiële woordvoerders van de fracties met de wethouder 

financiën en ambtenaren van de afdeling Financiën en de griffie de voorstellen die er toe moeten 

leiden dat het preventief toezicht wordt afgewend en de meerjarenfinanciën op orde komen. Dit 

overleg gebeurt niet in commissieverband. Er ligt een voorstel voor een Herstelplan voor de 

begroting 2015 dat er op gericht is om de begroting sluitend te maken in overeenstemming met 

de eisen van de provincie. Volgens het plan gaat de gemeente de bereikbaarheidsinvesteringen 

activeren en de kapitaallasten hiervan opnemen in de begroting. De investeringsbudgetten die nu 

in het programma Mobiliteit staan, worden omgezet in een storting in de reserve afdekking 

kapitaallasten. Aan deze reserve wordt een rekenrente toegevoegd. Jaarlijks onttrekt de 

                                                                 
192 Audioverslag. 

193 Besluitenlijst. De Ronde commissie B&V 8 december 2014. 
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gemeente het bedrag ter hoogte van de kapitaallasten aan deze reserve. Voor de totale 

gemeentebegroting is de operatie budgettair neutraal.194 

Daarnaast is een initiatief-raadsvoorstel voorbereid. Dat biedt een plan van aanpak met 

processtappen en uitgangspunten om voor de jaren vanaf 2016 te komen tot een financieel 

evenwicht. Het gaat onder meer in op besluitvorming over activering van de 

bereikbaarheidsinvesteringen in januari, de kerntakendiscussie, de herijking van de financiële 

opgave, de kadernota 2016 met concrete structurele maatregelen voor 2017 en zoekrichtingen 

voor ombuigingen in 2017 en verder, en eisen aan de begroting 2016-2019195. 

 

Op maandag 15 december overlegt de commissie ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg. 

De voorzitter van de commissie deelt met haar medecommissieleden de inhoud van de inleiding 

die zij tegenover de gedeputeerde wil houden. Verder wordt gesproken over het initiatiefvoorstel 

om te komen tot een structureel en reëel begrotingsevenwicht op de langere termijn. Het 

voorstel bevat tien punten die tot het doel moeten leiden. In de commissie wordt er van 

uitgegaan dat het herstelplan dat door het college naar voren zal worden gebracht soelaas biedt 

voor de begroting 2015 en een preventief toezicht kan afwenden.196 

 

9.4 Ook de provincie bereidt zich voor 
Ter voorbereiding op het overleg met de raadscommissie van de gemeente wordt de 

gedeputeerde geïnformeerd over het ambtelijk overleg dat de afgelopen tijd heeft 

plaatsgevonden. Hij wordt per memorandum geïnformeerd over de opmerkingen die in de 

toezichtbrief 2014 zijn gemaakt en die deels nog steeds actueel zijn. Daarop heeft de gemeente 

volgens het memo geen verdere reactie ondernomen. De maatregelen die wel zijn genomen op 

het vlak van de grondexploitaties laten onverlet dat er nog steeds risico's voor de gemeente zijn, 

niet alleen voor Vathorst maar ook op een aantal andere initiatieven van de gemeente. Wat 

betreft de begroting 2015-2018 wordt nog eens benadrukt dat de gemeente alles doorschuift 

naar de kerntakendiscussie. Er blijft ook twijfel bij de provincie of een vervroegde 

kerntakendiscussie al tot financiële effecten op de begroting 2016-2019 zal leiden.  

 

Het provinciale standpunt inzake de correcties op het begrotingssaldo en de kwalitatieve 

aandachtspunten worden nog eens benadrukt. In het memo staat dat na alle negatieve 

rekeningsaldi van de afgelopen jaren wordt aangegeven dat ook het voorlopige saldo 2014 na 

correctie van de incidentele posten negatief is. 
 

Het overleg met de raadscommissie zal wat betreft de ambtelijke adviseur moeten gaan over: 

 de herkenning van de gemeente van de benarde financiële situatie; 

 de stappen die in 2015 worden gezet met bijbehorende maatregelen om de situatie te 

verbeteren voor de komende begroting; 

 vaststellen van een herstelbegroting vóór 1 april 2015. 

In het memo staat dat de gemeente in het bestuurlijk overleg "waarschijnlijk (zal) gaan proberen 

om het tot een technisch overleg te laten komen om zodoende het oordeel van de toezichthouder 

in twijfel te trekken." Verwacht wordt dat de gemeente erop zal aansturen om de financiële 

problemen weer een jaar vooruit te schuiven. Om uit een financieel-technische discussie te 

blijven zal de provincie een presentatie geven in het overleg over het wettelijk kader, de 

werkwijze van de toezichthouder en de bevindingen waarop de toezichthouder zijn beslissingen 

baseert. Aan het slot van het memorandum wordt erop gewezen dat er een aantal 

ontwikkelingen aankomt op het vlak van de Algemene uitkering, het Sociaal Domein en specifiek 

                                                                 
194 Conceptraadsvoorstel 4851387 van 10 december 2014/ 

195 initiatief raadsvoorstel 4855584, december 2014. Uiteindelijk behandeld in de raad van 13 januari 2015. 

196 Van dit overleg van de commissie is geen verslag of besluitenlijst beschikbaar. Onderzoekers baseren zich op  

 gesprekken met raadsleden. 
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de ontvlechting van het Servicebureau Gemeenten. Daardoor dreigt dat ook de begroting 2016-

2019 verder onder druk komt te staan.197 

 

In de bijlagen van het memorandum aan de gedeputeerde worden de verschillende 

correctieposten die de provincie heeft aangebracht op het saldi van de begroting 2015-2018 

toegelicht en wordt ook nog eens ingegaan op de constateringen van meer kwalitatieve aard, die 

in de brief van 2 december zijn gedaan. De gedeputeerde heeft de toelichtingen op die punten 

dan paraat. 

 

Bij de provincie fronsen de wenkbrauwen als men verneemt dat de accountant van Deloitte als 

adviseur van de raad kritische opmerkingen heeft gemaakt en vragen heeft gesteld over de brief 

van de provincie. Men vraagt zich af of dit zijn rol is. Maar zelf heeft de provincie ook een extern 

adviseur geraadpleegd. Die heeft de provinciale classificatie van de lasten voor het project 

VERDER (mobiliteit bereikbaarheid) als structureel nog weer eens bevestigd.  
 

9.5 Bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde en raadscommissie 
De provincie licht toe 

Van het bestuurlijk overleg op 16 december wordt door de provincie een kort verslag gemaakt 

dat op 18 december 2014 ter kennisgeving aan de raad wordt gestuurd. In het overleg geeft de 

provincie een toelichting op de stappen die zijn gezet die hebben geleid tot het preventief 

toezicht en op de inhoud van het toezicht.  

 

De ambtelijke inleider van de provincie wijst erop dat in eerdere toezichtbrieven aandacht is 

gevraagd voor: 

 oplopende begrotingstekorten; 

 maatregelen die nodig zijn om tot een reëel en structureel sluitende begroting te komen; 

 invullen van bezuinigingen en taakstellingen 

 een hoog risicoprofiel van de grondexploitaties in relatie tot de vermogenspositie van de 

gemeente; 

 de omvang van het vreemd vermogen van de gemeente (de schuldenpositie). 
 

De correcties die de provincie heeft aangebracht op het saldo van de begroting zijn zowel positief 

als negatief. 

Het saldo is negatief gecorrigeerd op de: 

 inzet negatieve reserve voorzieningen Vathorst; 

 bezuiniging taakstelling onderwijshuisvesting en vastgoed; 

 dekkingstekort reserve kapitaallasten in relatie tot de grondexploitatie verliezen. 

 

Het saldo is positief gecorrigeerd voor: 

 saldo incidentele lasten (exclusief project VERDER en knooppunt Hoevelaken); 

 incidentele lasten met betrekking tot coalitieakkoord (dekking uit de Algemene Reserve). 

 

In antwoord op vragen uit de raadscommissie geeft ook de gedeputeerde aan dat de provincie al 

meerdere jaren aandacht van de gemeente vraagt voor de financiële situatie en dat er tot op 

heden nog geen verbetering is waargenomen. Hierbij wijst hij ook op de negatieve saldi van de 

jaarrekeningen. Hij zegt dat de provincie vooral goede toelichtingen op de activa, beheer en 

onderhoud en goed navolgbare financiële toelichtingen mist in de begroting. Ook wijst hij op de 

risico's die de gemeente loopt op het Sociaal Domein.198  

                                                                 
197 Memorandum Bestuurlijk overleg Amersfoort, 12 december 2014. 

198 Kort verslag hoorzitting inzake voornemen tot preventief toezicht gemeente Amersfoort, 16 december 2014. 



 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 101 

 

 

 

De raadsleden hebben aan het begin van het overleg goede hoop dat het preventief toezicht kan 

worden afgewend. Die hoop wordt minder naarmate het overleg vordert. Raadsleden merken 

dat de gedeputeerde ontwijkend antwoordt en dat het lijkt alsof hij niet goed inzicht heeft in de 

details van het voornemen tot toezicht. Zij zijn daar ontevreden over en vragen zich af wat hier 

achter zit bij de bestuurder.199  

 

De gemeente reageert 

De voorzitter van de raadscommissie, mevrouw Van Wijngaarden, presenteert de reactie van de 

raad op het voornemen van de provincie. Zij zegt in haar presentatie dat de gemeenteraad de 

zorg over de financiële situatie deelt, dat er al fors bezuinigd is de afgelopen jaren en dat er 

moties zijn aangenomen om te komen tot toekomstbestendige financiën en vervroeging van de 

kerntakendiscussie.  

 

De presentatie heeft een positieve toon die erop gericht is dat preventief toezicht niet nodig is. 

Kort voor de presentatie wordt het haar duidelijk dat de provincie naar verwachting niet akkoord 

zal gaan met het herstelplan voor de korte termijn dat het college zal presenteren. Zij kan die 

kennis niet meer verwerken in de presentatie, omdat zij die presentatie heeft gedeeld met de 

mederaadsleden en zij zich niet vrij voelt om een presentatie te houden die afwijkt van hetgeen 

men met elkaar heeft besproken.200 

 

In de loop van de vergadering licht zij ook het initiatiefvoorstel toe om voor de langere termijn te 

komen tot een structureel begrotingsevenwicht. Het initiatiefvoorstel wordt raadsbreed 

gedragen en kent tien beslispunten. Eén ervan heeft betrekking op het voeren van een 

kerntakendiscussie. De gedeputeerde spreekt zijn vertrouwen uit dat er kan worden gewerkt aan 

een structureel begrotingsevenwicht en suggereert dat de raad niet overhaast moet handelen. 
 

Wethouder Buijtelaar geeft een toelichting op het Herstelplan 2015 dat het college voor de raad 

heeft opgesteld om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen. In het voorstel worden de 

kapitaallasten opgenomen in de begroting.201 Hiermee loopt de gemeente vooruit op wijziging 

van de BBV-voorschriften die in 2017 wordt verwacht. De gedeputeerde reageert hierop dat hij 

het voorstel zal bestuderen, maar dat het niet mag betekenen dat lasten naar de toekomst 

worden geschoven. 

 

Perspectief 

Aan het eind van het overleg deelt de gedeputeerde mee dat de kans groot is dat hij zijn 

voornemen tot preventief toezicht omzet in een definitief besluit tot preventief toezicht. Hij wil 

niet marchanderen en wijst erop dat een aantal andere gemeenten met het oog op het 

afwenden van preventief toezicht maatregelen heeft genomen om de begroting alsnog sluitend 

te krijgen. Amersfoort heeft dat niet gedaan. Hij kan zijn toezichtrol niet uithollen door voor een 

gemeente als Amersfoort een uitzondering te maken. Wel verwacht hij dat het preventief 

toezicht van korte duur kan zijn, dat wil zeggen een aantal maanden.202  

 

Toch bestaat aan het eind van de vergadering bij enkele raadsleden nog de hoop dat het college 

van GS c.q. de portefeuillehouder anders zal beslissen op grond van hetgeen is aangereikt door 

                                                                 
199 Interviews met raadsleden. 

200 Uit: interviews. 

201 Kort verslag op cit. 

202 Idem. 
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de wethouder en de commissie.203 Op 17 december is er immers nog intern overleg bij de 

provincie en de gedeputeerde zegt volgens de samenvatting van het overleg, dat het 

initiatiefraadsvoorstel dat op 13 januari 2015 door de raad wordt behandeld een plek krijgt in het 

besluit over het toezichtregime.204 Raadsleden menen dat zij hem horen zeggen dat hij het 

herstelplan nog zal betrekken in het intern overleg.205 Dat is een misverstand. Voor zover de 

gedeputeerde die term heeft gebruikt doelde hij op de herstelbegroting en niet op het financieel-

technische herstelplan dat het college heeft opgesteld.206 

 

Het is de heer Van Lunteren duidelijk geworden dat in 2014 geen raadsbesluit over aanpassing 

van de begroting op enigerlei wijze meer is te verwachten. Uitspraken over bezuinigingen kunnen 

alleen taakstellend zijn en zijn voor 2015 niet hard en haalbaar. Hij ziet geen aanknopingspunten 

bij de gemeente voor het niet doen uitgaan van de brief met het definitieve besluit tot preventief 

toezicht. Hij heeft met medecollegeleden van GS gedeeld dat hij bij het uitblijven van een 

verandering van de begroting het besluit doorzet.207 

 

9.6 De brief van 18 december 2014 
De hoop van raadsleden op afwenden van het preventief toezicht blijkt ijdel te zijn. Op 

donderdag 18 december 2014 komt de brief met het definitieve besluit tot preventief toezicht 

binnen. Op basis van de door de raad vastgestelde begroting 2015-2018 besluit de gedeputeerde 

in mandaat het voorgenomen besluit tot preventief toezicht niet te herzien. De reden is dat het 

herstel van de begroting 2015 na 1 januari 2015 pas zal gaan plaatsvinden.208  

 

In de brief van 2 december werd de beoordeling van het saldo gescheiden genoemd van een 

aantal kwalitatieve constateringen. Dat liet bij de gemeente onduidelijkheid bestaan over wat de 

relatie tussen het oordeel over het begrotingsevenwicht en de overige kwalitatieve aspecten was 

en waarop het voornemen tot preventief toezicht nu gebaseerd was. In de brief van 18 december 

wordt het niet sluitend zijn van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 ook apart 

genoemd, maar tevens wordt dat opgevoerd in het totaal van constateringen van GS. Voorts zijn 

constateringen opgenomen die in de brief van 2 december als zodanig niet werden genoemd. 

Het gaat over de taakstelling onderwijshuisvesting, het feit dat de begroting onvoldoende een 

totaalbeeld en samenhang geeft, de oplopende verslechtering van het weerstandsratio en het 

risico rond de ontvlechting van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten dat 

de gemeente op zich heeft genomen. Raadsleden ervaren de brief over het definitieve besluit als 

een aanscherping ten opzichte van de brief van 2 december.209 Zij komen daar in januari bij de 

gedeputeerde op terug. 

 

Verplichtingen onder het preventief toezicht 

De brief gaat tevens in op de inhoud van het preventief toezicht. De gemeente kan onder het 

regime geen verplichtingen aangaan zonder toestemming van GS. Wel geven GS toestemming 

om verplichtingen tot 4/12e gedeelte van de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2014 

aan te gaan. Daarop worden drie uitzonderingen genoemd. Ten eerste voor verplichtingen die 

gegarandeerd leiden tot een tenminste gelijk bedrag aan baten (op jaarbasis). Ten tweede voor 

verplichtingen die leiden tot een vermindering van de algemene reserve, die zijn namelijk niet 

                                                                 
203 Interviews met raadsleden. 

204 Kort verslag, op cit. 

205 interviews met raadsleden. 

206 Uit: interviews. 

207 Uit: interviews. 

208 GS-brief Toezichtbeslissing 2015, nr. 8111CB8B, 18 december 2014. 

209 Interviews met raadsleden. 
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toegestaan. En ten derde verplichtingen die betrekking hebben op het Sociaal Domein per  

1 januari 2015 en die binnen de budgetten van de Algemene uitkering blijven. De beperkingen 

gelden niet voor uitgaven met dringende spoed of met een wettelijke verplichting. 

 

Een besluit tot herstel van het structureel en reëel begrotingsevenwicht dient de raad vóór  

1 april 2015 te nemen om het college van GS te laten besluiten om per die datum het preventief 

toezicht op te heffen.210 

 

Einde van het jaar 

Op dinsdag 23 december vindt in de provincie nog een intern overleg plaats over het 

voorgestelde herstelplan van de gemeente. Het voorstel roept zo vlak voor de kerst nog een 

aantal financieel-technische vragen op bij de provincie. Men komt daar in de eerste week van 

januari bij de gemeente op terug. Binnen de gemeente heeft men zich er ambtelijk en bestuurlijk 

al bij neergelegd dat het preventief toezicht op 1 januari 2015 intreedt en richt men de blik naar 

voren om zo snel mogelijk onder het preventief toezicht uit te komen door een herstelbegroting 

te presenteren. De gemeente richt zich op januari 2015.  

 

9.7 Beschouwing KplusV 
 

Toen de maand december aanbrak, waren de stellingen door de provincie en gemeente volledig 

betrokken. Daar was sinds de zomer aan gewerkt. Eind oktober had een sectorcontroller van de 

gemeente dit al gesignaleerd en ook de accountant signaleert dat begin december nog eens 

specifiek voor de provincie. Hij adviseert de gemeente van strategie te veranderen, net als in 

oktober ambtelijk al was geadviseerd. Maar in zijn verdere inhoudelijke bijdrage in de mail van 

begin december en ook in zijn optreden in de raadscommissie onderstreept de accountant 

grotendeels het gelijk van de gemeente, al houdt hij nog een aantal slagen om de arm in zijn 

formuleringen.  

In feite positioneert hij de gemeente nog steviger in haar eigen stelling. Hij haalt haar er in elk 

geval niet uit. Wij komen aan het eind van deze paragraaf terug op de rol van de accountant. 

 

In de gemeentelijke stelling zit niet alleen de wethouder van Financiën en de ambtelijke 

organisatie, maar in december betrekt de raadscommissie B&V als nieuwe actor dezelfde stelling.  

 

De raadscommissie kiest er niet voor om vanuit de rol van horizontaal toezicht aan te sluiten bij 

hetgeen de provincie naar voren brengt als verticale toezichthouder, maar keert zich tegen de 

provincie. De coalitiepartijen lopen daarbij voorop, maar de rijen binnen de raad zijn, zeker in het 

eerste deel van de maand, redelijk gesloten. 

 

De opstelling van de betrokken raadsleden is aan de ene kant opmerkelijk vanwege de rol van de 

raad op het vlak van horizontaal toezicht. Aan de andere kant hoeft die opstelling geen 

verwondering te wekken. De raad heeft nog geen maand daarvoor de begroting vastgesteld en 

die tot zijn begroting gemaakt. De provincie wijst daarmee de begroting van de raad af en stelt 

zich daarmee op als toezichthouder op de raad en het raadsbesluit. De provincie is daarmee voor 

de raad niet een medetoezichthouder, een partner, in het kader van het interbestuurlijk toezicht.  

 

Ook de provincie blijft in haar stelling. De personen die sinds de zomer de stelling hebben 

betrokken en ingericht, zijn ook in december de hoofdrolspelers. Wel schuift een externe 

adviseur aan en kijkt de teamleider van de ambtelijke toezichthouders mee. De adviseur had in 
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eerdere instantie de provincie over de classificatie van de bereikbaarheidsinvesteringen 

bevestigd in haar gelijk. Hij heeft de provincie niet uit haar stelling gehaald. 

 

Voor de gemeente is er weinig tijd om tot een verandering van de koers te komen. De inzet is om 

de provincie te bewegen om tot andere gedachten te komen en het voornemen niet over te laten 

gaan in een besluit tot preventief toezicht. Maar de tijd is kort en wordt gebruikt om tot een 

herstelplan en een procesvoorstel voor het meerjarenperspectief te komen. Als de gemeente de 

financiële koers had willen wijzigen dan had daar vanaf de zomer al aan moeten worden gewerkt. 

Maar toen was de inkt van het coalitieakkoord nog maar net droog.  

De provincie verwachtte veel van de gemeente. Een belangrijk deel van de problematiek die de 

provincie aanroert in de kwalitatieve aandachtspunten laat zich überhaupt niet snel wijzigen. Het 

gaat om langer lopende schulden en om reserves die moeten worden opgebouwd. En op inhoud 

waren net in april politieke keuzen gemaakt en ambities geformuleerd. Het was te veel gevraagd 

om ruim een half jaar na dato die ambities ter zijde te schuiven. Dat was politiek niet haalbaar. 

 

De mogelijkheid die de gedeputeerde de gemeente nog liet om alsnog met een sluitende 

begroting te komen in de loop van december, was ook geen reële. De gemeente heeft een 

herstelplan opgesteld, waarin wel een aantal boekhoudkundige wijzigingen waren doorgevoerd 

die in lijn waren met de systematiek die de provinciale toezichthouder voor ogen had. Maar het 

plan betekende geen materiële wijziging van de financiële situatie van de gemeente. 

 

Wij willen tot slot kort stilstaan bij de rol van de accountant van de raad. Bij de provincie heeft 

men vraagtekens over de rol die de accountant heeft gespeeld.211 De accountant heeft een 

controlerende rol voor de jaarrekening. De accountant geeft zelf aan dat hij daarnaast een 

'natuurlijke adviesrol' heeft voor de raad. Een accountant speelt geen rol bij het opstellen van 

een begroting, de begroting is een van de normen waaraan de accountant de rechtmatigheid van 

uitgaven toetst. De richtlijnenbrief (circulaire) van de provincie is geen wet- en regelgeving en 

dus geen norm.212 Hij neemt die als accountant dan ook niet mee bij de beoordeling. Wat hij wel 

doet, is dat hij in de aanloop naar de vaststelling van de begroting zijn visie geeft op de 

onderwerpen die de provincie in het toezicht op de begrotingsvoorbereiding aan de orde stelt en 

de wijze waarop de provincie dat doet. 

In het onderzoek is gebleken dat de accountant zich uitspreekt vanuit die rol. Er is echter ook 

gebleken dat in de gemeente zijn uitspraken ook worden gerelateerd aan het feit dat hij lid is van 

de commissie BBV. In de interviews voor de onderzoek is gebleken dat in de gemeente een aantal 

personen zijn uitspraken heeft begrepen als de opvatting van de commissie BBV over de 

betreffende onderwerpen (het in de begroting mogen meenemen van 

bereikbaarheidsinvesteringen en milieu-investeringen als incidentele lasten).  

 

 

 

                                                                 
211 Uit: interviews. 

212 Uit: interviews. 



 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 105 

 

 

10 Preventief toezicht en de herstelbegroting 

In dit hoofdstuk komt het proces van de herstelbegroting aan de orde. De volgende 

onderzoeksvraag ligt aan dit hoofdstuk ten grondslag: 

Welke factoren hebben bijgedragen aan een herstelbegroting die leidde tot de relatief snelle 

opheffing van het preventief toezicht? 

 

Wij gaan in paragraaf 10.1 in op het politiek-bestuurlijk proces rond de herstelbegroting. Het is 

een proces dat voor de raad zelf waarneembaar is geweest. In de paragraaf daarna beschouwen 

we het bestuurlijk en ambtelijk proces dat de snelle totstandkoming van de herstelbegroting en 

de beëindiging van het preventieve toezichtregime op 1 juli 2015 mogelijk heeft gemaakt. Wij 

behandelen de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van dat proces in onderlinge samenhang, 

omdat de beide kanten van sturing nauw met elkaar verweven zijn geweest. 

 

TIJDLIJN 2015 

 

 Januari Gemeentesecretaris zoekt ambtelijke projectleiders 

 
7 januari 

Eerste van de wekelijkse ambtelijke overleggen tussen provincie en gemeente over 

preventief toezicht en herstelbegroting 

 8 januari Notitie Op weg naar financieel evenwicht in De Ronde 

 9 januari Eerste van driewekelijks overleg tussen directeuren van provincie en gemeente 

 12 januari GS Brief met uitwerking van en toelichting op toezichtbrief 

 13 januari Interpellatie 

 20 januari Commissie B&V overlegt ter voorbereiding van overleg met gedeputeerde 

 27 januari Overleg gedeputeerde met commissie B&V 

 28 januari Einde bezwaartermijn Besluit preventief toezicht 

  Raadsinformatiebrief 005-013 over gevolgen preventief toezicht 

 3 februari Collegebericht waarin wordt voorgesteld om nu geen kerntakendiscussie te starten 

  Beraadslaging over kerntakendiscussie in De Ronde 

 
10 februari 

Commissie B&V over afgelopen overleg met gedeputeerde en nadere vragen aan 

provincie 

 18 februari Bestuurlijk overleg gedeputeerde en wethouders 

 
3 maart 

Het Besluit stelt nota Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting 

voor Amersfoort' vast 

 
9 maart  

Collegebericht over het betrekken van deskundigen en belanghebbenden bij de 

totstandkoming van de herstelbegroting / het vinden van bezuinigingen 

 
11 maart 

Bekendmaking in van mogelijkheid tot deelname aan participatieproces om te komen 

tot bezuinigingen 

 17 maart Raadsinformatiebrief over keuzeruimte met geïnventariseerde maatregelen 

 18 maart Collegebrief aan partners in de stad over het traject om te komen tot bezuinigingen 

 18 maart Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 

 24 maart Ambtelijke toelichting in De Ronde ov er inventarisatie van maatregelen in 

keuzeruimte 

  Bestuurlijk overleg gedeputeerde en wethouders 

 

26 maart 

Brief van GS met positieve reactie op nota van 3 maart Snel en zorgvuldig naar een 

evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort en akkoord met uitstel opheffen 

financieel toezicht. 

 12 april Collegebericht over aantal reacties uit de stad op voorstel met maatregelen  

 14 april Toelichting in De Ronde op financieel-technische modellen 

 28 april College van B&W stelt Raadsvoorstel Herstelbegroting vast 
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 8 mei Concept Herstelbegroting gereed 

 19 mei Installatie van nieuw college van Gedeputeerde Staten 

 26 mei Algemene beschouwingen in Het Besluit over de Herstelbegroting 

 2 juni Raad stelt Herstelbegroting vast in Het Besluit 

 15 juni Publicatie Herstelbegroting 

 26 juni Bestuurlijk overleg tussen nieuwe gedeputeerde en wethouders 

 
30 juni 

GS Brief met goedkeuring herstelbegroting en opheffing preventief toezicht op 1 juli 

2015 

 1 september Gedeputeerde J. Verbeek Nijhof overlegt met commissie B&V 

 14 

september 

Raad geeft reactie op GS brief van 30 juni 

 

10.1 College en raad op weg naar financieel herstel 
 

Hoewel het preventief toezicht van de provincie op 1 januari 2015 een feit is, is de gemeenteraad 

er nog niet helemaal klaar mee. Dat resulteert er in dat de raad vragen aan de provincie stelt. En 

er volgt een tweede overleg met de gedeputeerde. 

 

Vanaf 1 januari 2015 

Ondertussen heeft het college het standpunt ingenomen dat zo snel mogelijk onder het 

preventief toezicht moet worden uitgekomen. Er zijn drie tijdstippen waarop het preventief 

toezicht kan worden beëindigd: na het eerste kwartaal op 1 april, na het eerste halfjaar op 1 juli 

of na het kalenderjaar op 1 januari 2016. Het college zet in op snelheid. Als de gemeente in drie 

maanden onder het toezicht vandaan kan komen, zou dat mooi zijn.  

 

Op 6 januari ligt het initiatief raadsvoorstel dat al was besproken met de gedeputeerde in het 

overleg van 16 december ter behandeling in de commissie B&V. Het wordt vooral gezien als een 

procesvoorstel. In de bespreking tussen raadsleden komt naar voren dat het de raad nog 

ontbreekt aan helder inzicht vanuit de provincie waar de gemeente nu precies aan moet voldoen 

en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De provincie wordt gevraagd om nader uitleg 

op schrift. Een tweede punt dat naar voren komt, is dat er aan de wethouder schriftelijke vragen 

gesteld worden over het proces dat voorafging aan het besluit tot preventief toezicht. Het college 

van GS komt met een brief waarin het antwoorden geeft.213 

 

Brief van 12 januari 2015 

Gedeputeerde Van Lunteren stuurt namens het college van GS op verzoek van de griffie naar 

aanleiding van vragen van de raad, een brief waarin hij een nadere beschrijving geeft van de 

voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen om het preventief toezicht te kunnen 

opheffen: 

 eerste dan wel het laatste jaar van de meerjarenbegroting structureel en reëel sluitend; 

 besluitvorming over concrete maatregelen die bezuinigingen inhouden op programmaniveau; 

 voldoen aan kwalitatieve aspecten.214 

 

Die kwalitatieve aspecten staan in de bijlage van de brief en corresponderen grotendeels met de 

constateringen die in de brief van 18 december 2014 zijn genoemd. In die brief werden ze kort 

aangeduid. In de brief van januari staan ze uitgewerkt. Bijvoorbeeld, in de brief van 28 december 

wordt een omvangrijke schuldenpositie geconstateerd.  

                                                                 
213 Verslag De Ronde van 8 januari 2015 en interviews. 

214 GS brief Vervolg preventief toezicht 2015, 8114D578, 12 januari 2015. 
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In de brief van 12 januari wordt benoemd dat de gemeente moet formuleren "(w)elke stappen 

zullen worden gezet om de hoogte van de leningenportefeuille te reduceren waardoor de netto 

schuldquote zal dalen." Het aspect dat expliciet ingaat op de incidentele onttrekkingen aan de 

reserves is niet als zodanig eerder genoemd. Verder meldt de provincie dat de plausibiliteit, 

realiteit en leesbaarheid van de toekomstige begrotingen moet verbeteren. De onderwerpen 

onderwijshuisvesting en negatieve reserves die in december zijn genoemd, keren in de brief niet 

apart terug.  

 

Daarnaast wordt in de brief ingegaan op de condities waaronder de gemeente verplichtingen aan 

mag gaan en welke uitgaven zij mag doen onder het regime van preventief toezicht. De condities 

worden toegelicht. De algemene conditie uit de brief van 18 december dat geen enkele 

verplichting mag worden aangegaan als daar lasten uit voortkomen die leiden tot een 

vermindering van de algemene reserve, is nu weggelaten.215 

 

De brief bevat een tweede bijlage met procesafspraken tijdens het preventief toezicht met 

betrekking tot besluiten met financiële consequenties en de opstelling van de herstelbegroting. 

 

Reacties op de brief 

Raadsleden zijn van mening dat het college van GS in de respectievelijke brieven van december 

en deze van januari steeds strenger wordt en verdergaande eisen stelt. Men vindt dat de druk 

van de provincie verder toeneemt en is daarover geïrriteerd. Men is de mening toegedaan dat de 

provincie zich nu niet alleen op 2015 richt, maar ook op sluitende begrotingen in de volgende 

jaren. Daarmee legt de provincie de gemeente een lastig tracé op, vindt men. Er zijn ook 

raadsleden die de duidelijkheid van de brief waarderen.216  

De raadsleden uiten hun opvattingen in de vergadering van de commissie B&V van 20 januari. 

Tijdens die vergadering worden ook de vragen met elkaar gedeeld die de commissie aan de 

gedeputeerde wil stellen tijdens het aanstaande overleg van 27 januari dat op verzoek van de 

raadscommissie wordt gehouden. De vragen hebben alle betrekking op het verkrijgen van nog 

meer duidelijkheid over wat de provincie van de gemeente verwacht onder het preventieve 

toezichtregime en bij de opstelling van de herstelbegroting.217 

 

In het college vindt men dat deze brief van de provincie veel meer duidelijkheid geeft over wat 

van de gemeente wordt verwacht dan de twee eerdere brieven. Er bestaat bij de gemeente de 

indruk dat de provincie in eerste instantie in december ook nog niet precies in beeld had wat 

men aan de gemeente moest vragen bij de uitvoering van het financieel toezicht en de opstelling 

van de herstelbegroting, en dat pas gaandeweg sinds begin december dat beeld concreet vorm 

heeft gekregen. De provincie had met de brief ook als doel om op verzoek van raadsleden meer 

duidelijkheid te verschaffen en antwoorden te geven op vragen die bij raadsleden leven.218 

 

Een dag na de brief van de provincie komt het college met een Raadsinformatiebrief over de 

volgende meerjarenbegroting.219 Het ontstane perspectief door de ontwikkelingen rond de 

inkomsten uit het gemeentefonds worden geschetst.  
  

                                                                 
215 Idem. 

216 Uit: interviews. 

217 Verslag commissie B&V van 20 januari 2015 en interviews. 

218 Interviews. 

219 Rib 2015-005, Meerjarig financiële opgave, 13 januari 2015. 
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Geconstateerd wordt dat er verschillen van inzicht met de provincie zijn, onder meer over een 

aantal correcties op de begrotingssaldi van de meerjarenbegroting 2015-2018, maar de dat de 

gemeente de zorg over de financiële situatie met de provincie deelt. De brief gaat verder in op de 

aanstaande kerntakendiscussie in relatie tot het financieel perspectief. 

 

Interpellatie 

Op 13 januari houdt de raad een kort interpellatie. De fractie van Amersfoort2014 heeft vragen 

gesteld over de aanleiding tot het preventief financieel toezicht. De vragen zouden als onderdeel 

van het raadsdebat over het initiatiefvoorstel 'Op weg naar financieel evenwicht' worden 

beantwoord. De besluitvorming daarover is uitgesteld tot de vergadering van 3 maart. Daarom 

heeft de fractie verzocht de vragen onderdeel te laten zijn van een interpellatie. Ook GroenLinks 

heeft vragen. Het komt tot een motie van afkeuring aan het adres van de wethouder van 

Financiën omdat hij volgens de twee fracties de raad onvoldoende en niet tijdig heeft 

geïnformeerd over de diepgaande meningsverschillen tussen provincie en gemeente over de 

financiële situatie in Amersfoort. De motie wordt in Het Besluit op 3 maart verworpen.220 

 

Overleg met de gedeputeerde  

Op 27 januari spreekt de commissie B&V weer met gedeputeerde Van Lunteren. Het gesprek 

gaat over de consequenties van het preventief financieel toezicht en de voorwaarden voor 

opheffing van het toezicht. Raadsleden uiten hun onvrede over het verschil in toon van de drie 

brieven van december en januari. De gedeputeerde reageert hierop dat het niet de bedoeling 

van de provincie is geweest in om een scherpere toon aan te slaan. Met de brief is gepoogd de 

duidelijkheid te verschaffen waar de raad om heeft gevraagd. De brief is ontdaan van de nuances 

die in gesprekken wel gegeven kunnen worden, zegt hij. De gedeputeerde wil in de toezichtrol 

wegblijven van politiek; "Als u er nu voor zorgt dat er voor de zomer een herstelbegroting ligt, dan 

is het probleem weg".  

De politieke rol heeft voor hem ook betrekking op het vraagstuk van het al dan niet tijdig 

informeren van de raad; de toezichthouder communiceert pas met de raad als de begroting is 

vastgesteld.221  

 

De heer Van Lunteren is de mening toegedaan dat het onbehoorlijk zou zijn als hij een positie zou 

innemen tussen het college of de wethouder en de raad. Hij vermoedt ook dat dit weinig 

gewaardeerd zou worden door raad en betrokken wethouder. Hij handelt volgens de regels die 

de wet stelt en hij is tijdig geweest met het melden aan de raad. Eerder de raad wijzen op een 

dreigend preventief toezicht gaat voorbij aan de mogelijkheden en ruimte die het college van 

B&W heeft om een sluitende begroting in te dienen, volgens hem. En bovendien is preventief 

toezicht niet aan de orde zolang geen begroting is vastgesteld door de raad. Tot de vaststelling 

zijn altijd wijzigingen mogelijk op wiens initiatief binnen de gemeente dan ook. Een actie van de 

gedeputeerde voorafgaand aan de vaststelling van de begroting zou ontijdig zijn en naar zijn 

stellige overtuiging ook tot politieke en bestuurlijke weerstand leiden. Het past ook niet bij de 

afstand die de provincie geacht wordt te bewaren in het interbestuurlijk toezicht zoals dat rond 

de Wet revitalisering generiek toezicht is ontwikkeld.222  
 

De raad had tot uiterlijk 28 januari 2015 bezwaar kunnen aantekenen tegen de beslissing van het 

college omtrent het instellen van preventief toezicht. Na kennis te hebben genomen van een 

                                                                 
220 Amersfoort2014/GroenLinks, motie 2015-026M. 

221 Audioverslag vergadering 27 januari 2015. 

222 Op basis van interviews. 
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juridisch advies dat het college heeft ingewonnen,223 maakt de raad van deze mogelijkheid geen 

gebruik. Het besluit wordt onherroepelijk. 

 

Onder het regime van preventief toezicht 

De raad wordt begin februari door het college geïnformeerd over het proces binnen de gemeente 

tijdens de periode van preventief toezicht. De gekozen systematiek is dat eerst de inhoudelijke 

besluitvorming in de gemeente Amersfoort plaatsvindt. Een besluit wordt voorgelegd aan de 

provincie voordat het besluit geëffectueerd wordt. De provincie heeft voor een reactie een 

doorlooptijd van drie weken, wat in spoedgevallen versneld kan worden.224 In de vergadering van 

27 januari heeft de gedeputeerde al beloofd dat binnen de provincie er alles aan zal worden 

gedaan om beslissingen die worden voorgelegd aan GS zo spoedig mogelijk af te handelen.  

Het collegebericht gaat nog in op de aansprakelijkheid van de raad indien er voor uitgaven geen 

toestemming wordt gevraagd. 

 

Afzien van kerntakendiscussie 

Op dinsdag 3 februari staat in De Ronde een peiling over de kerntakendiscussie geagendeerd. Het 

college besluit echter die ochtend een andere koers te gaan varen. Het stuurt een bericht aan 

raad waarin het voorstelt om nu geen kerntakendiscussie te starten. Het structureel op orde 

brengen van de begroting dient in een zodanig slagvaardig tempo te worden opgepakt dat het 

college het feitelijk niet reëel vindt om tegelijk een kerntakendiscussie op te starten. Naast het 

aspect van tijdsdruk zou het risico in de huidige situatie te groot worden dat de 

kerntakendiscussie zich verengt tot louter een financiële discussie. Dat was niet de bedoeling van 

de kerntakendiscussie zoals die in het coalitieakkoord is afgesproken. 

Voorts wordt gemeld dat: 

 de provincie een financiële opgave van €19 mln. reëel acht.  

 een door de provincie goedgekeurde begroting per 1 april niet haalbaar is. 

 er op 10 februari een tijdspad wordt voorgesteld om begin juni een begroting ter goedkeuring 

aan de provincie voor te leggen.225 

 

Raadsleden zijn verrast door deze wending in de opstelling van het college over de 

kerntakendiscussie. Veel raadsleden hadden wel graag gezien dat via een kerntakendiscussie tot 

maatregelen op de langere termijn zou zijn gekomen. Zij vinden het van belang dat de stad ook 

goed betrokken wordt bij eventuele discussie over bezuinigingen. Het vergt het nodige 

masseerwerk van de portefeuillehouders bij de fracties van de coalitie om de raad mee te krijgen 

in deze wijziging van de gang van zaken. Uiteindelijk gaat een meerderheid van de raad akkoord 

met het voorstel. Het college komt op korte termijn voor de inrichting van het proces van 

bezuinigen met consultatie van vertegenwoordigers uit de Amersfoortse samenleving.226 
 

Afbouw betrokkenheid commissie B&V 

In de commissie B&V van 10 februari wordt teruggeblikt op het overleg met de gedeputeerde en 

wordt aan de wethouder een aantal vragen meegegeven die de provincie nog zou moeten 

beantwoorden. De provincie reageert in maart per brief en gaat in op een aantal zaken zoals het 

onderscheid structureel-financieel, de eisen die worden gesteld aan de begrotingen 2015, 2016 

en 2017.227 In de commissie worden enkele vragen aan de wethouder gesteld over het financiële 

                                                                 
223 Collegebericht 2015-004. 
224 Rib, 2015-013 Gevolgen preventief toezicht voor werkwijze en eventuele aansprakelijkheid of schadeclaims 2 februari  

 2015. 

225 Collegebericht 2015-012. 

226 Uit: interviews. 

227 GS brief Beantwoording vragen, 8148899C, 2 maart 2015. 
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effect van het structureel maken van incidentele uitgaven en over het tijdstip waarop de 

kwalitatieve aspecten die de provincie in zijn brief van 12 januari heeft genoemd, geregeld zijn. 

 

Daarmee komt er een voorlopig einde aan de bemoeienis van de commissie met het traject van 

preventief toezicht en de herstelbegroting. Men richt de aandacht in de volgende vergaderingen 

op de managementletter van de accountant, de agendapunten die op 2 december zijn verdaagd 

vanwege de plotselinge aankondigingsbrief van de provincie, op de jaarstukken 2014 en op de 

voorgestelde wijziging van de rekensystematiek voor rente en overhead.228 Pas op 30 juni, als de 

herstelbegroting al is vastgesteld, wordt in de commissie over de begroting gesproken. Het gaat 

dan over de totstandkoming van de (herstel)begroting 2015-2018, de belangrijkste verschillen 

met voorgaande begrotingen, de keuzen die zijn gemaakt (voor wat betreft vorm, opbouw, 

presentatie, ICT). Ook wordt gesproken over de financiële en beleidsinhoudelijke indicatoren in 

de begroting. 

 

De Gemeenteraad 

In andere fora van de raad dan de commissie B&V wordt de eerste maanden van 2015 een aantal 

malen over de herstelbegroting gesproken. In Het Besluit op 3 maart wordt het plan 'Snel en 

zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort' behandeld en 

vastgesteld. De financiële opgave wordt hierin vastgesteld op € 19 mln. Het maatregelenpakket 

dat daarbij hoort moet totaal € 34 mln. zijn, zodat er keuzeruimte is.  

 

In het proces is geen kerntakendiscussie opgenomen zoals op 3 februari is besloten. De stad 

wordt betrokken in de rol van adviseur en in de rol van belanghebbende. De inrichting van het 

proces en de beslissing om tot een herstelbegroting op 2 juni te komen betekent dat 

Gedeputeerde Staten worden verzocht om uitstel voor indiening van de herstelbegroting. De 

oorspronkelijke datum waarop die er had moeten liggen, was 1 april. Die datum is niet meer 

haalbaar.  

 

De stad betrokken 

Het college maakt het traject om te komen tot bezuinigingen en een herstelbegroting en de wijze 

waarop het de stad wil betrekken publiekelijk bekend.  

De participatie van de stad vindt plaats door: 229 

 opzetten van een online platform; 

 informeren van de partners in de stad; 

 ambtelijke gesprekken met experts.  

 

Maatregelen 

Aan de stad zullen maatregelen worden voorgelegd die inmiddels binnen de gemeentelijke 

organisatie zijn geïnventariseerd en waarbij ook gebruik is gemaakt van externe ondersteuning – 

onder meer via stimuleren van ideeën bij de verschillende onderdelen van de gemeentelijke 

organisatie en door inzichten uit benchmark te gebruiken. Medio maart kan het college aan de 

raad berichten dat: 

 er in twee weken tijd mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd; 

 de mogelijke maatregelen omvatten € 40 mln. aan besparing uitgaven; 

 de mogelijke maatregelen omvatten € 20 mln. aan verhoging inkomen; 

 de mogelijke maatregelen zijn getoetst op haalbaarheid, personele doorvertaling, 

consistentie en samenhang; 

 de mogelijke maatregelen zijn gebenchmarkt met andere gemeenten; 

                                                                 
228 Commissievergaderingen van 7 april, 12 mei, 28 mei en 9 juni 2015. 

229 Collegeberichten 2015-028 , 9 maart en 2015-32, 16 maart. 
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 de mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd zonder een oordeel over bestuurlijke 

haalbaarheid of maatschappelijke wenselijkheid.230 

De vervolgstap is dat de mogelijke maatregelen worden voorgelegd aan experts (tot 30 maart) en 

aan belanghebbenden uit de stad (tot 6 april). Het college gaat in gesprek met maatschappelijke 

partners. Het college zal eind april het begrotingsvoorstel vaststellen. 

 

In De Ronde van 24 maart geven ambtenaren een toelichting op inventarisatie van keuzeruimte 

in programma's in het kader van 'Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting 

voor Amersfoort.' De maatregelen die uit de interne inventarisatie naar voren zijn gekomen, 

kunnen na bespreking in de raad aan de stad worden voorgelegd. 

 

Het college van GS reageert op 26 maart positief op de nota "Snel en zorgvuldig naar een 

evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort". De brief geeft het besluit aan dat de 

oorspronkelijke datum van 1 april waarop de herstelbegroting door de provincie beoordeeld, 

wordt uitgesteld naar 1 juli 2015.231 

 

Halverwege april blijkt dat er via diverse kanalen in totaal 2500 reacties binnen zijn gekomen op 

het pakket van mogelijke maatregelen en er zijn overleggen en consultaties geweest.232 

 

Op 14 april bieden de projectleiders in De Ronde de raad op hoofdlijnen inzicht in financieel-

technische modellen die kunnen worden gehanteerd om te komen tot afweging van de 

geïnventariseerde maatregelen. Daarnaast wordt inzicht geboden in de uitkomst van de 

participatie met de stad en experts. De raadsleden worden ook geïnformeerd over de 

verschillende maatregelen die zijn geïnventariseerd of uit de participatie met de stad naar voren 

zijn gekomen. 

 

Conceptherstelbegroting 

Op 28 april, ruim anderhalve maand nadat de raad heeft besloten over het opstellen van de 

herstelbegroting, behandelt het college de herstelbegroting, het raadsvoorstel voor de 

herstelbegroting en de aandachtspuntenlijst van de provincie. Het college besluit de stukken aan 

de raad voor te leggen.233 De herstelbegroting bevat een maatregelenpakket waarmee het 

begrotingssaldo in de jaren 2015 tot en met 2018 op nul uit komt.  

 

Het maatregelenpakket bestaat uit: 

 concrete maatregelen naar aanleiding van de participatieronde met deskundigen en 

belanghebbenden (ca. € 7,2 mln. bezuinigingen en € 12 mln. verhoging van baten); 

 overige maatregelen (niet uit de participatie naar voren gekomen) bijvoorbeeld het instellen 

van een reserve Sociaal Domein, het activeren van bereikbaarheidsinvesteringen en het 

opheffen van de reserve afdekking kapitaallasten): 

 coalitieambities worden vanuit 2015 doorgeschoven naar 2016 en verder. 

 

Beslispunten die voorliggen naast het vaststellen van de Herstelbegroting zijn: 

 het instellen van een Reserve Sociaal Domein van max € 10 mln. Samengesteld uit de reserve 

WMO en de Sociale Reserve opgehoogd met € 5,4 mln. uit saldi reserve; 

 uit te gaan van 10 % overprogrammeren. De maatregelen die worden getroffen zijn 10 % 

hoger dan volgens de financiële opgave nodig is. Hierdoor kunnen tegenvallers in de 

                                                                 
230 Raadsinformatiebrief 2015-035 Inventarisatie keuzeruimte 17 maart. 

231 GS brief verdaging besluit goedkeuring programmabegroting 2015-2018 met 13 weken, 814D41BC, 26 maart 2015. 

232 Collegebericht 2015-014. 

233 Collegebesluit 4971515 Herstelbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018, 28 april 2015. 
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uitvoering opgevangen worden. Deze overprogrammering wordt gedekt vanuit een verhoging 

van de OZB; 

 een aanvullende overprogrammering in te stellen ter hoogte van de verwachte precario 

opbrengsten. "...leggen wij het besluit voor om de post ‘overprogrammering’ evenveel met 

OZB te verhogen als de precario moet opbrengen"…"precario kent een onzekerheid die de 

OZB niet kent"; 

 het aanpassen van de begrotingssystematiek, waardoor incidentele lasten structureel worden 

gemaakt: 

 activeren bereikbaarheidsinvesteringen (middelen van bereikbaarheidsreserve naar de 

saldireserve); 

 reserve afdekking kapitaallasten opheffen en toevoegen aan saldireserve; 

 dekking vanuit de structurele risicoreservering voor grondexploitaties en vastgoed; 

 aanvullen (niet meer negatief) van reserve Wijkse voorzieningen Vathorst vanuit 

Saldireserve; 

 instellen reserve 'evenementen (ad € 0,3 mln.). 

Met deze punten komt de gemeente volledig tegemoed aan de wensen en eisen van de 

provinciale toezichthouder. 

 

Door de voorgestelde maatregelen komt de weerstandratio boven de 2 uit, waardoor er geen 

extra maatregelen noodzakelijk worden geacht. De maatregelen leiden tot een taakstelling van € 

1,3 mln. op de ambtelijke organisatie. 

 

De financiële opgave van € 19 mln. zoals vastgesteld in het Besluit op 3 maart heeft zich in de 

loop van de tijd ontwikkeld. Dat bedrag was een negatief scenario. Op het moment van de 

Herstelbegroting is gebleken dat niet alle tegenvallers waarmee rekening werd gehouden, zich in 

de maximale variant voordoen.234 

 

In de herstelbegroting worden ook de inkomsten van de gemeente verhoogd. Dit gebeurt door 

verhoging van de Onroerendzaakbelasting (Ozb) en de verhoging van de precariorechten. Indien 

toekomstige gerechtelijke uitspraken de verhoging van de precariorechten niet zouden toestaan, 

dan worden deze gecompenseerd door een verdere verhoging van de Ozb. 
 

De herstelbegroting is sluitend, zoals onderstaande tabel uit het raadsvoorstel laat zien: door 

bezuinigingen op de uitgaven, door verhoging van de inkomsten en door een incidentele 

onttrekking aan de reserve voor 2015. De aanslag Ozb voor eigenaren van woningen stijgt 

daarmee van gemiddeld € 285 in 2015 naar € 320 in 2018. In deze bedragen is geen correctie 

meegenomen voor de inflatie. De precario op kabels en leidingen van gas, water en licht wordt 

per 2016 geheven. De verwachte doorbelasting van bedrijven aan burgers betekenen naar 

schatting dat de lasten van de inwoners desalniettemin toenemen met €30 tot €50. 235 
  

                                                                 
234 Ontwikkeling financiële opgave. Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort 28  

 april 2015. 

235 Idem. p. 210 en p. 211. 
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 2015 2016 2017 2018 

Financiële opgaven, inclusief coalitie-ambities - 4,9 - 12.1 - 14,2 - 17,7 

Bezuinigingen op lasten (uitgaven)     

Bezuinigingsmaatregelen raad 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bezuinigingsmaatregelen excl. Precario en Ozb 4,2 7,9 9,9 10,8 

Verhoging baten     

Onroerendzaakbelasting  2,1 2,1 3,4 

Precario  2,1 2,1 3,4 

Reserve     

Incidentele onttrekking saldi reserve 0,6    

Sluitende begroting 0,0 0,0 0.0 0,0 

Tabel 10.1: resultaat herstelbegroting: financiële opgave, maatregelen en saldi (in € mln.). 

 

De begroting vastgesteld 

Na 28 april volgen nog diverse aanpassingen en errata die worden gecommuniceerd via 

collegeberichten en op 8 mei brengt het college de begroting naar buiten. In een apart document 

'Maatregelen Herstelbegroting' kunnen de raadsleden lezen welke maatregelen bij de 

verschillende programma's zijn genomen en wat daarvan de financiële consequenties zijn. 

 

Op 26 mei 2015 houdt de raad de algemene beschouwingen over de herstelbegroting in Het 

Besluit. Een week later op 2 juni besluit de raad over de moties en amendementen en het totaal 

van de begroting. Op 15 juni wordt de vastgestelde begroting gepubliceerd (als webbased 

begroting en als pdf-versie online). 

 

Opheffing preventief toezicht 

Op 30 juni 2015 zendt het college van Gedeputeerde Staten een brief waarin het de raad 

meedeelt dat de op 2 juni vastgestelde gewijzigde programmabegroting 2015-2018 voldoet aan 

de criteria voor een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Tevens zijn in de gewijzigde 

begroting de kwalitatieve aspecten volgens GS zodanig verbeterd dat er wordt voldaan van de 

wettelijke voorschriften (o.a. begrotingsvoorschriften). Het college heeft de herstelbegroting 

goedgekeurd conform artikel 203 van de gemeentewet. En gelet op artikel 203 lid 5 heeft het ook 

de preventieve status voor 2015 voor de gemeente Amersfoort opgeheven om de gemeente 

ruimte te geven voor de invulling van het financieel herstelplan.  

 

Het college van GS vraagt de gemeente hem in het kader van de planning-en-controlcyclus te 

blijven informeren over de bezuinigingsmaatregelen die moeten worden genomen, de voortgang 

van de uitvoering van het Sociaal Domein en de financiële stand van zaken van de 

grondexploitaties.236  

Binnen de gemeente wordt het als een signaal van vertrouwen beschouwd dat de provincie niet 

buiten de reguliere planning-en-control cyclus om inzicht wil krijgen in financiële documenten. Er 

is weer sprake van reguliere communicatie.237  

 

Op 14 september 2015 beantwoordt de raad de brief, mede naar aanleiding van een overleg 

tussen de nieuwe gedeputeerde mevrouw Verbeek-Nijhof en de commissie B&V op 1 september. 

De raad meldt dat GS vanzelfsprekend alle benodigde informatie wordt verstrekt die nodig is om 

                                                                 
236 Brief GS Goedkeuren begroting, 8155F5CA, 30 juni 2015. 

237 Uit: interviews. 
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de toezichtfunctie adequaat te kunnen uitvoeren. Er wordt op gewezen dat ambtelijk daarover 

reeds de nodige afspraken zijn gemaakt.238 

 

10.2 Een majeure operatie in de gemeente Amersfoort 
10.2.1 Bestuur 

Het college heeft haast 

In de loop van december 2014 wordt het voor het college en de ambtelijke organisatie van 

Amersfoort duidelijk dat het college van GS niet terugkomt op zijn voornemen om de gemeente 

onder preventief financieel toezicht te stellen. In B&W is men zeer eendrachtig en vastberaden 

de opvatting toegedaan dat vervolgens zo snel mogelijk onder dat toezicht vandaan moet 

worden gekomen.  

Bij het college, maar ook in de ambtelijke organisatie, bestaat toch nadrukkelijk het gevoel dat de 

gemeente in de periode van preventief toezicht haar autonomie voor een groot deel opgeeft. In 

het collegeakkoord van april 2014 worden ambities op verschillende terreinen geformuleerd die 

nu voorlopig niet kunnen worden gerealiseerd. Het college en de ambtelijke leiding willen niet 

meer tijd en energie steken in de discussie met de provincie over interpretatie van financieel-

technische vraagstukken. Het is de gemeente niet gelukt om op dat vlak gelijk te krijgen en men 

kan zich daar maar beter bij neerleggen. Er is bestuurlijk en ambtelijk een intens besef van 

urgentie voor het vinden van een oplossing.239 

 

De provinciale constateringen en beoordelingen worden vertrekpunt en richtlijn voor de 

gemeente om te komen tot begrotingsaanpassing. Wel moet de raad nog de gelegenheid krijgen 

om bezwaar te maken tegen het besluit van Gedeputeerde Staten. Het college besluit juridisch 

advies te vragen of een dergelijke actie perspectiefvol is. Het advies wordt de raad ter 

beschikking gesteld waarbij hij zelf kan beslissen over het al of niet indienen van een bezwaar 

tegen het besluit van 18 december 2015. Het college vraagt het advocatenkantoor Houthoff 

Buruma om een juridisch advies.240 Het advies ligt medio januari vertrouwelijk ter inzage voor de 

raadsleden. 

 

Daarnaast is een begrotingswijziging nodig om onder het preventief toezicht uit te komen. 

Financieel-technische maatregelen volstaan niet, is gebleken. Er moet bezuinigd worden. Dat 

betekent een majeure operatie die alle programma's van de begroting kan treffen, die (weer) 

gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisatie en waarvan ook de burgers en organisaties in 

de stad de gevolgen zullen gaan ondervinden. 

 
  

                                                                 
238 Raadsbrief, aandachtspunten begroting, GRF/5068135, 14 september 2015. 

239 Uit: interviews. 

240 Houthoff Buruma, memorandum preventief toezicht GS, 16 januari 2015. 
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Het college schat in dat er hard gewerkt moet worden aan het verwerven van politiek en 

maatschappelijk draagvlak om tot een herstelbegroting te komen die voor de provincie 

voldoende is om de status van preventief toezicht te wijzigen in repressief toezicht. De leider van 

de coalitie, wethouder Pim van den Berg, gaat samen met wethouder Hans Buijtelaar het proces 

bestuurlijk trekken om te zorgen voor voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak en adequate 

financiële maatregelen. Gedurende de periode dat er nog wordt aangestuurd op een 

kerntakendiscussie en in relatie tot bestuurlijke vernieuwing, is ook wethouder Bertien Houwing 

betrokken bij de bestuurlijke sturing van het proces.  

 

Het college als geheel blijft nauw betrokken bij het proces dat volgt. Er wordt een ambtelijk 

kernteam gevormd (zie hierna) met twee projectleiders en een aantal medewerkers. De beide 

genoemde wethouders overleggen wekelijks op vrijdag met de ambtelijke projectleiders in de 

bestuurlijke regiegroep. Het college als geheel wordt wekelijks bijgepraat door de projectleiding 

en de twee bestuurlijke trekkers. Dat gebeurt in de wekelijkse collegevergaderingen of op de 

collegebijeenkomsten die periodiek op vrijdagmiddag worden gehouden. De betrokkenheid van 

alle portefeuillehouders is een logische. Zij allen ondervinden gedurende de periode van 

preventief toezicht hinder van dat toezicht bij het realiseren van ambities en het doen van 

voorstellen voor verplichtingen en uitgaven. Ook zullen de verschillende portefeuilles mogelijk 

stevig getroffen worden door de bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot de 

herstelbegroting.241 

 

De bestuurlijke regiegroep houdt een afsprakenoverzicht bij van lopende acties en afgeronde 

acties in het kader van het preventief toezicht. 

 

10.2.2 Ambtelijk 

Kernteam 

Het college en de ambtelijk top van de organisatie schatten rond de jaarwisseling in dat het 

verstandig is dat de ambtelijke leiding van het komende traject in handen komt van andere 

personen dan die welke tot dan toe bij de gemeente in relatie tot de provincie aan het financiële 

roer zitten. Daarbij komt dat niet alleen naar financiële expertise moet worden gezocht, maar dat 

ook procescapaciteit nodig is. Gedacht wordt aan een projectleidersduo waarin beide aspecten 

zijn gedekt. De controller van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt de financiële 

projectleider en een waarnemend afdelingsmanager (een medewerker van Bestuur en Strategie), 

de projectleider voor het proces. Beiden worden bijgestaan door de financieel deskundigen van 

de afdeling Financiën die in ook 2014 nauw bij het proces betrokken zijn geweest. Verder worden 

een communicatieadviseur en secretariële ondersteuning toegevoegd en nemen functionarissen 

op ad-hoc-basis deel aan het kernteam, zoals het hoofd van de afdeling Bestuur en Strategie. Zo 

ontstaat een kernteam dat vanaf begin januari werkt aan de totstandkoming van de 

herstelbegroting en aan het functioneren van de gemeente onder het preventieve 

toezichtregime dat de provincie heeft opgelegd.242 

 

Het kernteam (ook wel aangeduid als interne projectgroep) overlegt soms vaker dan eenmaal per 

week (vaak op maandag en donderdag) en houdt een actielijst bij met lopende en afgehandelde 

acties. Het kernteam overlegt in de periode tot het einde van het preventief toezicht wekelijks 

met de beide bestuurlijke trekkers en met de ambtenaren van de provincie die uitvoering geven 

aan het preventief toezicht. Daarnaast is er een driewekelijks overleg van de directeuren van de 

gemeente en de provincie (de secretarissen van beide overheden en hun mededirecteuren).  

                                                                 
241 Uit: interviews. 

242 Uit: interviews. 
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Dat overleg moet het proces op enige afstand monitoren en zo nodig bij behoefte aan 

opschaling, snel kunnen acteren. 

 

Duidelijkheid 

Voor de gemeentemensen is niet van meet af aan duidelijk wat de provincie precies van de 

gemeente verwacht of eist, zowel op het vlak van de begroting als op het vlak van het laten 

goedkeuren van verplichtingen en uitgaven. Het is een van de eerste opdrachten van het 

kernteam om daar duidelijkheid over te krijgen. Men wordt naast de eigen contacten met de 

provincie, geholpen doordat de gemeenteraad de provincie om nadere uitleg had gevraagd. In de 

brief van 12 januari 2015 wordt het voor de betrokkenen veel duidelijker wat de provincie 

verwacht van de gemeente. Men heeft nu een basis om op te acteren. 

 

Intensief overleg tussen gemeente en provincie 

De projectleiders die op dinsdag 6 januari zijn aangezocht door de gemeentesecretaris kunnen 

direct aan de slag. Op 7 januari 2015 is er het eerste ambtelijke overleg met de provincie. Van de 

kant van de provincie schuiven de ambtelijke toezichthouders aan die ook in 2014 met de 

gemeente hebben gecommuniceerd in het kader van de toezichttaak. Ook een extern financieel 

specialist die door de provincie is ingehuurd, doet mee. Tijdens het eerste overleg maakt men 

procesafspraken. De gemeente neemt het initiatief om alle afspraken vast te leggen en die per 

mail nog dezelfde dag terug te koppelen aan de provincie en de provinciale ambtenaren de 

gelegenheid te geven de afspraken zo nodig aan te vullen.243 Na de eerste bijeenkomst wordt 

wekelijks op vrijdag overlegd. 

 

In het overleg van de vier directeuren dat op 9 januari voor het eerst plaatsvindt, kunnen de 

directeuren de verschillende afspraken uit het overleg van twee dagen daarvoor verder 

kortsluiten. Na de voortvarende start in de eerste hele week van januari gebruikt de 

projectleiding de tijd om de werking van het preventief toezicht binnen de gemeente 'goed in te 

regelen'.244 

 

De provincie heeft zich in de eerste periode van januari nog wel gebogen over het herstelplan 

waarmee de gemeente op 16 december is gekomen. Dat plan roept de nodige vragen bij de 

provincie op en die zijn in de loop van de maand januari door de gemeente beantwoord. De 

maatregelen uit he herstelplan maken uiteindelijk integraal onderdeel uit van de 

herstelbegroting. 

 

Preventief toezicht 

Ondertussen wordt uitvoering gegeven aan het preventief toezicht. Op 16 januari is er weer 

ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente en worden nadere afspraken gemaakt over 

uitgangspunten voor het niet hoeven voorleggen van besluiten aan de provincie. Voor besluiten 

die niet aan de uitgangspunten voldoen, is toestemming van GS nodig. Een aantal casus, zoals 

Hertekop, duurzaamheidsfonds, Elisabethlocatie en Zorgkinderen wordt specifiek besproken. 

Daarmee heeft men direct al een paar stevige punten te pakken die complex zijn geworden door 

het preventief toezicht. Voortgang van de investeringen bijvoorbeeld in het verkeersknelpunt 

Hertekop is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de provincie. Beide overheden 

zullen de verkeersverbetering bekostigen en beide hebben belang bij de voortgang.  

Ook de provincie ervaart de consequenties van onthouding van goedkeuring van de nieuwe 

verplichtingen voor deze investering. Maar de gemeente moet het aangaan van de verplichting 

toch opschorten 

                                                                 
243 E-mail van 7 januari 2015. 

244 Uit: interviews. 
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Ook de aankoop van de Elisabethlocatie is een kritisch punt. Hier waren al stappen gezet en een 

opschorting van de aankoop kan tot juridische en financiële problemen leiden. Het vraagstuk is 

besproken in het ambtelijk overleg en keert nog diverse malen terug op de agenda. Het is 

opgeschaald naar het overleg van de directeuren en die hebben de knoop doorgehakt op welke 

wijze de aankoop kan doorgaan. Dit is overigens het enige vraagstuk in het kader van het 

preventief toezicht waarvoor opschaling naar het directeurenoverleg nodig is. De andere 

vraagstukken worden afgekaart in het overleg van het kernteam met de provincie.245  

 

Samenwerking 

Vanaf het overleg van 23 januari wordt met een afsprakenoverzicht gewerkt met acties waarvan 

er op die datum al acht zijn afgerond en 31 doorlopen. Het is een dynamische lijst met 

onderwerpen voor zowel de herstelbegroting als het preventief toezicht. De lijst groeit en krimpt. 

In totaal zal het aantal acties meer dan 150 gaan bedragen. Wekelijks worden actualiteiten 

besproken, ook in relatie tot de politiek en het bestuur en worden op ambtelijk niveau besluiten 

genomen. 

In het overleg komen naast de onderwerpen waarbij goedkeuring door de provincie van 

gemeentelijke uitgaven aan de orde is, ook onderwerpen in het kader van de herstelbegroting 

aan de orde, zoals activering van bereikbaarheidsinvesteringen en de reserve dekking 

kapitaallasten. De contouren van het maatgelenpakket worden begin april besproken.246 

 

In maart stelt de provincie een externe kracht aan als interne projectcoördinator die het proces 

van preventief toezicht binnen de provincie in banen gaat leiden. Dat biedt de 

toezichtambtenaren de ruimte om zich weer te richten op hun primaire werk: het beoordelen 

van de financiën van de Utrechtse gemeenten. 

 

Zowel bij de provincie als bij de gemeente is men tevreden over de wijze waarop wordt 

samengewerkt. Er zijn weinig belemmeringen voor een goede samenwerking. Er was het halfjaar 

ervoor stevig onderling gediscussieerd over financieel-technische vraagstukken. Er zijn aan beide 

zijden vraagtekens gerezen over het doen en laten van de ander. Bij de provincie was men 

ontstemd over het feit dat men voortdurend aan de gemeente om informatie moest vragen om 

duidelijkheid te krijgen. Bij de gemeente werd men wel eens moedeloos van het feit dat de 

provincie telkens weer met nieuwe vragen en lijstjes kwam. Desondanks bleven de betrokken 

ambtenaren onderling zakelijk naar elkaar toe opereren.  

In de nieuwe constellatie in januari zien betrokken ambtenaren geen aanleiding om eerst 

voorafgaand aan de verdere samenwerking de lucht te klaren. Het onderlinge dispuut dat is 

geweest, wordt door hen allen als zakelijk bestempeld. Persoonlijk is er geen animositeit en is er 

geen onderlinge schade berokkend.247 

Daar komt natuurlijk bij dat, zeker vanaf maart, ook andere spelers het voortouw hadden: de 

twee projectleiders bij de gemeente en de procescoördinator en nieuwe teamleider bij de 

provincie.  

 

Maar op inhoud zijn het tot 1 april, als een van de financiële mensen van de gemeente een baan 

aanvaart in de particuliere sector, dezelfde personen aangesloten als in het traject in 2014. Zij 

hebben zonder beperkingen hun inbreng in de activiteiten onder het regime van het preventief 

toezicht.248 

 

                                                                 
245 Uit: interviews. 

246 Agenda: ambtelijk overleg provincie Utrecht/gemeente Amersfoort i.h.k.v. preventief toezicht.10 april 2015. 

247 Uit: interviews. 

248 Idem. 
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De actiepunten worden in het overleg met de provincie een voor een afgewerkt. De discussies 

daarover zijn zakelijk en pragmatisch. Er wordt niet lang stilgestaan wat nu precies het kader en 

de uitgangspunten zijn bij de afwerking van de acties. De actiepunten worden bekeken, 

besproken en afgehandeld. Men ervaart over en weer dat de ander zich houdt aan het adagium 

'afspraak is afspraak'. Dat betekent dat men niet op onderwerpen die zijn afgewerkt hoeft terug 

te komen. Dat bevordert de voortgang van het proces. 

 

10.2.3 Bestuurlijk overleg 

Er zijn in het eerste halfjaar van 2015 drie overleggen tussen de betrokken bestuurders van de 

provincie en de gemeente geweest. Op 18 februari 2015 staat het eerste bestuurlijke overleg van 

2015 gepland tussen gedeputeerde Van Lunteren en de wethouders Van den Berg en Buijtelaar. 

In dat overleg komt zowel de stand van zaken van de herstelbegroting van de gemeente als de 

uitvoering van het preventief toezicht aan de orde. Het verzoek om uitstel van de indiening van 

de begroting en doorloop van de periode van preventief toezicht tot 1 juli wordt besproken. De 

besluitvorming daarvan zal afhangen van het raadsbesluit over de opstelling van de 

herstelbegroting op 3 maart (zie paragraaf 10.1). Voorts wordt besloten dat de gedeputeerde de 

raad nader informeert over een aantal vraagstukken, waaronder het omgaan met ijkpunten van 

de gemeente en het voornemen tot overprogrammering van ombuigingsmaatregelen. 

 

Een aantal dossiers waarbij goedkeuring van GS aan de orde kan zijn, passeert de revue. Criteria 

die daarbij aan de orde zijn, worden overlegd. Het gaat daarbij om criteria als juridische 

gebondenheid, onacceptabele desinvesteringen en nieuw vast te stellen grondexploitaties. 

Verder meldt de gemeente dat een herziene grondexploitatie Vathorst in voorbereiding is, een 

punt dat al heikel is zolang de aanwezige bestuurders in functie zijn.249 Van dit overleg wordt 

door de provincie een verslag gemaakt dat in het volgende bestuurlijke overleg wordt 

vastgesteld. 

 

Ook tijdens het tweede bestuurlijke overleg op 26 maart spreken de drie bestuurders over de 

stand van zaken van de herstelbegroting en een aantal dossiers dat onder preventief toezicht 

valt. In dit overleg nemen de bestuurders vooral kennis van de zaken die ambtelijk worden 

ingebracht. Er wordt alleen een besluit genomen over het verslag van het vorige overleg. De 

projectleiding van de gemeente presenteert de uitkomsten van de inventarisatie van 

maatregelen en de stand van zaken rond de besluitvorming door college en raad.  

Gedeputeerde Van Lunteren deelt mee dat uitstel van de indiening van de herstelbegroting en 

daarmee verlenging van de periode van preventief toezicht tot 1 juli akkoord is. Verder deelt hij 

in verband met zijn vertrek als bestuurder mee dat een overdrachtsdossier voor de nieuwe 

gedeputeerde zal worden gemaakt en dat het bestaand beleid van de provincie op het vlak van 

het preventief toezicht wordt voortgezet. 
 

Het volgende overleg is op gepland op 21 april, maar gaat niet door mede in verband met de 

bestuurlijke wisseling bij de provincie na de Provinciale Statenverkiezingen. Het volgende overleg 

is op 26 juni als de herstelbegroting al is vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Voor 

Amersfoort schuift naast de heer Buijtelaar wethouder Houwing aan in de plaats van de heer Van 

den Berg. De laatste heeft het college van Amersfoort verruild voor dat van de provincie Utrecht. 

De nieuwe gedeputeerde voor financieel toezicht is mevrouw Jacqueline Verbeek-Nijhof.  

 

De concepttoezichtbrief voor de herstelbegroting ligt klaar en wordt doorgesproken. Na 

afronding van het traject van het preventief toezicht wordt de begroting 2016-2019 opgepakt en 

wordt afgesproken dat daarover maandelijks ambtelijk wordt afgestemd. Het volgende 
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bestuurlijke overleg zal plaatsvinden eind oktober of begin november. Verder wordt 

aangekondigd dat er na de zomervakantie overleg zal zijn tussen de gedeputeerde en de 

gemeenteraad. Dat past bij de toezichtbrief en sluit ook aan bij het verzoek dat vanuit de 

gemeenteraad is gedaan om met de nieuwe gedeputeerde te overleggen. "De gedeputeerde 

bedankt de gemeente voor de intensieve en constructieve contacten over het afgelopen halfjaar 

en sluit daarmee het overleg af."250 

 

10.3 Beschouwing KplusV 
Er gebeurt veel en het gebeurt snel in de gemeente Amersfoort vanaf 1 januari 2015. Als de 

gemeente de provincie alsnog heeft willen overtuigen dat zij snel en effectief haar voornemens 

tot herijking die al in het coalitieakkoord stonden kan uitvoeren, dan is het bewijs in het voorjaar 

van 2015 geleverd. Als de provincie de gemeente wil voorhouden dat zij in de beperkte tijd in het 

najaar tot een begroting had kunnen komen die de toets der provinciale kritiek had kunnen 

doorstaan, dan kan de provincie daarvoor aanknopingspunten vinden in het voorjaar van 2015.  

Of de gemeente tot deze majeure operatie in staat was geweest zonder de druk van het 

preventief toezicht, zullen we nooit weten. De wijziging van de strategie waar ambtelijk in de 

gemeente al in oktober op is aangedrongen en ook nog eens begin december door de accountant 

is gesuggereerd, heeft daadwerkelijk plaatsgevonden vanaf eind december. Toen eenmaal bij de 

gemeente het besef was geland dat er een probleem was, werd de ruimte voor het werken aan 

een oplossing snel gevonden. De strategie is doelgericht uitgevoerd door de gemeentelijke 

organisatie onder aansturing van de wethouders Buijtelaar en Van den Berg. 

 

Dat wil niet zeggen dat de eerste helft van 2015 een periode is waarop vanuit de gemeente 

zonder meer met vreugde terug wordt gekeken. Uit ons onderzoek blijkt niet alleen dat de 

betrokken personen hard hebben moeten werken, maar het onder preventief toezicht staan 

werd toch wel als traumatisch ervaren. Doorgaans komt in een gemeente na driekwart jaar het 

uitvoeren van een coalitieakkoord goed op stoom. Nu moesten besluiten worden opgeschort en 

uitvoering zoals het aanleggen van een aantal voorzieningen waarop ook vanuit de Amersfoortse 

samenleving en door organisaties werd gerekend, worden uitgesteld (bijvoorbeeld de aanleg van 

speelvelden voor sportclubs). Op politiek-bestuurlijk niveau hebben vooral de wethouders hier 

last van en in hun kielzog de ambtenaren op de betreffende beleidsterreinen. Vanuit de raad 

heeft men minder negatieve gevoelens bij de periode. Bepaalde beleidsbesluiten worden met 

enig uitstel voorgelegd, maar dat is voor hen beperkt zichtbaar.251 
 

Factoren 

Wat waren de factoren die hebben bijgedragen aan de prestatie die de gemeente heeft geleverd 

om te komen tot een herstelbegroting? 

 

Ten eerste is er de vastberadenheid in het college om snel te werken aan de beëindiging van het 

preventief toezicht, om bovengenoemde redenen. De wethouders zaten er allemaal op eenzelfde 

wijze in. Na de roerige vorige raadsperiode met drie verschillende coalities en colleges was in 

maart en april 2014 in de formatie in eerste instantie gewerkt aan het samenstellen van een 

bestuurlijk team. In de beleving van de betroken bestuurders is dat gelukt. Voeg daarbij dat alle 

wethouders dezelfde last hadden van het preventief toezicht en daardoor het zelfde belang 

hadden bij snelle beëindiging, en je hebt de ingrediënten voor effectief bestuurlijk opereren. Dat 

daarbij de wethouder en leider de grootste coalitiepartner D66 (met negen zetels, vier meer dan 

de andere coalitiepartners) het voortouw nam en daarbij nauw optrok met de wethouder van 
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Financiën, heeft bijgedragen aan de voortgang van het proces en aan het draagvlak voor zowel 

proces als inhoud van het traject.  

 

Wethouder Van den Berg heeft bijgedragen aan het proces door actief op zoek te gaan naar 

steun voor de inhoud en voor het proces, in eerste instantie bij de fracties van de coalitie. Er 

moest ook bij de coalitiefracties weerstand worden overwonnen. Wat verder ook heeft geholpen 

is dat het gehele college voortdurend wekelijks werd geïnformeerd. Daardoor was er in feite 

sprake van een breed gedragen bestuurlijke aansturing en konden de projectleiders voeling 

houden met alle portefeuillehouders. 

 

Ten tweede heeft men het bestuurlijk aangedurfd om van een ingeslagen weg af te wijken. Dat 

was bijvoorbeeld het geval toen het college koos voor een snelle totstandkoming van de 

herstelbegroting ten koste van een politiek breedgedragen kerntakendiscussie. Tegelijkertijd 

heeft men gezocht naar een nieuwe weg die recht doet aan een achterliggend idee van de 

beoogde kerntakendiscussie, namelijk het betrekken van de burgers en organisaties in de stad.  

 

Ten derde heeft de gemeente bestuurlijk en ambtelijk het traject van de herstelbegroting en de 

verantwoordelijkheid daarvoor geheel naar zich toe getrokken. Binnen de uiteindelijk voldoende 

heldere kaders die de provincie had gesteld heeft men zich op geen enkele wijze afhankelijk 

gemaakt van bijvoorbeeld het vermeende doen en laten van de provincie. Er is niet naar buiten 

gewezen, naar provincie of bijvoorbeeld het Rijk met zijn kortingen op het gemeentefonds of 

herverdeling van de Algemene uitkering. De gemeente heeft volledig haar eigen plan getrokken 

binnen de gestelde kaders en rekening houdend met politieke wensen en verwachtingen in de 

raad. 

 

Ten vierde is de betrokkenheid van de hoogste ambtelijke leiding belangrijk geweest. Niet alleen 

doordat op het niveau van de directeuren de relatie tussen provincie en gemeente werd 

aangehaald, maar ook door het signaal dat daardoor naar de respectievelijke ambtelijke 

organisaties werd afgegeven: in overleg en samenwerking de klus klaren in plaats van tegenover 

elkaar blijven staan.  
 

Ten vijfde heeft de kwaliteit van de ambtelijke sturing een belangrijke rol gespeeld. De 

projectleiding is er in geslaagd om een operatie te leiden waarbij niet stil werd gestaan bij allerlei 

vraagstukken van kaders en uitgangspunten waarbinnen moet worden gewerkt, maar waar 

pragmatisch en zakelijk is gewerkt zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de 

samenwerking met de provincie. De projectleiding is er in geslaagd om de organisatie 

voortdurend op het doel gericht te laten functioneren.  

 

Ten slotte hebben alle betrokkenen het vizier naar voren gericht. Voor zover persoonlijke 

overwegingen een rol hebben gespeeld, zijn die aan de kant gezet voor het doel en voor zakelijke 

overwegingen. Alle betrokkenen hebben na 1 januari kennelijk de knop kunnen omzetten. 

Medewerkers zijn in staat geweest om hun gelijk over de inhoud van de financiële materie in het 

verleden, als irrelevant te bestempelen in het licht van het realiseren van de doelen van de 

gemeente. 
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11 Analyse en beschouwing 

In de vorige hoofdstukken hebben wij in de slotparagrafen gereflecteerd op de bevindingen in de 

hoofdstukken. In dit hoofdstuk haken wij daarop aan en bouwen er op voort. Wij gaan in op de 

factoren die een rol hebben gespeeld bij de gang van zaken rond het financieel toezicht van de 

provincie Utrecht op de gemeente Amersfoort in de periode 2014-2015 en voor zover relevant, 

de jaren die daaraan voorafgaan.  

 

Wij gaan in dit hoofdstuk in op de volgende onderwerpen: 

 het financieel vraagstuk van de gemeente Amersfoort; 

 de interactie tussen de provincie en gemeente in de aanloop naar het besluit van financieel 

toezicht; 

 de verrassing van het voornemen tot toezicht; 

 de rol van toezichthouder; 

 de rol van de raad en de politiek; 

 de rol van de gemeentelijke bestuurder(s); 

 de gemeentelijke organisatie. 

 

11.1 Financieel vraagstuk 
 

Ontwikkeling van de financiële positie 

In hoofdstuk 5 is de financiële situatie van Amersfoort beschreven. In het licht van het provinciale 

besluit tot financieel toezicht eind 2014 kunnen we het volgende constateren. 

De gemeente Amersfoort heeft de afgelopen jaren op het vlak van grondexploitaties risico's 

genomen. Behalve de deelname in de publiek private samenwerking Vathorst, de daarbij gedane 

garantstelling en de verliesvoorziening die zij heeft moeten opbouwen, heeft de gemeente nog 

een aantal projecten opgepakt waarbij grondexploitatierisico's werden gelopen. Amersfoort is de 

afgelopen jaren een gemeente in ontwikkeling geweest die relatief hoge uitgaven op het vlak van 

infrastructuur en bouwen en wonen kende. 

 

Daartegenover stond dat de gemeente er in het verleden voor heeft gekozen de lokale lasten 

voor de burger te beperken en de reservevorming te beperken. Die keuze is op zichzelf vanuit 

politiek gezichtspunt te begrijpen, maar in relatie tot risicovolle grondexploitaties worden de 

risico's voor de financiële positie en de financiële situatie groot. 

Die risico's zijn zichtbaar geworden doordat door tegenvallende ontwikkelingen van de 

woningbouw en teruglopende economische ontwikkeling de verwachte inkomsten achterbleven 

en de gemeente gedwongen werd om af te boeken op grondexploitaties en om voorzieningen te 

treffen. Ook de algemene uitkering uit het gemeentefonds nam af. Er was sprake van 

teruglopende reserves en verslechtering van de Eigen Vermogenspositie van de gemeente. Het 

weerstandsvermogen daalde jaar na jaar. Ondanks bezuinigingen verdwenen de jaarlijkse 

tekorten niet.  
 

Financiële constructies 

In de gemeente Amersfoort zijn in de financiële huishouding, onder meer op het vlak van 

reservevorming in de loop der jaren constructies ontstaan die het financiële bouwwerk als geheel 

moeilijk doorzichtig hebben gemaakt. De keuzen die zijn gemaakt bijvoorbeeld op het vlak van 

compartimentering van de reserves en de algemene dekkingsreserve alsmede de wijze waarop 

met reserves is omgegaan (onttrekking en toevoeging aan reserves en onttrekking aan een 

negatieve reserve), is voor de provincie niet doorzichtig geweest. In de periode 2010-2013 heeft 

de provinciale toezichthouder een aantal malen gemeentelijke cijfers daarop gecorrigeerd. 
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De correcties die de toezichthouder in de loop der jaren heeft aangebracht op de gemeentelijke 

begrotingscijfers, zijn zonder gevolgen gebleven voor het toezichtregime. Er bleef een positief 

begrotingssaldo en voor het college van GS er was er daarom geen reden om te besluiten tot 

preventief toezicht. De gemeente ervoer geen druk tot verandering. Zij bleef vasthouden aan de 

eigen constructies. De correcties bleven zonder gevolg. 

 

Intern zicht op constructies 

In de gemeentelijke organisatie heeft het een aantal jaren ontbroken aan een onafhankelijke 

controllerfunctie op concernniveau. Hierdoor ontbraken in de organisatie de checks and balances 

om vanuit een onafhankelijke optiek te kijken naar de financiële constructies in de gemeente en 

naar het financieel opereren van de gemeentelijke organisatie. Er was in de gemeente geen 

kritisch tegengeluid georganiseerd dat had kunnen aansluiten op de kanttekeningen van de 

provincie in de loop der jaren. 

 

Maatregelen vooruitgeschoven 

De zorgelijke financiële situatie van Amersfoort werd politiek, bestuurlijk en ambtelijk binnen de 

gemeente wel onderkend. In 2014 is er politiek voor gekozen eventueel te nemen maatregelen te 

koppelen aan een kerntakendiscussie halverwege de raadsperiode 2014-2018. Daardoor komen 

eventuele maatregelen niet eerder dan in de tweede helft van de raadsperiode aan de orde. De 

provincie kreeg in de eerste helft van 2014 daardoor geen zicht op concrete maatregelen die de 

gemeente zou nemen om de financiële situatie op orde te brengen. De provincie was er van op 

de hoogte dat het vorige college 'niet over zijn graf heen wilde regeren' en geen maatregelen 

voor de nieuwe raadsperiode had willen nemen. De provinciale toezichthouder had verwacht dat 

in de coalitievorming in 2014 concrete maatregelen zouden worden afgesproken. Hij 

constateerde dat dit niet was gebeurd en was van mening dat de gemeente de noodzakelijke 

maatregelen voor zich uit schoof. 

 

11.2 Interactie tussen provincie en gemeente 
De interactie tussen provincie en gemeente in het jaar 2014 is van begin tot het eind blijven 

steken in een discussie op financieel-technisch niveau tussen de betrokken financiële 

ambtenaren. Men bleef elkaar bevragen en informeren op detailniveau. Van de kant van de 

gemeente had men het idee dat de provincie telkens met nieuwe vragen kwam en met nieuwe 

berekeningen op basis van wat zij in de begroting aantrof en aangereikt kreeg van de gemeente. 

Van de kant van de provincie had men het idee dat de informatie die de gemeente aanreikte 

onvoldoende zicht gaf op de constructies van de gemeente en op de onderbouwing van de feiten 

en cijfers in de begroting. 

 

Provincie en gemeente zijn in het traject van mening blijven verschillen over de keuzen die zijn 

gemaakt en over de juistheid van de veronderstellingen die de andere partij op financieel-

technisch niveau had in relatie tot de geldende regels (uit het Besluit Begroting en 

Verantwoording). 

 

Er zijn verschillende factoren die er aan hebben bijgedragen dat de interactie in 2014 op dat 

financieel-technische niveau is blijven steken. 

 

Wet en regelgeving 

Ten eerste de wet- en regelgeving. De Gemeentewet hanteert als enig criterium voor het 

instellen van preventief toezicht het structureel en reëel begrotingsevenwicht. Dat richt de 

aandacht op de factoren die daarop van invloed zijn. In eerste instantie kwam daardoor de 

discussie over het 'opschuivend perspectief' (zie onder meer paragraaf 7.2) op gang en in tweede 

instantie de discussie over de vraag of de bereikbaarheidsinvesteringen en milieu-investeringen 
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als incidenteel of structureel moesten worden aangemerkt. Afhankelijk van het antwoord op die 

vraag, was er sprake van een substantiële correctie door de provincie op het begrotingssaldo. 

 

De wet- en regelgeving biedt de toezichthouder aanknopingspunten om naar het totaalbeeld van 

de financiële situatie te kijken. Het begrip 'reëel' biedt de ruimte om veel aspecten van de 

financiële situatie van een gemeente in het toezicht te betrekken. Het zet echter ook de deur 

open naar interpretatie en discussie. Dat maakt het lastig om daarop een onomstotelijke 

beslissing tot preventief toezicht te baseren. In de toezichtbrief van december 2014 komen 

elementen die het totaalbeeld van de financiële situatie bepalen aan de orde als 'overige' 

kwalitatieve constateringen.  

De memorie van toelichting van de wetswijziging van de Gemeentewet uit 2012 geeft wel aan 

dat het doel van financieel toezicht is dat naar het totaal van de financiële huishouding wordt 

gekeken; bijvoorbeeld ook naar eigen vermogen, reserves en schulden. Het wetsvoorstel (en 

huidige wetstekst) geeft alleen het structureel en reëel evenwicht als hard criterium voor 

preventief toezicht. Daarop richt ook de kern van de toezichtbeslissing van GS zich in december 

2014.  

 

Deelnemers 

Ten tweede de deelnemers aan de interactie. De discussie tussen provincie en gemeente wordt 

in 2014 gevoerd tussen financieel deskundigen met kennis van zaken van veel details. De ironie 

wil dat van beide kanten er (intern) in een vroegtijdig stadium op is gewezen dat die mogelijkheid 

van focus op de details bestond. Van beide kanten wilde men er niet in verzanden en toch is juist 

dat gebeurd. Beide kanten lieten zich over en weer verleiden tot het detail en tot het financieel-

technische werk. De deelnemers zijn niet in staat geweest zichzelf en elkaar boven die discussie 

tillen.  

 

De meeste van de directbetrokkenen kenden elkaar al langer en waren er in de loop der jaren bij 

vergelijkbare discussies altijd uit gekomen. Van de kant van de gemeente werd verwacht dat het 

ook dit keer weer zou lukken. Men trachtte vanuit het eigen gelijk de ander te overtuigen. Beide 

kanten werden in het eigen gelijk op financieel-technische vraagstukken nog eens bevestigd door 

externe adviseurs. De externe reacties leidden er toe dat beide kanten in hun eigen spoor bleven 

doorgaan. Bij de gemeente was er geen urgentiebesef dat er een probleem zou ontstaan. Men 

had er vertrouwen in dat het weer goed zou komen. Toch waren er verschillen met voorgaande 

jaren. Het aantal ambtelijke overleggen was veel groter dan in de voorgaande jaren, de interactie 

per telefoon en e-mail was zeer frequent en er was over een periode van een aantal maanden 

geen beweging in de wederzijdse standpunten. 

 

Van de kant van de gemeente was men overtuigd van het eigen inhoudelijk gelijk en van de kant 

van de provincie was men dat ook. Maar de Gemeentewet plaatst beide overheden in een 

verschillende positie. De provinciale toezichthouder heeft de ruimte om binnen wet- en 

regelgeving, een oordeel naar eigen inzicht te vellen. Die ruimte is er ook omdat de regels en 

uitwerkingen ervan in bijvoorbeeld het gemeenschappelijk toezichtkader ruimte laten. De 

gemeente zit in de positie dat zij niet alleen gelijk moet hebben maar ook gelijk moet krijgen van 

de toezichthouder. De gemeente is daartoe de weg van overtuiging blijven bewandelen om zo 

het gelijk te krijgen en de provincie te overtuigen van haar ongelijk. De gemeente heeft niet in de 

beoordeling van de gang van zaken betrokken, dat de toezichthouder niet in de richting van 'het 

gelijk krijgen' van de gemeente bewoog. De partijen bleven als het ware touwtrekken op de 

financieel-technische dimensie. Beiden stapten niet uit om via een ander spoor tot elkaar te 

komen. 
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Bestuurlijk overleg 

Ten derde hebben twee bestuurlijke overleggen van de betrokken portefeuillehouders van de 

gemeente en de provincie geen wijziging gebracht in het primaat van de financieel-technische 

discussie op ambtelijk niveau. De bestuurders zijn niet in staat geweest om hierin een uitweg te 

vinden. De bestuurders zijn afgegaan op de feiten en cijfers en overige informatie die hen is 

aangereikt door de ambtenaren. Wethouder en gedeputeerde betrokken dezelfde stelling en 

hanteerden dezelfde argumenten als hun respectievelijke financiële ambtenaren. 

 

Nadat zij in beide overleggen constateerden dat de aangereikte informatie verschillend en deels 

tegenstrijdig was, hebben zij verzocht om die informatie wel op elkaar af te stemmen en er op de 

inhoud uit te komen. De uitkomst is dat vanuit het bestuurlijk overleg de financiële deskundigen 

de ruimte behielden om hun discussie ongewijzigd voort te zetten. 

 

Ambtelijke opschaling 

Eind oktober is toch getracht de ambtelijke discussie tussen de financiële deskundigen te 

doorbreken door het betrekken van vertegenwoordigers van de directies van de provinciale en 

gemeentelijke organisatie. Beide bestuurders hebben die behoefte aan ambtelijke opschaling in 

hun organisatie geformuleerd. In de gemeente is het initiatief opgepakt.  

Vanuit de gemeentelijke organisatie is het advies gekomen om een andere koers te varen in de 

discussie met de provincie. Dit advies heeft geen vervolg gekregen. De betrokken topmanagers 

van beide organisaties zijn nagegaan of de discussie tussen de financiële deskundigen correct en 

zonder bijbedoelingen of persoonlijke animositeit verliep. 

De bedoeling was wel dat de discussie even uit de groef van de financiële techniek zou komen. 

Na opschaling zou het weer moeten gaan om discussie tussen de deskundigen. Daarom hebben 

de managers het primaire proces gefaciliteerd en de koers niet verlegd. Men ging uit van de 

veronderstelling dat door informatie-uitwisseling de verschillen van inzicht zouden verdwijnen.  

 

Hoewel zij zich niet inhoudelijk hebben bemoeid met het dispuut, hebben beide betrokken 

managers zich gevoegd in de respectievelijke stellingnames van de betrokken provinciale en 

gemeentelijke deskundigen. Het topmanagement van beide organisaties heeft er aan bij 

gedragen dat de financiële vraagstukken expliciet op tafel kwamen en dat de onderlinge 

informatievoorziening in orde was. De uitkomst van de betrokkenheid van het topmanagement is 

echter per saldo geweest dat de financiële deskundigen de ruimte behielden om ongewijzigd hun 

discussie in de financieel-technische groef voort te zetten.  

 

Communicatiekanalen 

Als laatste factor noemen wij het communicatiemedium: de email. Dit medium is veelvuldig 

gebruikt in de interactie tussen provincie en gemeente in 2014. Slechts een deel daarvan hebben 

wij opgenomen in de voetnoten van dit onderzoek. Voortdurend zijn korte vragen gesteld. 

Voortdurend wordt snel op elkaar gereageerd. De directbetrokkenen werken er hard aan om 

elkaar te bevragen en om informatie te leveren. Dat is niet bevorderlijk voor afstand nemen, 

reflecteren en bespiegelen. Via de frequente vragen en antwoorden is men juist steeds vaster in 

de financieel-technische groef van details gekomen.  

 

11.3 De verrassing bij de raad 
De verschillende geledingen van de gemeente werden begin december 2014 verrast door de 

aankondiging van preventief toezicht door de provinciale toezichthouder. In de vorige paragraaf 

is aangegeven wat de ambtelijke verwachtingen over het toezichttraject waren. In het college 

bestond in navolging van de ambtelijke organisatie de overtuiging dat de begroting materieel 

sluitend was. Verder had men in het raadsvoorstel voor de begroting aangekondigd concreet 

werk te willen maken van de kerntakendiscussie en meende men daarmee de provinciale 
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toezichthouder tegemoet te zijn gekomen en zijn zorg weg te nemen. De verrassing die bij 

raadsleden bestond, kende een aantal oorzaken. 

 

Geen inzicht op de discussie tussen de provincie en de gemeente 

De raadsleden hadden tot november geen weet van de discussie die in 2014 tussen provincie en 

gemeente speelde op het vlak van financieel toezicht. Er was een beperkt beeld bij de raad van 

het financieel toezicht. De kaders voor dat toezicht zijn begin 2014 vanuit de provincie aangereikt 

rond de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming en hebben geen specifieke aandacht 

van de raad gekregen. Pas op 3 november 2014 is in een Raadsinformatiebrief (RIB) informatie 

verstrekt over de kritische houding van de provincie tegenover de aanstaande 

gemeentebegroting. Daarbij is alleen het vraagstuk van het begrotingssaldo genoemd en is niet 

ingegaan op andere onderwerpen van de financiële discussie tussen provincie en gemeente.  

 

Informatie van de wethouder aan de raad 

De RIB van 3 november biedt de raad geen aanknopingspunten om met het college van 

gedachten te wisselen over het verschil van opvatting tussen provincie en gemeente. De 

informatie maakt onderdeel uit van de informatiebrief die verder vooral ingaat op de financiële 

consequenties van de Septembercirculaire van de regering. Anders dan dat deel van de brief 

bevat het deel over het verschil van opvatting tussen provincie en gemeente geen cijfermatige 

informatie. Ook worden de onderwerpen van het meningsverschil tussen gemeente en provincie 

niet benoemd. De informatie is summier en gaat niet in op de onderwerpen van het verschil van 

opvatting tussen provincie en gemeente. Uit de formulering is door raadsleden geen urgentie af 

te leiden. 

 

De wethouder heeft de betreffende passage in de RIB toegevoegd na het bestuurlijk overleg op 

31 oktober met de gedeputeerde. Hij heeft bij de informatieverstrekking zich gehouden aan 

hetgeen formeel aan de orde was: er was nog geen (eind-)oordeel van de toezichthouder over de 

begroting en de cijfers waarmee de provincie kwam, waren nog aan wijziging onderhevig. In de 

RIB is niet geanticipeerd op de vasthoudendheid in de provinciale opstelling in de discussie met 

de gemeente. De voorbereiding van het genoemde bestuurlijk overleg gaf toch weinig aanleiding 

tot optimisme op een oplossing eind oktober. In de raadsvergadering heeft de wethouder 

verwoord dat de begroting materieel sluitend was. 

 

Geen communicatie vanuit de provincie aan de raad 

De gedeputeerde heeft ervoor gekozen om niet met de raad te communiceren vóórdat deze de 

(meerjaren) begroting 2015-2018 had vastgesteld. De raad had er geen weet van dat de 

begroting niet sluitend zou zijn. Door niet vooraf met de raad te communiceren, heeft de 

gedeputeerde het verrassingseffect van zijn besluit bij de raad vergroot. Dat past niet bij het 

eigen toezichtkader van de provincie waarin staat dat preventief toezicht geen verrassing mag 

zijn. Daarbij ligt een verantwoordelijkheid bij de gemeente, maar de opstelling van de 

toezichthouder is op dit vlak ook niet functioneel. Verrassing roept ook eerder weerstand op dan 

geleidelijke voorbereiding op een beslissing. In december ontstond die weerstand in de raad 

tegen het voornemen van de toezichthouder dan ook. 

 

De raad heeft een rol te vervullen als horizontale toezichthouder in het kader van artikel 189, lid 

2 van de Gemeentewet. De raad moet er op toezien dat de begroting structureel en reëel 

sluitend is (het eerstvolgende jaar of in meerjarenperspectief). Voor de raad is hetzelfde 

toezichtcriterium aan de orde als voor de provinciale toezichthouder. Voor de raad had in dat 

kader de provincie een informatiebron kunnen zijn, naast de informatie die de raad van het 

college van B&W dient te ontvangen. Zie ook paragraaf 11.4 over de rol van de toezichthouder. 
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Informatieverwerving door de raad 

De enige informatie waarover de raad in de raadsbehandeling van de begroting op 4 november 

beschikt is de conceptbegroting, zijn eigen inzichten en oordelen, en de informatie uit de 

raadsinformatiebrief (RIB). Een aantal raadsleden doet uitspraken naar aanleiding van het 

betreffend onderdeel van de RIB. Er worden geen vragen aan het college c.q. de wethouder 

gesteld over de inhoud en achtergronden van de kritische houding van de provincie. De raad 

verwerft geen informatie om daarover meer inzicht te krijgen en zich een eigen oordeel te 

vormen. De raad accepteert de informatie van de wethouder in de vergadering dat er sprake is 

van een materieel evenwicht in de begroting voor 2015.  

 

Geen signalen in voorafgaande jaren 

De verrassing van de raadsleden in december betrof ook het feit dat zij het preventief toezicht 

niet konden plaatsen in het licht van de signalen die provincie de jaren daarvoor had afgegeven 

over de begrotingen. Die begrotingen kenden namelijk ook de nodige financiële vraagstukken 

volgens de toezichthouder. De toezichtbrieven van eerdere jaren waren summier en bevatten 

zowel positieve signalen (complimenten) als negatieve signalen. De negatieve opmerkingen 

waren verpakt in terughoudende bewoordingen aan het adres van de raad. De toezichtbrief 2014 

is begin 2014 overigens niet in de raad of in de raadscommissie Begroting & Verantwoording 

besproken. Hoewel de toezichthouder er in december 2014 op heeft gewezen in de brieven in de 

eerdere jaren te hebben gewaarschuwd, hebben raadsleden die ook in de vorige raadsperiode in 

functie waren, die brieven niet als waarschuwingen opgevat. 

 

Er kwam nog een samenloop van omstandigheden bij. Voor de provincie was het toezicht in 2013 

een overgangsjaar waarin niet meer met de vertrouwde checklists werd gewerkt en die in elk 

geval niet aan de gemeente ter beschikking werden gesteld. De communicatie en de eventueel 

waarschuwende werking die van de checklists zou uitgaan, bleven achterwege. De raadsleden die 

na de raadsverkiezingen weer in functie waren, kenden hoogstens de toezichtbrief uit 2013 die 

ondanks een aantal aandachtspunten een positieve toon had. Die toon was het gevolg van de 

ervaring van de provincie met het overleg met de gemeente in 2013 dat primair ging over de 

oplossing van de exploitatierisico's Vathorst en secundair over de begroting 2014-2017. De 

provincie bezigde de toon vanwege de gegroeide relatie dat jaar. De toon werd in de gemeente 

geïnterpreteerd als een positief signaal over de inhoud: de financiële situatie bij de gemeente. De 

boodschapper had een ander doel met de boodschap dan de ontvanger er in las. 

 

Toezichtbeslissingen voor de begrotingen 2014 en 2015 

Raadsleden hebben in dit onderzoek erop gewezen dat de financiële situatie eind 2014 beter was 

dan ten tijde van de toezichtbrief 2014 in december 2013. Het begrotingsjaar 2014 zou volgens 

hen eerder voor preventief toezicht in aanmerking zijn gekomen dan 2015. Voor de begroting 

2014 kwam de toezichthouder echter nog tot het oordeel dat de begroting materieel sluitend 

was. Wel hadden de kwalitatieve constateringen die de provincie eind 2014 prominent naar 

voren heeft gebracht, ook in de toezichtbrief het jaar daarvoor nadrukkelijk een plaats kunnen 

krijgen.  

 

In dit onderzoek is niet gebleken dat de provinciale toezichthouder voor de toezichtbrief 2014 

heeft overwogen dat 2014 een verkiezingsjaar was. Wel anticipeerde de toezichthouder erop dat 

na de verkiezingen bij de coalitievorming maatregelen zouden worden genomen om de financiële 

situatie van de gemeente te verbeteren. Hadden GS in 2013 besloten tot preventief toezicht dan 

was er politiek-bestuurlijk een gecompliceerde situatie ontstaan. In dat geval had de gemeente 

namelijk in de laatste maanden van de vorige coalitie en tijdens de verkiezingen en 

coalitieonderhandelingen ook nog moeten werken aan een herstelbegroting.  
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Na de vorming van een nieuw college in de gemeente constateerde de provinciale 

toezichthouder dat de verwachting dat er maatregelen werden genomen om de financiële 

situatie van de gemeente op korte termijn te verbeteren geen realiteit werd. De toezichthouder 

vond hierin aanleiding om het toezicht in 2014 strikter uit te voeren. 

 

11.4 Rol van de toezichthouder 
Gedeputeerde staten hebben op grond van de Gemeentewet de ruimte om naar hun oordeel te 

bepalen of een gemeente onder preventief financieel toezicht wordt geplaatst. Dezelfde wet legt 

de focus op de financieel-technische bepaling van het begrotingsevenwicht. Bij de uitoefening 

van zijn rol heeft de provincie zich formeel opgesteld, zowel bestuurlijk als ambtelijk.  

 

Bestuurlijk 

De gedeputeerde heeft zich voorafgaand aan besluitvorming door de raad over de begroting niet 

tot de raad willen richten. Hij heeft niet willen treden in de relatie tussen college van B&W c.q. de 

wethouder en de raad vóórdat er een formele relatie ontstaat tussen hem en de raad door de 

begrotingsvaststelling. Hij handelde hiermee conform een interne beleidslijn van de provincie 

voor communicatie met colleges en raden in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Deze 

formele opstelling was in deze casus niet erg functioneel. Door de raad als horizontale 

toezichthouder op het structureel en reëel evenwicht van de begroting niet tijdig te informeren, 

werd het totaal toezicht dat in de Gemeentewet wordt beoogd in de artikelen 189 en 203, niet 

goed gediend. De opstelling van de gedeputeerde laat overigens onverlet dat de raad een eigen 

verantwoordelijkheid heeft om invulling te geven aan zijn wettelijke taak in dezen. 

 

Dat kan anders en gebeurt in enkele andere provincies ook wel anders. Er zijn bestuurders die 

naar wegen zoeken om met hun formele positie zodanig om te gaan dat ze de raden bereiken. 

Communicatie met de raad vergt uiteraard afstemming met de vakwethouder van de gemeente. 

Op andere vlakken in de relatie tussen provincie en gemeente vindt die afstemming wel plaats. In 

het geval van Amersfoort en de provincie Utrecht hebben de beide betrokken 

portefeuillehouders samen opgetrokken op een ander terrein dat zij beide in portefeuille 

hebben, namelijk verkeer. In de toezichtrelatie ziet de provinciale bestuurder deze ruimte tot 

samen communiceren naar de raad niet. Zowel wethouder als gedeputeerde stelden zich formeel 

op. Beiden hanteerden een formele en functionele relatie tot elkaar.252 Zij zijn er niet toe 

gekomen om samen, of in elk geval in onderlinge afstemming, de gemeenteraad vroegtijdig en 

vóór de besluitvorming over de begroting te benaderen en te informeren over de gerezen 

verschillen van opvattingen. 

 

De opstelling van de provincie draagt niet bij aan een wijziging door de raad van een door het 

college gepresenteerde conceptbegroting. Door de interventie na de begrotingsvaststelling heeft 

het zware bestuurlijke middel preventief toezicht niet de werking dat het de raad prikkelt om een 

andere koers te varen dan het college voorstelt.  

 

Ambtelijk 

Ook ambtelijk is de opstelling van de provincie een formele geweest. De ambtelijke 

toezichthouder vindt het niet op zijn weg liggen om tegenover de gemeente te spreken over 

preventief toezicht. Men beoordeelt slechts de begroting; de bestuurder beslist over het 

toezichtregime. Het oordeel op ambtelijk niveau wordt in de loop van 2014 voortdurend niet 

gegeven, tot op het allerlaatst. Daardoor kon bij de gemeente de veronderstelling blijven bestaan 

dat de provincie uiteindelijk toch niet door zou pakken in het opleggen van preventief toezicht. 

Tot nader order was er bij de gemeente geen probleem. Toch zijn er ambtelijk wel signalen 

                                                                 
252 Uit: interviews. 
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afgegeven door de provincie dat wijziging van het toezichtregime aan de orde zou kunnen zijn. 

Deze signalen zijn door de gemeente niet zodanig opgevat dat men het vertrouwen op een goede 

afloop er door verloor. Men bleef vooral vertrouwen op het eigen gelijk en op de verwachting dat 

de provincie het gelijk van de gemeente zou gaan inzien. 

 

De communicatie tussen provincie en gemeente in 2014 is niet formeel vastgelegd. Een 

belangrijk element in het aanleggen van een toezichtdossier is verslaglegging van overleggen en 

afspraken. In 2014 ontbreekt het op alle niveaus aan adequate verslaglegging en worden 

verslagen in elk geval ook niet gedeeld tussen de deelnemers aan de overleggen. Van de 

ambtelijke overleggen tussen provincie en gemeente worden geen verslagen gemaakt die 

worden gedeeld met de gemeente en van de bestuurlijke overleggen ook niet. De provincie 

maakt wel samenvattingen voor het eigen toezichtdossier. Deze worden niet ter accordering 

voorgelegd aan de deelnemers aan de overleggen. Zij hebben verder geen (communicatieve) 

waarde en spelen dus ook geen effectieve rol in het traject van de aanloop naar de 

toezichtbeslissing.  

 

In lijn met de opstelling van de bestuurders zijn ook de provincieambtenaren terughoudend met 

rechtstreekse contacten met de gemeenteraad. In mei 2013 spreken ambtenaren wel met de 

commissie B&V van de raad. Een uitnodiging van de raadscommissie later dat jaar voor opnieuw 

contact wordt afgehouden door de provincie. Het volgende contact is in december 2014.253 

 

De provinciale toezichthouder brengt in februari 2014 aan de Utrechtse gemeenteraden 

nadrukkelijk onder de aandacht dat aan de nieuwe raden de bezuinigingstaakstelling wordt 

meegegeven. Hij doet dit in de richtlijnenbrief voor het provinciaal toezicht. Dat is een vrij 

technisch document dat geen onderdeel uitmaakt van het onderhandelingsdossier van 

coalitievorming. De toezichthouder toont hierin weinig gevoel voor politieke en bestuurlijke 

processen bij de gemeenten. Als hij een onderwerp dermate van belang acht dat het 

bijvoorbeeld bij de vorming van een bestuursprogramma zou moeten worden meegenomen, dan 

zal hij daarover anders moeten communiceren richting de gemeenten.  

 

11.5 Rol van de raad en de politiek 
De raad heeft op grond van de artikel 189 van de Gemeentewet een dubbele rol. Hij stelt de 

begroting vast en ziet erop toe dat er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. De raad 

realiseert inhoudelijke doelen door programma's van de begroting vast te stellen en is tevens 

hoeder van een gezonde financiële situatie. Die rollen lopen nog wel eens door elkaar. Dat bleek 

in 2014 toen de coalitiepartijen een akkoord sloten waarbij incidentele middelen uit de rekening 

2013 werden gebruikt voor het realiseren van inhoudelijke ambities en die middelen niet werden 

toegevoegd aan de reserves. Enkele maanden na het sluiten van dat akkoord riepen dezelfde 

partijen via een motie het college op om de financiën toekomstbestendig te maken door onder 

meer rekeningresultaten ten goede te laten komen aan de reserves en verbetering van het 

weerstandsvermogen. 

 

De raad wordt in de revitalisering van het interbestuurlijk toezicht in de positie geplaatst van 

horizontaal verantwoordelijke en horizontale toezichthouder. In dit onderzoek is niet gebleken 

dat de gemeenteraad van Amersfoort zich bewust is van deze wettelijke rol die hij heeft gekregen 

in aanvulling op zijn reguliere kaderstellende en controlerende functie. 

De raad heeft een eigen verantwoordelijkheid om deze horizontale toezichtrol op het vlak van 

het begrotingsevenwicht te kunnen uitvoeren. Daarvoor heeft hij informatie nodig. Die kan van 

                                                                 
253 Uit: interviews. De geïnterviewde provinciale ambtenaar kon zich de uitnodiging van de raadscommissie niet 

herinneren. 
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het college komen. Maar de raad kan die informatie ook bij de provinciale toezichthouder 

verkrijgen. In het geval van Amersfoort hebben raadsleden noch het college noch de provincie 

bevraagd over het reële en structurele begrotingsevenwicht van de begroting 2015-2018. De 

laatste contacten tussen provincie en gemeenteraad over financieel toezicht dateerden van mei 

2013. 

 

Raadsommissie Begroting & Verantwoording 

De raadscommissie B&V heeft als taakopvatting dat zij een financieel-technische commissie is die 

geïnformeerd wordt over financiële aangelegenheden door het college, de ambtelijke organisatie 

en/of de accountant. Verder bespreekt men instrumentele kaders zoals de IJkpuntennotitie en 

prestatie- en effectindicatoren voor sturing op de begroting en de uitvoering van de begroting. 

In de commissie wordt niet beleidsmatig met het college gesproken over keuzen die worden 

gemaakt op het vlak van inkomsten, uitgaven, aangaan van verplichtingen en risico's. In de 

commissie worden geen politieke uitspraken gedaan en er wordt geen financieel beleid vorm 

gegeven. De commissie heeft zich wel veelvuldig gebogen over de financiële positie van de 

gemeente, maar dat heeft geen vervolg gekregen in de raad. 

De organisatie van de politieke beraadslaging in Amersfoort is zodanig dat er buiten de plenaire 

vergadering van de raad (Het Besluit) geen andere gremia zijn waarin politiek gediscussieerd 

wordt over financiële aangelegenheden of de financiële beleidskaders worden gevormd. 

 

De raadscommissie heeft in de decembermaand van 2014 de rol op zich genomen van 

aanspreekpunt namens de raad voor de gedeputeerde. Op inhoud heeft de commissie zich 

aangesloten bij de opvatting van het college c.q. de wethouder en de ambtelijke organisatie over 

de begroting en de financiële situatie van Amersfoort. De commissie heeft in eerste instantie de 

stelling betrokken tegenover provinciale toezichthouder. In december heeft de toezichthouder 

de raad in de toezichtbrief informatie aangereikt over het reëel en structureel 

begrotingsevenwicht maar de raadscommissie sloot zich aan in de verdedigingslinie van de 

gemeente. De raadscommissie gaf geen invulling aan de checks and balances op politiek-

bestuurlijk niveau binnen de gemeente. 

 

11.6 De rol van het college van burgemeester en wethouders 
Bij de rol van het college van burgemeester en wethouders gaat het in de periode van januari tot 

december 2014 primair om de rol van de wethouder van Financiën. Deze heeft in de jaren 

voorafgaand aan 2014 in beperkte mate te maken gehad met het provinciaal financieel toezicht. 

De interactie tussen provincie en gemeente speelde zich vooral af op ambtelijk niveau. De 

ambtelijke overleggen beperkten zich ook tot enkele keren per jaar. De wethouder werd in de 

staf op de hoogte gehouden van de voortgang en de uitkomst was een telkens een toezichtbrief 

met de mededeling dat het toezicht voor het komend begrotingsjaar repressief was. In 2010 en 

2013 heeft hij niet apart met de gedeputeerde overlegd over de begroting en het toezicht. De 

aandacht ging in 2013 primair uit naar het overleg over het op orde krijgen van de gemeentelijke 

risico's bij de grondexploitatie Vathorst. Daarin trok de wethouder van Financiën samen op met 

de wethouder die verantwoordelijk was voor grondzaken. 

 

Nog tot enige dagen voor de raadsbehandeling van de begroting werd de wethouder van 

Financiën vanuit de ambtelijke organisatie het perspectief geboden dat hij mogelijk met een 

positief provinciaal oordeel over de begroting de raadsdiscussie in kon gaan. Dat perspectief is 

niet uitgekomen. De wethouder moest de raadsbehandeling ingaan in onzekerheid over de 

uitkomst van de provinciale beoordeling en de nog voortdurende wijziging van de feiten en cijfers 

van de toezichthouder. Hij heeft de raad geïnformeerd over het enige waarover hij zekerheid 

had, namelijk dat de discussie met de provincie nog liep (zie ook paragraf 11.3).  
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De wethouder heeft gedurende het hele jaar op de inhoud de stelling betrokken die hem is 

geadviseerd vanuit de ambtelijke organisatie. De oplossing heeft hij gezocht in verbetering van 

het proces van communicatie tussen provincie en gemeente. Met het oog daarop heeft hij het 

management van de organisatie verzocht om ambtelijk op te schalen. 

 

11.7 De organisatie en het management 
In dit onderzoek hebben wij alleen zicht gekregen op de organisatie van de gemeente. Het 

onderdeel van de provincie dat zich met financieel toezicht bezighoudt, is klein en staat relatief 

op zichzelf in de provinciale organisatie. Er is een rechtstreekse relatie tussen de ambtelijke 

toezichthouder en de portefeuillehouder voor financieel toezicht. De lijnen zijn kort. 

 

De organisatie van de gemeente Amersfoort is de afgelopen jaren in beweging geweest. Dat 

heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur per 1 april 2015. Wij zoomen in op één 

aspect van de organisatie. In 2014 en sinds 2012 was er sprake van een sectorenmodel, met drie 

sectoren, waarbij elke sector zijn eigen controller had. Een concerncontroller was er niet. De 

directeur van de sector Middelen was de voorzitter van het controllersoverleg waaraan 

daarnaast de drie sectorcontrollers en het hoofd van de afdeling financiën deelnamen. De 

afdeling Financiën maakte onderdeel uit van de sector Middelen. Dat overleg vervulde de 

'controllerfunctie' voor het gehele concern. De afdeling Financiën verzorgde de financiën voor 

het gehele concern. De checks and balances op concernniveau lijken hier te hebben ontbroken.  

De afdeling Financiën kon doorgaan op de weg die al een aantal jaren was ingeslagen, en waar de 

provincie op een aantal onderdelen jaar op jaar kanttekeningen bij plaatste. Dat had geen 

consequenties. Men bleef op de eigen weg en volgens eigen werkwijzen en procedures 

doorgaan.  

 

Er was in de organisatie geen tegengeluid georganiseerd. Er was geen actor binnen de organisatie 

die in aansluiting op de kanttekeningen van de provincie de werkwijzen van de gemeente nog 

eens tegen het licht hield. Wel is er in 2014 eenmalig een tegengeluid geweest toen een 

sectorcontroller adviseerde dat de gemeente het over een andere boeg moest gooien en met de 

provincie op verschillende punten moest meegaan. Dat tegengeluid is niet beklijfd. In de nieuwe 

organisatie kent de gemeente wel een concerncontroller met een zelfstandige positie. 

 

11.8 Van probleem naar oplossing 
In de voorgaande paragrafen is een aantal malen aangegeven dat men in de gemeente wel zorg 

had over de financiële situatie, maar dat men niet onderkende dat het probleem van preventief 

toezicht zou ontstaan. Daarvoor zette men te veel in op het eigen gelijk en had men te weinig in 

de gaten dat het de provincie dit keer ernst was. De toezichthouder zou dit keer niet zoals 

eerdere jaren was gebeurd gas terug nemen om vervolgens tot repressief toezicht over te gaan. 

Pas toen het besluit tot preventief toezicht was gevallen en de gemeente onderkende dat zij door 

het preventief toezicht te maken had met een fors probleem, kwam er ruimte voor een 

oplossing. De tot dan toe bewandelde paden en de eerder gemaakte keuzen in het financieel 

beleid en beheer werden verlaten en men kwam zo relatief snel tot een herstelbegroting. Op 

basis daarvan verdween het probleem van het preventief toezicht na een halfjaar. Wat overblijft 

is de opdracht om de in de herstelbegroting geformuleerde maatregelen uit te voeren. Vooral in 

de laatste twee jaren van deze raadsperiode zullen die bij ongewijzigde omstandigheden fors 

kunnen ingrijpen in de Amersfoortse samenleving.  
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12 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. In de volgende paragraaf 

geven wij eerst antwoorden op de vragen die de gemeenteraad heeft geformuleerd voor dit 

onderzoek. In paragraaf 12.2 worden de algemene conclusies van dit onderzoek gepresenteerd. 

De slotparagraaf bevat aanbevelingen en aandachtspunten. 

 

12.1 Vragen en antwoorden 
In deze paragraaf geven we antwoorden op de vragen die de gemeenteraad van Amersfoort aan 

het onderzoek heeft meegegeven. Voor de leesbaarheid hebben wij een aantal vragen iets 

geredigeerd. De laatste onderzoeksvraag die de raad heeft gesteld, gaat over aanbevelingen en 

aandachtspunten. Deze wordt apart behandeld in paragraaf 12.3. 

 

12.1.1 Financiële situatie eind 2014 

1. Welke essentiële factoren en beslissingen uit de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de 

financiële situatie die eind 2014 leidde tot afkeuring van de begroting 2015-2018? 

Van de factoren die van invloed zijn geweest op de financiële situatie van Amersfoort in relatie 

tot de beslissing van Gedeputeerde Staten in december 2014 zijn er twee die los staan van 

beslissingen en keuzen die in Amersfoort zijn gemaakt. Ten eerste betreft het de teruglopende 

inkomsten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds door vermindering van de omvang 

van dat fonds en door herverdeling van de uitkering over de gemeenten sinds 2012. Amersfoort 

krijgt te maken met opschalingskorting en is bij de herverdeling een 'nadeelgemeente'; de 

inkomsten voor Amersfoort lopen relatief sterker terug dan in veel andere gemeenten. 

Ten tweede de risico's die Amersfoort net als de andere gemeenten in Nederland loopt op het 

vlak van het Sociaal Domein vanwege de decentralisaties. Gelet op het feit dat de toezichthouder 

deze risico's bij verschillende gelegenheden en in verschillende documenten heeft genoemd, 

heeft dit risico meegespeeld bij de beslissing. Er is hier geen sprake van een specifiek probleem 

voor Amersfoort. 

 

De overige factoren die een rol hebben gespeeld bij het instellen van preventief toezicht door 

Gedeputeerde Staten, zijn ten minste mede een gevolg van beslissingen die binnen de gemeente 

in het verleden zijn genomen. Het gaat om: 

 risico’s die genomen zijn bij de waardering van de grondexploitaties en de participaties 

daarin; daarbij heeft Amersfoort door garantstelling met een relatief zwaar risico rond 

Vathorst te maken en neemt de gemeente risico's bij een aantal binnenstedelijke locaties; 

 de doorwerking van de afboekingen op grondexploitaties en het treffen van voorzieningen 

voor de uitbreidingswijk Vathorst; 

 relatief hoge uitgaven voor de programma's Verkeer, vervoer en waterstaat en 

verkeersmaatregelen en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 

 relatief lage (algemene) reserves en daarmee een klein eigen vermogen; 

 jaarlijkse afname van de omvang van de reserves door onttrekkingen voor het saldo van 

baten en lasten; 

 jaarlijkse tekorten op de rekening vóór onttrekkingen uit de reserves; 

 het aanhouden van negatieve reserve Wijkse voorzieningen; 

 een absoluut en relatief grote schuldenlast; 

 het besluit van het college dat voorafging aan het huidige college om niet over zijn graf heen 

te regeren en geen bezuinigingen voor meerdere jaren vast te leggen; 

 het coalitieakkoord 2014-2018 waarin is gekozen voor een financiële herijking die niet 

effectief wordt vóór 2017; er is sprake van doorschuiven van directe bezuinigingen en 

uitgaven worden gedekt met incidentele baten; 
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 de financieel-technische keuze voor het als incidenteel classificeren van 

bereikbaarheidsinvesteringen en milieu-investeringen waarbij die keuze niet gedeeld wordt 

door de financieel toezichthouder. 

 
De bovenstaande aspecten zijn bepalend voor de financiële situatie van Amersfoort en de 

beoordeling ervan door de toezichthouder. Doordat de afkeuring van de begroting kon worden 

gebaseerd op een oordeel over het reëel en structureel begrotingsevenwicht, konden de 

verschillende aspecten worden meegenomen. Met name het woord 'reëel' biedt ruimte om de 

financiële situatie in beschouwing te nemen. 

2. Welke onderdelen daarvan hebben in het bijzonder geleid tot de zwakkere financiële positie 

van Amersfoort? 

Een aantal factoren die bij de beantwoording van de eerste vraag zijn genoemd, hebben een 

negatieve invloed op de financiële situatie van Amersfoort. De factoren doen zich vooral gelden 

omdat tegenover een relatief hoog risicoprofiel op onder meer grondexploitaties, een laag eigen 

vermogen van de gemeente staat. Die verhouding tussen genomen risico's en het 

weerstandsvermogen maakt de situatie tot een precaire. 

Door de jaarlijkse tekorten en onttrekkingen aan de reserves is sprake van een verdere verlaging 

van het eigen vermogen, terwijl de risico's in beperkte mate afnemen en de gemeente 

geconfronteerd kan worden met nieuwe risico's onder meer op het Sociaal Domein. 

De zorg over de financiële situatie in Amersfoort is door verschillende geledingen van de 

gemeente gedeeld. Maar deze zorg is in 2014 in het coalitieprogramma niet omgezet in 

maatregelen die concreet en in de tijd geplaatst perspectief bieden op oplossing van financiële 

problemen. 

 

Een factor die in antwoord op de eerste vraag niet is genoemd en die wel van invloed is op de 

financiële situatie van de gemeente, is het potentieel aan lokale lasten dat aan de burgers en 

bedrijven kan worden opgelegd. Dat potentieel is bij Amersfoort aanwezig omdat de tarieven van 

de lokale lasten (Onroerend zaakbelasting en Precariorechten) relatief laag zijn. In het 

coalitieakkoord heeft de gemeente in 2014 geen signaal gegeven dat zou worden overwogen om 

dat potentieel in te zetten om de druk op de financiële positie te verminderen. 

 

12.1.2 Beoordeling van begrotingen door de toezichthouder 

1. Hoe heeft de beoordeling van de begrotingen 2011-2014 door de provincie in de afgelopen 

jaren plaatsgevonden?  

De provincie stuurt jaarlijks toezichtbrieven op basis van de beoordeling van de door de 

gemeenteraad vastgestelde begroting. Het ambtelijk overleg tussen toezichthouder en gemeente 

dat aan de toezichtbrieven voorafgaat, is elk jaar gericht op financieel-technische vraagstukken. 

Het overleg vindt per jaar een of enkele keren plaats. Bij de beoordeling hanteerde de 

toezichthouder checklists en deelde deze tot en met de begroting 2013 met de gemeente. In de 

checklists zijn beoordelingen opgenomen over de keuzen van de gemeente op onder meer het 

vlak van: 

 incidentele en structurele baten en lasten; de keuzen voor incidenteel worden door de 

provincie gecorrigeerd en de betreffende lasten en baten wordt als structureel bestempeld; 

 de inzet van de reserve dekking kapitaallasten; 

 de onderbouwing en toelichting op begrotingsposten (baten en lasten en ramingen) – de 

onderbouwing en toelichtingen zijn volgens de toezichthouder niet voldoende. 

Deze checklists maakten geen integraal onderdeel uit van de toezichtbrieven. Bij de 

voorbereiding van de toezichtbeslissing voor de begroting 2014 zijn ze niet door de 

toezichthouder gedeeld met de gemeente, in verband met de overgang naar een andere 

methodiek. 
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In de discussie op ambtelijk niveau en aansluitend in de bestuurlijke overleggen werden in de 

jaren die voorafgaan aan 2014, altijd oplossingen gevonden voor de vraagstukken die bij de 

beoordelingen door de toezichthouder waren gerezen. Telkens waren de door de toezichthouder 

gedane correcties niet van die omvang dat ze het materieel evenwicht in de begroting in gevaar 

brachten.  

 

 Welke opmerkingen en aandachtspunten zijn aan de gemeente Amersfoort gegeven in 

toezichtbrieven en in bestuurlijk en ambtelijk overleg? 

In de jaren voorafgaand aan de toezichtbrief 2015 is in de toezichtbrieven beoordeeld dat het 

college van Gedeputeerde Staten repressief toeziet op de begroting en de uitvoering van de 

begroting van de gemeente.  

 

Aan de mededeling van die beslissing zijn in de brieven opmerkingen toegevoegd. Die hebben 

betrekking op onder meer: 

 de noodzaak van een materieel begrotingsevenwicht; 

 concreetheid van bezuinigingsmaatregelen; 

 het oplopend begrotingstekort in de meerjarenraming; 

 de noodzaak van concrete invulling van de voorgenomen bezuinigingen; 

 negatieve reserves; 

 de bepaling van het weerstandsvermogen mede op basis van bestemmingsreserves; 

 stelpost onderuitputting;  

 het hoge risicoprofiel van de grondexploitaties in relatie tot de (eigen) vermogenspositie van 

de gemeente. 

 

Daarnaast signaleerde de provincie positieve ontwikkelingen: 

 de gemeente houdt in de begroting rekening met de Rijksbezuinigingen en de effecten ervan 

op het gemeentefonds; 

 de gemeente hanteert in de begroting 2014 niet langer de stelpost onderuitputting. 

 

De provincie droeg onderwerpen aan die de gemeente kon veranderen in de begroting. De 

signalen van de provincie zijn in de volgende begroting op enkele uitzonderingen na, genegeerd 

door de gemeente. Daardoor veranderden een aantal constructies, zoals de classificatie van 

bereikbaarheidsinvesteringen, niet. 

 

2. Bestond er op bepaalde momenten en over bepaalde onderwerpen verschil van inzicht 

tussen gemeente en toezichthouder? 

Door de jaren heen betroffen de verschillen van inzicht het feit dat de gemeente bepaalde 

investeringen in met name infrastructuur als incidenteel classificeerde waardoor die als zodanig 

buiten de saldoberekening vielen. De provincie heeft dat telkens gecorrigeerd. In de aanloop naar 

de begroting 2015 heeft de gemeente de bereikbaarheidsinvesteringen wederom als incidenteel 

geclassificeerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringen. Ook nu corrigeerde de 

toezichthouder. Maar samen met de andere correcties van de toezichthouder was er nu geen 

sprake van een structureel en reëel sluitende begroting en vonden Gedeputeerde Staten een 

basis voor preventief toezicht. 
 

Verder was er de vraag naar inzicht in het gebruik van de reserve dekking kapitaallasten. Doordat 

de gemeente afboekingen voor de grondexploitaties deed ten laste van de reserve dekking 

kapitaallasten ontstond bij de toezichthouder de vraag of en in hoeverre de reserves voldoende 

een structurele dekking boden voor een aantal specifieke investeringen. Daarvoor zocht de 

toezichthouder aansluiting door middel van overzichten van de reserve en de ‘staat van activa’ 

van de betreffende investeringen. Dit om het toereikend zijn van de baten en de invloed op de 
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structurele lasten duidelijk te krijgen. Deze verdieping past binnen de risicogerichte benadering 

die de provincie in 2014 voor het eerst toepaste in aansluiting op vernieuwing van het 

interbestuurlijk toezicht. 

 

In de jaren 2011-2013 is de vraag om inzicht in de reserve eveneens gesteld. Het gewenste 

volledige inzicht heeft de toezichthouder in 2014 niet gekregen. De provinciale toezichthouder 

was de mening toegedaan dat de onderbouwingen van en toelichting op begrotingsposten 

onduidelijk waren en niet waren te volgen, of zelfs onjuist waren. De gemeente stond op het 

standpunt dat enkele constructies weliswaar complex van karakter waren, maar dat ze alle 

correct en goed onderbouwd waren. 

 

Er was tussen de gemeente en de provinciale toezichthouder zowel bestuurlijk als ambtelijk geen 

verschil over de zorg over de financiële situatie van de gemeente in meerjarenperspectief. Wel 

was er verschil van inzicht over het tempo waarin de situatie moest verbeteren. De gemeente 

stelde zich op het standpunt dat hierover politiek en bestuurlijk in de gemeente afspraken waren 

gemaakt om in meerjarenperspectief tot oplossingen te komen. De provinciale toezichthouder 

stond op het standpunt dat de gemeente de noodzakelijk te nemen maatregelen voor zich 

uitschoof en de zorgelijke financiële situatie liet voortbestaan. 

 

 Wat betreft de verschillen van inzicht, hoe verhouden die verschillen van inzicht zich tot 

richtlijnen en adviezen van de commissie BBV en de gemeentelijke accountant? 

De begroting van Amersfoort voldoet aan de richtlijnen voor de inrichting van de begroting die in 

het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn opgenomen. 

De commissie BBV heeft in een nota uit 2012 een advies gegeven over het vraagstuk van 

incidentele lasten en baten. Twee punten daaruit zijn hier van belang.  

Ten eerste worden onttrekkingen uit de reserves als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om 

reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om 

onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van 

minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Ten tweede kunnen meerjarige 

tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een 

toekenningsbesluit, worden geclassificeerd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom 

(nog) langer is dan drie jaar. 

 

Het verschil van inzicht tussen provincie en gemeente over het kwalificeren van begrote uitgaven 

als incidenteel of structureel betreft zowel het termijnaspect (meer dan drie jaar) als het tijdelijk 

karakter van daaraan verbonden geldstromen. De begrote uitgaven voor bereikbaarheid beslaan 

een langere periode dan drie jaar. De tijdelijkheid wordt bepaald door het raadsbesluit over de 

uitgaven. In de gewisselde argumenten wordt dit niet duidelijk gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in 

de onderbouwing geen koppeling gelegd met de aard van de geldstromen en besluiten.  

 

Het bereikbaarheidsprogramma VERDER kenmerkt zich door een looptijd van 15 jaar. Binnen het 

programma worden kleinere en grotere projecten ontwikkeld die successievelijk worden 

gefinancierd. De gemeente maakt niet duidelijk voor welke projecten de voor 2015-2018 begrote 

bereikbaarheidsuitgaven bedoeld zijn en welke middelen daar ‘tijdelijk’ en gedurende een 

bepaalde periode voor ter beschikking worden gesteld. Zonder deze onderbouwing kwalificeert 

de gemeente de uitgaven jaar in jaar uit als incidenteel. De toezichthouder gaat zonder de 

specificaties uit van een uitgavenstroom die langer dan drie jaar duurt. De toezichthouder 

corrigeert de begroting dan ook ieder jaar en kwalificeert de uitgaven als structureel. 

Zonder specificatie van de projecten en de daaraan gekoppelde besluiten en geldstromen is een 

eenduidige uitspraak aan de hand van de nota van de commissie BBV uit 2012 niet goed mogelijk.  
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De accountant van de raad heeft daarover zijn mening gegeven en die sluit aan op de benadering 

die de gemeente aanhing. Het gaat om de eenmaligheid of wederkerigheid van activiteiten. Het 

gaat volgens hem niet om de korte doorlooptijd, maar om het unieke, eenmalige karakter. 

Een activiteit kan vele jaren doorlopen en toch kan het een incidenteel karakter hebben, als elke 

activiteit kan worden gekenschetst als een project dat de gemeente eenmalig doet. Dat geldt 

voor veel investeringen en bijvoorbeeld ook voor grondexploitaties. Het 

bereikbaarheidsprogramma classificeert hij als eindig en eenmalig en dus als incidenteel. 

 

 Welk oordeel geeft de commissie BBV over het toegekende toezicht? 

In het kader van dit onderzoek heeft de commissie BBV geen oordeel gegeven over het 

toegekende toezicht. 

 

12.1.3 Informatie-uitwisseling tussen gemeente en provincie 

1. Hoe heeft het overleg tussen provincie en gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk 

niveau, plaatsgevonden, met name in het laatste jaar voor het besluit tot preventief 

toezicht? (Overlegmomenten, inhoud van informatie, verslaglegging, et cetera). 

In 2014 heeft in het kader van financieel toezicht negenmaal ambtelijk overleg en tweemaal 

bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie en gemeente. Dit is afwijkend van het 

beperkte aantal overlegmomenten in de jaren ervoor: op ambtelijk niveau één keer tot enkele 

keren in een jaar, en op bestuurlijk niveau geen overleg of eenmaal per jaar in het kader van 

financieel toezicht.  

 

Overleggen in 2014 

Het ambtelijk overleg en de overige ambtelijke contacten via telefoon en email is geïntensiveerd 

na de vaststelling van de kaderbrief in juli 2014. Het overleg heeft zich vanaf het begin 

toegespitst op financieel-technische vraagstukken. Eerst over het opschuivend perspectief en op 

de vraagstukken rond de correcties die de toezichthouder heeft aangebracht op het door de 

gemeente aangegeven structureel en reëel evenwicht in de begroting. Daarnaast heeft de 

toezichthouder vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in de onderbouwing van ramingen door 

de gemeente en in keuzen die de gemeente in de kaderbrief en in de conceptbegroting heeft 

gemaakt. In de overleggen komt de totale financiële situatie beperkt aan de orde. Van de 

overleggen zijn geen verslagen gemaakt die door de provinciale en gemeentelijke deelnemers zijn 

gedeeld. 

 

In de ambtelijke overleggen zijn de verschillen van inzicht die er sinds de zomer van 2014 waren, 

blijven bestaan tot aan de toezichtbeslissing. De provinciale toezichthouder heeft, inclusief de 

correcties op de informatie uit de kaderbrief, in 2014 zes keer een overzicht met correcties 

geleverd. Alle zes hebben een ander resulterend negatief saldo opgeleverd.  

In alle gevallen hebben ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente aangegeven het niet 

eens te zijn met de voorgestelde correctieposten.  

Daarnaast zijn in dezelfde periode door de provincie veelvuldig vragen gesteld die erop gericht 

waren informatie en aanvullende feiten en cijfers van de gemeente te krijgen en waarin werd 

gezocht naar onderbouwing en toelichting op begrotingsposten en ramingen. De gemeente heeft 

op alle vragen gereageerd. Niet alle antwoorden gaven de provinciale toezichthouder naar zijn 

oordeel het door hem gewenste inzicht in de begroting. 

 

Verschil met eerdere jaren 

De werkwijze door de toezichthouder in 2014 verschilt met die van eerdere jaren. Dit hangt 

samen met de andere opzet van het toezicht met een risicogerichte benadering. Dit betekent dat 

de toezichthouder niet achteraf, maar vooraf en tussentijds laat zien hoe wordt gedacht over de 
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financiële situatie en welke risico’s hij onderkent. In eerdere jaren volgde de toezichthouder ook 

de financiële ontwikkeling van de gemeente aan de hand van de planning-en-

controldocumenten. In die jaren verschafte de gemeente net als in 2014 antwoorden op vragen 

en toelichtingen bij stukken. Die ontwikkelingen en de effecten daarvan werden echter niet, zoals 

wel in 2014 is gebeurd, in overzichten uitgewerkt en met de gemeente gedeeld. Met deze andere 

werkwijze blijft er sprake van een continu proces aan de kant van de toezichthouder, wordt meer 

verwerkte informatie gedeeld en is er meer overleg.  

 

Geen overeenstemming 

In de ambtelijke overleggen in de periode juli tot en met november 2014 zijn de provinciale 

toezichthouder en de gemeente op een aantal inhoudelijke geschilpunten, waaronder die welke 

van invloed zijn op het begrotingssaldo, niet tot overeenstemming gekomen. De gemeente heeft 

gepersisteerd in de opvatting dat de begroting structureel en reëel sluitend is. De provincie heeft 

de opvatting overeind gehouden dat dit niet het geval is. De gemeente bleef naar wegen zoeken 

om de provincie te overtuigen van het gelijk van de gemeente. De wet geeft echter de provincie 

de ruimte om bij interpretatiemogelijkheden een eigen lijn te volgen. Binnen de 

interpretatieruimtes die er zijn, bepaalt de provincie op welke wijze tegen vraagstukken moet 

worden aangekeken. De formuleringen in onder meer de BBV en ook in het toezichtkader van de 

gezamenlijke provincies laten de nodige oordeelsruimte aan de toezichthouder. 

 

Door zowel de provinciale toezichthouder als de gemeente is onderkend dat het overleg tussen 

toezichthouder en gemeente op ambtelijk niveau bleef steken op financieel-technisch niveau en 

op details. Men zag dat er geen inhoudelijk vergelijk tot stand zou komen. Er heeft ambtelijke 

opschaling plaatsgevonden. De betrokken directeuren van de provincie en gemeente hebben zich 

gericht op waarneming en analyse van de wijze waarop tussen de betrokkenen werd overlegd. Zij 

constateerden daarin geen onregelmatigheden. Zij hebben gepoogd voorwaarden te creëren 

voor effectieve voortgang van het overleg, zonder dat enige 'ruis' van welke aard dan ook het 

overleg zou hinderen. De opschaling en de interventie op directieniveau heeft per saldo 

onvoldoende invloed gehad op de wijze waarop het ambtelijk overleg is voortgezet tot eind 

november. De interactie bleef gericht op financieel-technische meningsverschillen. 

 

Bestuurlijk overleg 

Er is tweemaal bestuurlijk overleg geweest in 2014. Het eerste overleg in september is voortijdig 

afgebroken omdat de bestuurders tot de conclusie kwamen dat zij beiden over verschillende 

informatie beschikten. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolg om tot overeenstemming over 

feiten en cijfers te komen. 

Het tweede bestuurlijke overleg eind oktober leverde op dat er nog steeds verschil van inzicht 

was. De gemeentebestuurder was de opvatting toegedaan dat niet duidelijk werd wat de 

provinciale toezichthouder van de gemeente verwachtte om te voldoen aan de criteria voor 

repressief toezicht. De provinciebestuurder kreeg naar zijn mening onvoldoende inzicht in de 

wijze waarop de gemeente de begroting structureel en materieel sluitend wilde krijgen. 

Van de bestuurlijke overleggen zijn geen verslagen gemaakt die zijn gedeeld tussen de 

toezichthouder en de gemeente. De bestuurlijke overleggen hebben geen wijziging in de aard en 

inhoud van het ambtelijk de financieel-technische overleg teweeg gebracht. 
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2. Op welke momenten heeft de provincie in het jaar dat voorafging aan het besluit tot 

preventief toezicht impliciet of expliciet aangegeven dat er een dreiging tot het instellen 

van preventief toezicht ontstond (of zou kunnen ontstaan)? Hoe is die informatie verwerkt 

binnen de gemeente en welke acties zijn daarop ondernomen? 

Door het ontbreken van geaccordeerde verslagen van de bestuurlijke en ambtelijke overleggen is 

geen objectief antwoord op deze vraag te geven. Volgens de eenzijdig door de provincie 

gemaakte samenvattingen van de overleggen is op 31 oktober in het bestuurlijk overleg de term 

preventief toezicht genoemd. Dit heeft verder geen bevestiging gevonden in dit onderzoek. In 

mailverkeer op ambtelijk niveau is twee keer de mogelijkheid van verandering van 

toezichtregime aan de orde gesteld. Een keer werd daarbij vermeld dat het prematuur was om 

van preventief toezicht te spreken. Een andere keer werd de mogelijkheid van wijziging van het 

toezichtregime niet uitgesloten als de raad de conceptbegroting ongewijzigd zou vaststellen. Het 

voorlopig oordeel van de provincie over preventief toezicht is ambtelijk noch bestuurlijk 

uitgesproken tot 28 november 2014. 

 

In de Raadsinformatiebrief (2014-117) van 3 november heeft het college van B&W (in mandaat 

de wethouder van Financiën) wel gemeld dat de provincie kritisch kijkt naar de gemeentelijke 

analyse van de baten en lasten die leiden tot een begrotingsevenwicht. Aangegeven werd dat het 

nog niet duidelijk is of de provinciale toezichthouder de analyse deelt. Er werd geen basis 

gevonden om in de raadsinformatiebrief expliciet de dreiging van preventief toezicht te 

benoemen. Bij de gemeente was er formeel onduidelijkheid over welke wensen en 

verwachtingen de provincie precies had en welke cijfers zij hanteerde. De cijfers van de provincie 

voor de correctie van het begrotingssaldo wijzigden nog door de discussie tussen provincie en 

gemeente. In de Raadsinformatiebrief werden de onderwerpen van het verschil in opvatting over 

de analyse van de begrotingscijfers niet benoemd. Raadsleden konden er niet uit afleiden waarop 

de verschillen in opvatting betrekking hadden en wat de mogelijke consequenties waren als 

provincie en gemeente niet tot overeenstemming kwamen. 

Wij tekenen hierbij aan dat bij een verschil van opvatting, op grond van de Gemeentewet het 

standpunt van de provincie bepalend is voor de beslissing over het toezichtregime.  

 

12.1.4 Informatie-uitwisseling binnen de gemeente 

1. Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen ambtelijke organisatie en het 

college over aandachtspunten/risico’s in het financieel beleid en de meerjarencijfers? 

In de gemeente heeft wekelijks stafoverleg financiën plaatsgevonden tussen de wethouder en 

zijn ambtelijke ondersteuning. De personen die daaraan deelnamen hadden ook de contacten 

met de provinciale toezichthouder. Wekelijks stond het onderwerp provinciaal toezicht op de 

agenda en is de wethouder bijgepraat. 

 

2. Hoe heeft het college opmerkingen over risico’s vertaald naar besluitvorming over 

financiën? 

In de jaren voorafgaand aan 2014 hebben lang niet alle opmerkingen en kanttekeningen van de 

provincie in toezichtbrieven een onderliggende documenten geresulteerd in aanpassing van de 

begrotingssystematiek en de financiële constructies binnen de gemeente. Het resultaat daarvan 

is dat er in 2014 in beperkte mate veranderingen waren in de financiële systematiek van de 

gemeente ondanks opmerkingen van de provincie over een aantal jaren 

 

In 2014 is in het bestuurlijk overleg van 25 september tussen de toezichthouder en de gemeente 

de noodzaak van de kerntakendiscussie aan de orde gesteld. In het raadsvoorstel voor de 

begroting dat het college eind september heeft vastgesteld wordt expliciet op dit onderwerp 

ingegaan naar aanleiding van het overleg met de toezichthouder. 
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De resultaten van het tweede bestuurlijke overleg eind oktober tussen de toezichthouder en de 

gemeente zijn buiten het college om door de wethouder in mandaat toegevoegd aan de 

Raadsinformatiebrief van 3 november (2014-117). Zoals wij hiervoor hebben aangegeven, was 

die informatie summier. 

 

3. Welke informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen college en raad, in het bijzonder 

de commissie Begroting & Verantwoording, met name in het jaar dat voorafging aan het 

preventief toezicht? 

De commissie Begroting & Verantwoording heeft op 28 oktober 2014 over de conceptbegroting 

2015-2018 gesproken. In dat overleg zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen via 

vragen die door de fracties van de raad zijn gesteld. Het zijn vragen over onderwerpen die ook in 

de overleggen en overige contacten tussen de provinciale toezichthouder en de gemeente 

hebben gespeeld. Ten tijde van de commissievergadering beschikten de raadsleden nog niet over 

informatie over het meningsverschil tussen toezichthouder en gemeente; noch over het feit dat 

er een meningsverschil was, noch over de inhoud ervan. De raadsinformatiebrief is na de 

commissievergadering en na het bestuurlijk overleg van 31 oktober opgesteld. 

In de antwoorden op de vragen van de raad heeft het college ook geen relatie gelegd met de 

financieel-technische discussie met de provinciale toezichthouder. 

 

Naar aanleiding van raadsinformatiebrief 2014-117 over de kritische houding van de provinciale 

toezichthouder zijn vanuit de raad geen vragen gesteld aan het college over de inhoud van het 

meningsverschil en over de achtergronden van de houding van de toezichthouder. Ook is daarop 

niet op een andere wijze in het politieke debat ingegaan. De wethouder van financiën heeft het 

standpunt van de gemeente verwoord dat sprake is van een materieel begrotingsevenwicht voor 

2015. 

 

4. Welke acties heeft de raad (in het bijzonder de commissie Begroting & Verantwoording) 

genomen om een kaderstellende en controlerende rol te spelen ten aanzien van risico’s en 

meer-jarenfinanciën? 

De raad heeft in 2014 twee moties aangenomen die kaderstellend zijn. In juli is bij de 

behandeling van de kaderbrief een motie aangenomen die het college opdraagt om te komen tot 

toekomstbestendige financiën. In november bij de behandeling van de begroting is raadsbreed 

een motie aangenomen die het college opdraagt de kerntakendiscussie in 2016 naar voren te 

halen zodat de opbrengsten ervan al kunnen worden verwerkt in de begroting 2016-2019. De 

gemeente kende al een risicobeleid. 

 

In de vragen van de raad over de conceptbegroting komen onderwerpen aan de orde zoals: 

weerstandsratio, de gehanteerde nullijn, de schuldquote, het onttrekken aan negatieve reserves 

en het doorschuiven van de bezuinigingen op het onderwijsbudget die hun oorsprong vinden in 

een motie in de Tweede Kamer (motie Van Haersma Buma). 

 

12.1.5 Ontwikkelingen tijdens het preventief toezicht 

1. Hoe was de communicatie tussen provincie, ambtenaren, college en raad, het proces en de 

inhoudelijke discussie in de periode na aanzegging van het preventief toezicht?  

Na aanzegging van het preventief toezicht op 2 december 2014 is er tot het einde van die maand 

gecommuniceerd tussen de gedeputeerde namens het college van Gedeputeerde Staten en de 

gemeenteraad. De gedeputeerde richtte zich tot de raad omdat die de begroting heeft 

vastgesteld. Op ambtelijk niveau is gecommuniceerd tussen de provinciale toezichthouder en de 

griffie van de raad. De gemeentelijke organisatie was toen niet meer primair in beeld voor de 

toezichthouder. Wel heeft de gemeentelijke organisatie het herstelplan om te komen tot een 
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positief begrotingssaldo door activering van bereikbaarheidsinvesteringen voorafgaand aan het 

bestuurlijk overleg, voorgelegd aan de toezichthouder. 

 

De gemeente heeft zich op ambtelijk, bestuurlijk (college) en politiek (raadscommissie B&V) 

niveau gericht op verdediging van de keuzen in de begroting en op het bieden van perspectief om 

preventief toezicht af te wenden. Op inhoud hebben de geledingen van de gemeente elkaar 

vastgehouden en een eensluidend geluid op de inhoud laten horen. Het bestuurlijk overleg 

tussen gedeputeerde en de raadscommissie B&V is respectievelijk binnen de provincie en binnen 

de gemeente voorbereid. Beide partijen hebben extern steun gezocht en gevonden voor hun 

stellingname; de provincie bij een extern onafhankelijk adviseur en de gemeente bij de 

accountant van de raad. 

Er is geen informeel bestuurlijk overleg meer geweest tussen de twee meest betrokken 

portefeuillehouders van de provincie en de gemeente. Beiden hebben dat overleg niet gezocht. 

Wethouder Van den Berg heeft in afstemming met zijn collega Buijtelaar wel informeel bij 

gedeputeerde Van Lunteren gepolst wat de mogelijkheden waren om alsnog het preventief 

toezicht af te wenden. 

 

2. Welke factoren hebben bijgedragen aan een herstelbegroting die leidde tot de relatief 

snelle opheffing van het preventief toezicht? 

Gedeputeerde Staten hebben de opheffing van het preventief toezicht afhankelijk gemaakt van 

de presentatie van een door de raad vastgestelde begroting die naar het oordeel van GS voldoet 

aan de eisen en criteria die de provincie heeft gesteld. De snelheid van opheffing van het 

preventief toezicht is daarmee afhankelijk geworden van de snelheid waarmee de gemeente er in 

is geslaagd de herstelbegroting op te stellen. De volgende factoren zijn daarop van invloed 

geweest. 

 Er was een eenduidige en gedragen wens binnen het college om zo snel mogelijk tot een 

herstelbegroting te komen, die er toe leidt dat het preventief toezicht wordt opgeheven. 

 De bestuurlijk leider van de coalitie heeft het voortouw genomen om samen met de 

wethouder van Financiën het proces voor de herstelbegroting bestuurlijk aan te sturen. 

 Het college is er snel in geslaagd om bij de fracties van de coalitie steun te verwerven voor 

het versnellen van het proces zonder een kerntakendiscussie en voor 

bezuinigingsmaatregelen die leiden tot een begrotingsevenwicht en het voldoen aan de meer 

kwalitatieve wensen en eisen van de toezichthouder. 

 Op ambtelijk niveau is een kernteam geformeerd met een tweehoofdige projectleiding met 

financiële en procesdeskundigheid die zich uitsluitend kon richten op het proces om snel te 

komen tot een herstelbegroting, naast de bijdrage aan de uitvoering van het preventief 

toezicht door de provincie. 

 De bestuurlijke en ambtelijke leiding van het proces binnen de gemeente heeft zeer nauw en 

doelgericht heeft samengewerkt aan de opstelling van de herstelbegroting en die opstelling 

tot de eerste prioriteit van de gemeente verheven. 

 Bestuurlijk en ambtelijk is geen tijd besteed aan de uitgangspunten en kaders van het 

preventief toezicht op de begroting; de kaders van de toezichthouder zijn zonder meer als 

uitgangspunten en kaders voor de herstelbegroting genomen.  

 Op ambtelijk niveau is het dispuut tussen de toezichthouder en de gemeente in 2014 van 

beide kanten als zakelijk opgevat en gewaardeerd. Dat dispuut heeft verdere nauwe 

samenwerking tussen provincie en gemeente rond het preventief toezicht en de opstelling 

van de herstelbegroting niet in de weg gestaan. 

 Alle geledingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn gemobiliseerd om bij te dragen aan 

de herijkingsopgaaf en de opstelling van de begroting. 

 Hierbij is gebruik gemaakt van externe expertise en vaardigheden om de scope van 

herijkingsmaatregelen te vergroten. 
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 Er is een vorm van externe consultatie van deskundigen en belanghebbenden gevonden die 

heeft bijgedragen aan het maatschappelijk draagvlak en daarmee het politiek draagvlak voor 

de maatregelen en de begroting. 

 Er hard is gewerkt door de betrokken ambtenaren en bestuurders van de gemeente aan de 

herstelbegroting. 

 

12.2 Conclusies 
Deels in aanvulling op de antwoorden op de onderzoeksvragen uit de vorige paragraaf, trekken 

wij op grond van ons onderzoek de volgende conclusies. 

 

Financiële situatie van Amersfoort 

1. De financiële situatie van de gemeente Amersfoort werd in de periode sinds het begin van de 

economische crisis in 2008 tot 2014, voornamelijk gekenmerkt door een relatief beperkte 

reserve en een beperkt eigen vermogen tegenover een risicovolle participatie in het 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en verschillende binnenstedelijke grondexploitaties en 

vastgoedprojecten waarbij risico's werden gelopen. In die periode waren er tekorten 

waardoor de reserves en het weerstandsvermogen afnamen en was verder sprake van 

afnemende inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tegenover die 

afnames waren er blijvende risico's op het vlak van grondexploitaties en kwamen er mogelijk 

risico's op het Sociaal Domein bij. 

 

Deze financiële situatie in Amersfoort is enerzijds een gevolg van keuzen inzake de beperking 

van de eigen inkomsten via de woonlasten en een beperkte reservevorming tegenover 

keuzen voor participaties, vastgoedontwikkelingen en investeringen in de fysieke 

infrastructuur. De financiële situatie is anderzijds een gevolg van een teruglopende 

vastgoedmarkt tot 2015 en een voor Amersfoort relatief sterke teruggang in de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds.  

 

2. In de gemeente bestond politiek en bestuurlijk zorg over de financiële situatie van 

Amersfoort, maar deze zorg heeft zich in 2014 niet vertaald in concrete maatregelen die de 

financiële situatie op korte termijn zouden verbeteren. Dat heeft de zorg bij de provinciale 

toezichthouder over de financiële situatie van de gemeente Amersfoort vergroot. 

 

Het laatste college uit de vorige raadsperiode wilde niet 'over zijn graf heen regeren' en heeft 

meerjarige bezuinigingen uitgesteld. Ook in het coalitieakkoord van 2014 zijn de zorgen over 

de financiën niet gevolgd door maatregelen op het vlak van inkomsten en uitgaven die leiden 

tot een financieel meer gezonde situatie. Maatregelen die mogelijk positieve effecten hebben 

op de financiële situatie zijn in het coalitieakkoord niet concreet benoemd en er is alleen een 

perspectief op maatregelen voor de tweede helft van de raadsperiode gecreëerd doordat een 

kerntakendiscussie en een financiële herijking in het vooruitzicht werden gesteld. Er waren 

geen concrete aanknopingspunten voor substantiële verbetering van de financiële situatie 

van Amersfoort in 2015 en 2016. De provinciale toezichthouder had deze wel verwacht aan 

het begin van 2014. 

 

3. De gemeentelijke organisatie is te veel gericht geweest op de intern ontwikkelde financiële 

methodieken en constructies en heeft zich over een aantal jaren te weinig verplaatst in de 

opvattingen en oordeelsvorming van de provinciale toezichthouder.  

In de gemeente ontbraken de checks and balances om geluiden te laten doorklinken over 

verandering van werkwijzen en methodieken in reactie op signalen van de provinciale 

toezichthouder in toezichtbrieven in de jaren voorafgaand aan 2014.  
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Signalen voorafgaand aan 2014 

4. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan de gemeente Amersfoort in de jaren 

voorafgaand aan 2014 in toezichtbrieven geen eenduidige en krachtige signalen afgegeven 

die er op wezen dat de gemeente naar het oordeel van de toezichthouder in een 

onacceptabele financiële situatie verkeerde of dat verstoring van de financiële soliditeit van 

de gemeente dreigde. 

 

5. Gedeputeerde Staten hadden gelet op de totale financiële situatie van de gemeente 

Amersfoort op grond van dezelfde kwalitatieve constateringen die in 2014 zijn gedaan, in 

2013 kunnen besluiten tot het instellen van preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2014. 

De toezichthouder was echter bij de correcties uitgekomen op een positief materieel saldo 

van de begroting voor het jaar 2014 en ontbeerde een formele grond voor een beslissing tot 

preventief toezicht.  

 

6. Tot de zomer van 2014 is er in de gemeente Amersfoort nauwelijks aandacht door de raad en 

het college besteed aan het financieel toezicht van de provincie. De interactie tussen de 

provincie en gemeente op het vlak van het financieel toezicht was in beide organisaties 

vooral een zaak voor ambtelijke financiële deskundigen. 

 

7. De signalen en de besluiten van de provincie in de jaren voorafgaand aan 2014 hebben bij de 

gemeente niet geleid tot het besef van de urgentie van het beeld dat de toezichthouder had 

van de financiële situatie en de consequenties die dat kon krijgen voor het toezichtregime. 

 

Toezicht in 2014 

8. Provincie en gemeente zijn in 2014 in onderlinge interactie en communicatie rond het 

financieel toezicht blijven hangen in een financieel-technische discussie en verschil in 

opvattingen tussen deskundigen over feiten en cijfers.  

De interventies van bestuurders en topmanagement hebben onvoldoende effect gehad op 

het vervolg van de financieel-technische discussie tussen deskundigen. De bestuurders 

hebben geen bestuurlijke oplossing geboden voor de ontstane impasse op ambtelijk niveau. 

 

9. Door in 2014 op verschillende momenten met verschillende correcties op de begrotingssaldi 

in de concept(meerjaren) begroting 2015-2018 te komen en door het oordeel over de 

begroting uit te stellen, heeft de provinciale toezichthouder niet eenduidig en duidelijk met 

de gemeente gecommuniceerd.  

De toezichthouder is meegaand geweest en heeft mede daardoor onduidelijkheid geschapen. 

Door een oordeel over de begroting uit te stellen tot eind november, ruim na de 

begrotingsvaststelling door de raad, bleef voor de gemeente onduidelijkheid over het 

(eind)oordeel bestaan.  

 

10. De gemeente heeft bestuurlijk en ambtelijk in 2014 onvoldoende onderkend dat de 

Gemeentewet gedeputeerde Staten de ruimte en legitimiteit geeft om onafhankelijk en op 

basis van criteria en normen die interpretatieruimte laten, een eigen oordeel te vormen over 

de gemeentelijke financiën. In plaats van zich te richten naar het oordeel van de 

toezichthouder is de gemeente vast blijven houden aan het eigen gelijk.  

 

11. Het college van burgemeester en wethouders c.q. de wethouder van Financiën heeft de raad 

op 3 november 2014 via een raadsinformatiebrief beperkt geïnformeerd over het verschil in 

opvattingen tussen provincie en gemeente over het begrotingssaldo. De raad is niet 

geïnformeerd over de inhoud van het verschil in opvattingen, over de bedragen van de 
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correcties die de provincie aanbracht op het begrotingssaldo en ook niet over de mogelijke 

consequenties van het voortbestaan van dat verschil in opvattingen. 

  

De rol van de raad 

12. De raad heeft naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 3 november 2014 nagelaten 

aan het college van B&W of de provinciale toezichthouder vragen te stellen over het verschil 

van opvattingen tussen gemeente en toezichthouder over de begroting en over de mogelijke 

consequenties van dat verschil in opvattingen. 

 

13. De gemeenteraad (raadscommissie Begroting & Verantwoording) heeft zijn wettelijke 

toezichthoudende rol op het reëel en structureel evenwicht van de begroting na de 

provinciale aanzegging tot preventief toezicht in december niet gepakt. 

De raad heeft zich na de aankondiging van het voornemen tot preventief toezicht opgesteld 

tegenover de provinciale toezichthouder. Hij heeft niet getracht op basis van de aangereikte 

informatie tot een eigen oordeel over het reëel en structureel begrotingsevenwicht te 

komen. 

 

Herstelbegroting 

14. De herstelbegroting 2015 kon snel tot stand komen omdat er in de gemeente na acceptatie 

van het feit van preventief toezicht en acceptatie van de provinciale opvattingen over de 

financiële situatie van Amersfoort, op bestuurlijk en ambtelijk niveau ruimte ontstond om 

doelgericht aan de oplossing van het ontstane probleem van preventief toezicht te werken. 

 

Een mix van factoren heeft de doelgerichtheid van het proces om te komen tot de 

herstelbegroting versterkt. Ten eerste werd intensief bestuurlijk gestuurd op inhoud en 

politiek-bestuurlijke draagvlakvorming voor inhoud en proces. Ten tweede werd ook 

ambtelijk op inhoud en proces gestuurd, waarbij alle delen van de gemeentelijke organisatie 

werden betrokken. Ten derde werd nauw overlegd tussen college en projectleiding en 

werden het college als geheel en de raad aangesloten op het proces en op de inhoud van 

maatregelen. Ten vierde werd intensief en pragmatisch overlegd met de provincie over zowel 

de uitvoering van het preventief toezicht als de totstandkoming van de herstelbegroting. 

Daarbij werden de kaders van de provincie zonder meer als uitgangspunten gehanteerd. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de gemeente veerkracht heeft getoond door 

vanuit ontkenning van een probleem en verzet tegen de kaders die de toezichthouder 

hanteerde, snel om te schakelen tot oplossing van het probleem binnen de kaders van de 

provincie. 

 

Juridisch kader 

15. Artikel 203 van de Gemeentewet en de artikelen waarnaar daarin wordt verwezen, dwingen 

de toezichthouder om voor een besluit over het toezichtregime, de focus te leggen op het 

structureel en reëel evenwicht in de eerstvolgende begroting of de begrotingen in het 

meerjarenperspectief.  

Het begrip 'reëel' biedt de toezichthouder enerzijds de ruimte om verschillende aspecten van 

de financiële huishouding van de gemeente in het toezicht te betrekken, maar biedt 

anderzijds veel ruimte voor discussie en beperkte houvast voor een eenduidige beslissing om 

preventief toezicht op te leggen.  

 

16. Er is onvoldoende duidelijkheid over de invulling van het horizontaal toezicht in relatie tot het 

verticaal toezicht en andersom van het verticaal toezicht in relatie tot het horizontaal 

toezicht.  
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Het kader van de vernieuwing van het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet 

revitalisering generiek toezicht en het specifieke arrangement voor financieel toezicht op 

grond van de artikelen 189 en 203 van de Gemeentewet werkt nog niet. De bij verschillende 

actoren beperkt aanwezige kennis van omgaan met de toezichtvormen en opvattingen over 

wat in dat licht wel of niet kan of mag, heeft de communicatie tussen verticaal toezicht en 

horizontaal toezicht beperkt. Daardoor hebben beide vormen elkaar niet aangevuld in het 

geval van Amersfoort. 

 

Algemeen 

17. Het systeem van financieel toezicht dat in de Gemeentewet is geregeld, heeft gefunctioneerd 

zoals in de wet is bedoeld.  

De activiteiten van provincie en gemeente in 2014 en 2015 hebben er toe geleid dat de 

situatie waarbij naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de financiële soliditeit van de 

gemeente verstoord dreigde te raken (geen reëel en structureel begrotingsevenwicht) is 

gewijzigd in een situatie waarbij dat niet meer het geval is. 

 

12.3 Aanbevelingen en aandachtspunten 
In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag van de gemeenteraad: 

Tot welke aanbevelingen en aandachtspunten voor gemeenteraad, college en ambtelijke 

organisatie leiden de antwoorden op de onderzoeksvragen van de raad?  

 

Vooraf merken wij op dat verschillende aanbevelingen die kunnen worden gebaseerd op het 

onderzoek inmiddels al zijn gerealiseerd. Wij noemen hier, zonder uitputtend te zijn: 

 de aanstelling van een onafhankelijke concerncontroller binnen de gemeente; daardoor is 

invulling gegeven aan de checks and balances op concernniveau 

 financieel-technische maatregelen in de herstelbegroting en de daarop volgende begroting 

van de gemeente, zoals activering van de bereikbaarheidsinvesteringen; 

 een transparante opzet van de begroting van de gemeente; 

 geregeld overleg tussen provincie en gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau in het 

kader van het financieel toezicht. 

 

In aanvulling hierop komen wij tot de volgende aanbevelingen en aandachtspunten. Zij reiken in 

een aantal gevallen verder dan deze casus van het preventief toezicht gemeente Amersfoort. 

 

1. Het management van de gemeentelijke organisatie wordt geadviseerd om na te gaan of met 

de komst van de concerncontroller het kritisch vermogen binnen de organisatie voldoende is 

georganiseerd. 

 

2. Om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan de politiek-bestuurlijke checks and balances 

en specifiek aan de horizontale toezichtfunctie die de raad heeft op grond van artikel 189 lid 

2 van de Gemeentewet, is het wenselijk dat de gemeenteraad de financiële functie expliciet 

een plek in de politieke beraadslaging geeft. Dit kan door een uitbouw van de rol en 

bevoegdheid van de huidige commissie Begroting & Verantwoording, of door een ander 

gremium te creëren. 

 

3. Het is wenselijk dat vertegenwoordigers van de raad in het kader van het interbestuurlijk 

toezicht voorafgaand aan de vaststelling van de (meerjaren) begroting met de provinciale 

toezichthouder overleggen over de begroting van het eerstvolgende jaar en volgende jaren. 

Daarin kan aan de orde komen wat het zicht is op een reëel en structureel 

begrotingsevenwicht en hoe de toezichthouder tegen de conceptbegroting aankijkt. 
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4. Om het proces rond het financieel toezicht te versterken wordt de provincie geadviseerd om 

de administratieve organisatie van de toezichtdossiers te optimaliseren. Daarin past onder 

meer dat in dossiers waarin verslagen respectievelijk afsprakenlijsten van bestuurlijke en 

ambtelijke overleggen tussen provincie en gemeenten zijn opgenomen die door beide 

partijen zijn geaccordeerd. 

 

5. Voor duidelijkheid in het financieel toezichttraject is het gewenst dat de provinciale 

toezichthouder tijdig met een eenduidig oordeel komt.  

Bij de correcties op door gemeenten aangegeven begrotingssaldi is het gewenst dat de 

provincie zich beperkt tot een of maximaal twee ronde(s) met correcties. Dan weet een 

gemeente op welke cijfers zij zich moeten richten en welke cijfers het college van B&W moet 

communiceren met de gemeenteraad.  

Dit impliceert dat de toezichthouder enerzijds terughoudend is met het (te) snel verstrekken 

van correcties en dat hij anderzijds vasthoudend is tegenover een gemeente is ten aanzien 

van zorgvuldig gemaakte correcties en opmerkingen over de financiële situatie van de 

gemeente. 

 

6. De provinciale toezichthouder wordt geadviseerd om in het kader van de revitalisering van 

het interbestuurlijk toezicht tijdig en actief een gemeenteraad te informeren over het te 

verwachten oordeel over de financiële situatie van de gemeente. Daarbij kan hij vroegtijdig 

en in afstemming met het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke 

organisatie, de raad inzicht geven in de correcties die hij toepast op begrotingssaldi. 

 

7. In het kader van revitalisering van het generiek toezicht is het wenselijk dat horizontale en 

verticale toezichthouders goed in beeld krijgen hoe zij zich tot elkaar verhouden en hoe zij 

met elkaar kunnen interacteren binnen de wettelijke en bestuurlijke verhoudingen tussen 

overheden. In dat kader kan eerst landelijk te worden nagegaan in hoeverre bestuurders en 

leden van gemeenteraden en provinciale staten hiervan een duidelijk beeld hebben. Zo nodig 

dient via voorlichting en educatie hierover helderheid aan hen te worden verschaft. 

 

8. Naar aanleiding van toezichtcasus zoals deze voor Amersfoort, is het gewenst dat wordt 

geëvalueerd of het Gemeenschappelijke toezichtkader uit 2014 ('Kwestie van evenwicht') aan 

de toezichthouders en de onder toezicht gestelde overheden voldoende duidelijkheid geeft 

over onderwerpen waarop het toezicht zich richt en of voor hen die onderwerpen voldoende 

concreet zijn uitgewerkt. 
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Bijlage 1 Geïnterviewde personen 

De volgende personen zijn geïnterviewd in het kader van dit raadsonderzoek. 
 
de heer R. Andringa 
de heer J. de Boer 
de heer L. Bolsius 
mevrouw M. Bongers 
de heer H. Buijtelaar 
mevrouw H. Elbers 
de heer D. de Jonge 
de heer W. Groen 
de heer N. Kamphorst 
mevrouw S. Kennedy 
de heer B. van Koningsveld 
de heer J. van Krugten 
de heer R. van Lunteren 
de heer R. Mulder 
de heer E. Ormel 
de heer M. Pen 
de heer J. de Reuver 
de heer F. Verbakel 
mevrouw J. Verbeek-Nijhof 
de heer R.-A. van Vugt 
mevrouw D. van Wijngaarden 
de heer J. van Winkel 
 
Ook oud-wethouder P. van den Berg is geïnterviewd. Door een administratieve fout bij de 
onderzoekers heeft hij het verslag pas laat ter accordering aangeboden gekregen. Dat was voor 
hem aanleiding om zijn medewerking aan het onderzoek op te zeggen. Na contacten hierover om 
tot een voor hem acceptabele oplossing te komen, heeft hij zijn standpunt niet gewijzigd. 
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 

De volgende documenten zijn in dit onderzoek geraadpleegd 
 

Documenten en brieven van de gemeente Amersfoort 

 Meerjarenbegroting 2013-2016, 06-11-2012. 

 Collegeprogramma 2013-2014, Kadernota voor 2014, Doorkijk naar 2015-2017, 23-04-2013. 

 Meerjarenbegroting 2014-2017, 12-11-2013. 

 Jaarverslag 2013, 15-04-2014. 

 Coalitieakkoord 2014-2018 Samen maken we de stad, 18-04-2014. 

 Kaderbrief 2015-2018, 06-06-2014. 

 Motie Toekomstbestendige financiën, M3-11.a, 08-07-2014. 

 Feitelijke vragen en antwoorden conceptbegroting 2015-2018, 04-11-2014. 

 Het Besluit - begroting 2015-2018, 11-11-2014. 

 Motie Vervroeging kerntakendiscussie, M1-2, 11-11-2014. 

 Raadsvoorstel en besluit Vaststelling Begroting 2015-2018, 11-11-2014. 

 Memo aan Commissie B&V - Aanvullende informatie analyse begrotingspositie, 05-12-2014. 

 Beantwoording feitelijke vragen PvdA, CU, D66, 09-12-2014. 

 Memo gemeente Amersfoort - Financiële zienswijzen provincie, Amersfoort en accountant, 

09-12-2014. 

 Conceptraadsvoorstel Herstelplan 2015, 10-12-2014. 

 Initiatiefvoorstel Op weg naar financieel evenwicht, 16-12-2014. 

 Presentatie van Commissie B&V aan provincie - Reactie op voornemen van provincie tot 

financieel preventief toezicht, 16-12-2014. 

 Het Besluit - met o.a. interpellatie financieel toezicht, 13-01-2015. 

 Motie 2015-26M, Afkeuring 13-01-2015. 

 Het Besluit – besluit over raadsvoorstel Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige 

gemeentebegroting, en brief aan provincie over verlenging toezichtstermijn tot 1 juli, 03-03-

2015. 

 Brief van gemeente aan partners over bezuinigingen, 18-03-2015. 

 Raadsvoorstel en besluit Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige herstelbegroting, 28-04-

2015. 

 Jaarverslag 2014, 13-05-2015. 

 Beantwoording feitelijke vragen over herstelbegroting 2015-2018, 17-05-2015. 

 Het Besluit – herstelbegroting 2015-2018, 02-06-2015. 

 Meerjarenbegroting (herstelbegroting) 2015-2018, 15-06-2015. 

 Brief raad aan provincie, 14-09-2015. 

 Meerjarenbegroting 2016-2019, 10-11-2015. 

 Agenda's en bijlagen (waaronder presentaties en documenten van de accountant) van de 

Commissie Begroting & Verantwoording de vergaderstukken onderzocht van 4 juni 2013, 4 

maart 2014 tot en met 22 september 2015. 

 
Raadsinformatiebrieven 

 2013-22 Risico's ten aanzien van grondexploitaties die van invloed zijn op de jaarrekening 

2012, 26-02-2012. 

 2013-29 Consequenties onderhandelingen Vathorst voor controleverklaring accountant, 04-

06-2013. 

 2013-34 Gemeentebrede risico-rapportage 16-04-2013. 

 2013-44 Collegereactie op Rapport van bevindingen accountantscontrole 2012, 21-05-2013. 

 2013-123 IJkpuntennotitie, 24-09-2013. 

 2013-141 Onderhandelingsresultaat Vathorst, 19-11-2013. 
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 2014-004 Begrotingstoezicht 2014, 14-01-2014. 

 2014-019 Boardletter 2013, 25-04-2014. 

 2014-41 Gemeentebrede risicorapportage 2014-1, 01-04-2014. 

 2014-117 Gevolgen septembercirculaire 2014, 03-11-2014. 

 2015-005 Meerjarige financiële opgave 2016-2019, 13-01-2015. 

 2015-013 Gevolgen preventief toezicht voor werkwijze en eventuele aansprakelijkheid of 

schadeclaims, 02-02-2015. 

 

Collegeberichten 

 2014-109 Voortgang beoordeling begroting door provincie Utrecht, 02-12-2014. 

 2014-123 Vervolgproces n.a.v. toezichtsbeslissing 2015 van de provincie Utrecht, 18-12-2014. 

 2015-003 Toezeggingen Ronde commissie B&V van 6 januari 201516-10-2015. 

 2015-004 Mogelijkheid bezwaar te maken tegen toezichtbesluit van de provincie, 16-01-2015. 

 2015-012 Structureel sluitend maken begroting en peiling proces kerntakendiscussie, 03-02-

2015. 

 2015-028 Participatie snel en zorgvuldig naar evenwichtige meerjarenbegroting, 09-03-2015. 

 2015-032 Voortgang participatie, 16-03-2015. 

 2015-035 Inventarisatie keuzeruimte, 17-03-2015. 

 2015-041 Resultaten participatie, 13-04-2015. 

 2015-043 Nadere resultaten participatie, 16-04-2015. 

 2015-053 Herstelbegroting verbeterronde en proces richting besluitvorming, 30-04-2015. 

 2015-054 Herstelbegroting erratum peiling participatie, 08-05-2015. 

 2015-059 Beantwoording technische vragen en erratum jaarstukken, 13-05-2015. 

 2015-065 Accountantsverslag 2014, 22-05-2015. 

 
Gemeente – Ambtelijk en overig 

 Analyse provincie begrotingspositie Amersfoort, 13-1-2014. 

 Spreeknotitie wethouder Buijtelaar bestuurlijk overleg 25-09-2014. 

 Achterliggende notities bij begroting 2015 voor overleg met provincie, november 2014. 

 Agenda’s en verslagen van staf Financiën, 14-7 t/m 15-12-2014. 

 E-mailwisseling en notities van de accountant, 4 en 5 -12-2014. 

 Email aan directie met analyse van situatie, 24-1-2014. 

 
Documenten en brieven van de provincie Utrecht 

 Gedeputeerde Staten, brief Aard begrotingstoezicht 2011, 14-12-2010. 

 Gedeputeerde Staten, brief Aard begrotingstoezicht 2012, 23-11-2011. 

 Gedeputeerde Staten, brief Aard begrotingstoezicht 2013, 17-12,2012. 

 Gedeputeerde Staten, brief Aard begrotingstoezicht 2014, 18-12-2013. 

 Gedeputeerde Staten, Toetsingsaspecten en begrotingsrichtlijnen begroting 2015-2018. 17-

02-2014. 

 Gemeenschappelijk beleidskader Kwestie van evenwicht, 24-04-2014. 

 Gedeputeerde Staten, brief Toezichtsbeslissing 2015, uitnodiging bestuurlijk overleg - bijlage 

Bepaling structureel en reëel saldo n.a.v. vastgestelde begroting 2015-2018, 02-12-2014. 

 Kort verslag hoorzitting inzake voornemen tot preventief toezicht, 16-12-2014. 

 Gedeputeerde Staten, brief Toezichtsbeslissing 2015, 18-12-2014. 

 Persbericht provincie over onder toezichtstelling Amersfoort, 18-12-2014. 

 Gedeputeerde Staten, brief Vervolg preventief toezicht 2015, met bijlage 12-01-2015. 

 Presentatie van provincie - Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort, 16-12-2014. 

 Gedeputeerde Staten, brief Beantwoording vragen, 02-03-2015. 

 Gedeputeerde Staten, brief Verdaging besluit goedkeuring, 26-03-2015. 

 Gedeputeerde Staten, brief Goedkeuren begroting, 30-06-2015. 
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 Presentatie provincie financieel toezicht Amersfoort, 01-09-2015. 

 

Provincie - Ambtelijk 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 1 april 2014 en gespreksverslag 1. 

 Checklists berekening materieel saldo Gemeente Amersfoort begroting 2014-2017. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 2 juli 2014 en gespreksverslag 2. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 20 augustus 2014 en gespreksverslag 3. 

 Bepaling materieel saldo n.a.v. kaderbrief 2015-2018 gemeente Amersfoort, 20-08-2014. 

 Memorandum Bestuurlijk overleg Amersfoort, 16-09-2014. 

 Korte samenvatting bestuurlijk overleg gemeente Amersfoortd.d. 25 september 2014. 

 Aandachtspunten financiële situatie Amersfoort. 

 Bepaling materieel saldo n.a.v. begroting 2015-2018 gemeente Amersfoort, 5 versies. 

 Reactie gemeente Amersfoort 13 oktober 2014, 13-04-2014. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 29 oktober 2014 en gespreksverslag 4. 

 Memorandum Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort, 29-10-2014. 

 Financiële situatie gemeente Amersfoort vanuit de Financieel toezichthouder (prov. Utrecht) 

30-10-2014. 

 Korte samenvatting bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 31 oktober 2014. 

 Structureel en reëel sluitend (toetsing door financieel toezichthouder) z.j. (aantal versies). 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 7 november 2014. 

 Aandachtspunten financieel toezichthouder over de financiële situatie Amersfoort z.j.. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 12 november 2014. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 26 november 2014. 

 Incidentele lasten en baten blz. 160 t/m 162 begroting 2015-2018 gem. Amersfoort z.j. 

 Overzicht verschillen zienswijzen, z.j. 

 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 16 december 2014. 

 Bijlage 1 memo bestuurlijk overleg Amersfoort; toelichting op de correctieposten. 

 Bijlage 2 memo bestuurlijk overleg Amersfoort; toelichting op overige constateringen. 

 Agenda overleg gemeente Amersfoort d.d. 7 januari 2015 met presentatie. 

 Beoordeling concept raadsvoorstel Amersfoort inzake wijziging begroting 2015 z.j. 

 Agenda ambtelijk overleg preventief toezicht gemeente Amersfoort/provincie Utrecht, 15-01-

2015. 

 

Documenten Provincie - gemeente 

 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 26 maart 2015. 

 Verslag van het bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort 26-03-2015. 

 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 18 februari 2015. 

 Verslag van het bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort 18-02-2015. 

 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort d.d. 26 juni 2015. 

 Verslag van het bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort 26-06-2015. 

 

 E-mailwisselingen tussen gemeente en provincie, 22-05-2014 t/m 8-12-2014. 

 E-mailwisselingen tussen gemeente en provincie in december 2014. 

 E-mailwisselingen tussen gemeente en provincie van 8-01 t/m 26-04-2015. 

 Agenda’s en afsprakenlijsten van ambtelijk overleg tussen kernteam van de gemeente en de 

provincie in 2015 van 23-1 t/m 30-4-2015. 
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Overig 

 Adviescommissie VNG (commissie Depla), Vernieuwing van de Begroting & Verantwoording 

van gemeenten, 2014 

 Commissie BBV 'Notitie incidentele en structurele baten en lasten' van 12 januari 2012. 

 R. Fisher e.a. Excellent onderhandelen, 1981/1983. 

 Houthoff Buruma, Memorandum. Preventief toezicht GS, 16-01-2015. 

 Gemeente Amersfoort, Feiten en documenten t.b.v. raadsonderzoek, 2016119. 
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Bijlage 3 Passages uit wettelijke regelingen 

Gemeentewet 

De Gemeentewet schrijft voor dat de gemeente ieder jaar een begroting vaststelt. De 

belangrijkste artikelen in dit verband zijn: 

 

Artikel 189 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 

daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan 

aanwenden. 

2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij 

afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de 

eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht … 254 

 

Artikel 190 

1. Het college biedt jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de 

raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een 

meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 

… 

 

Artikel 191 

1. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

2. Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vergezeld van de in artikel 190, 

eerste lid, bedoelde stukken, binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 

15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan 

gedeputeerde staten. 

 

Artikel 203 

1. De begroting, bedoeld in artikel 189, van het eerstvolgende begrotingsjaar alsmede de 

daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen behoeven de goedkeuring van 

gedeputeerde staten, indien naar hun oordeel de begroting, bedoeld in artikel 189, niet 

structureel en reëel in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 190, 

niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand 

zal worden gebracht. Gedeputeerde staten doen hiervan vóór de aanvang van het 

begrotingsjaar mededeling aan het gemeentebestuur. 

2. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat de begroting, bedoeld in artikel 189, van het 

eerstvolgende begrotingsjaar alsmede de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen 

hun goedkeuring behoeven, indien: 

a.  de begroting, bedoeld in artikel 189, niet tijdig is ingezonden aan gedeputeerde staten 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 191, of 

b.  de jaarrekening, bedoeld in artikel 197, eerste lid, van het tweede aan het begrotingsjaar 

voorafgaande jaar niet tijdig is ingezonden aan gedeputeerde staten overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 200, eerste lid. 

3. Gedeputeerde staten maken een besluit als bedoeld in het tweede lid vóór de aanvang van 

het begrotingsjaar aan het gemeentebestuur bekend. 

4. De begroting behoeft geen goedkeuring indien gedeputeerde staten geen mededeling doen 

als bedoeld in het eerste lid of geen besluit bekend maken als bedoeld in het tweede lid 

binnen de in het eerste respectievelijk derde lid genoemde termijn. 

                                                                 
254 Alleen de voor het onderzoek direct van belang zijnde artikelen en leden hiervan zijn opgenomen 
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5. Gedeputeerde staten kunnen het besluit, bedoeld in het eerste lid, gedurende het lopende 

begrotingsjaar intrekken. 

 

Financieel toezicht heeft tot doel te voorkomen dat verstoringen van de financiële soliditeit 

leiden tot afwenteling van financiële problemen op andere overheden op hetzelfde 

bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap als geheel255. Tot de wijziging is het 

toezichtcriterium "sluitende begroting". De toezichthouder beziet of de begroting materieel in 

evenwicht is. Met materieel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door 

structurele baten256. Is dit niet het geval in het jaar waarop het begrotingsvoorstel betrekking 

heeft, dan wordt door de toezichthouder bezien of het financiële evenwicht gedurende de drie 

daarop volgende begrotingsjaren (meerjarenraming) wordt gerealiseerd. Is dat ook niet het 

geval, dan komt de gemeente of de provincie onder preventief toezicht te staan. 

 

Vanwege het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht is in 2012 het 

bestaande begrip "evenwicht" in de wet nader gepreciseerd in die zin dat het een "structureel en 

reëel evenwicht" dient te zijn. Met het begrip "structureel evenwicht" wordt nadrukkelijker 

benoemd dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. 

Indien dit niet het geval is wordt ook de meerjarenraming hierop getoetst. 

 

In de gemeentewet is voorts artikel 186 van belang. Hierin wordt bepaald dat de begroting dient 

te voldoen aan een door de minister bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) vastgestelde 

regels: 

 

Artikel 186 

1. De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het 

jaarverslag worden ingericht overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur te geven regels. 

2. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen tevens 

regels gesteld worden ten aanzien van: 

a.  door het college vast te stellen documenten ten behoeve van de uitvoering van de 

begroting en de jaarrekening; 

b.  door het college aan derden te verstrekken informatie op basis van de begroting en de 

jaarrekening en de controle van deze informatie. 

3.  Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen nadere 

regels worden gesteld ten aanzien van het periodiek verstrekken van informatie voor derden. 

In overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken kan worden bepaald dat de 

informatie voor derden wordt gezonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

4.  De informatie voor derden, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt gezonden aan Onze 

Minister binnen de termijnen, bedoeld in de artikelen 191, tweede lid, en 200. Artikel 17a, 

vierde lid, van de Financiële-verhoudingswet is van overeenkomstige toepassing. 
  

                                                                 
255Memorie van toelichting Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele 

bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies. 

256Memorie van toelichting Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele 

bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies. 
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5.  Indien Onze Minister vaststelt dat de informatie, bedoeld in het tweede lid, onder b, of de 

informatie, bedoeld in het derde lid, voor zover die verstrekt moet worden aan Onze 

Minister, niet of niet tijdig wordt verstrekt, dan wel de kwaliteit van die informatie tekort 

schiet, doet hij daarvan mededeling aan het betrokken college. 

6.  Het college kan tot twee weken voor het verstrijken van de termijnen, bedoeld in het vierde 

lid, schriftelijk en met redenen omkleed, aan Onze Minister verzoeken om uitstel voor de 

toezending van de informatie. Onze Minister beslist binnen twee weken op dat verzoek. 

7.  Indien de informatie, bedoeld in het tweede lid, onder b, of de informatie, bedoeld in het 

derde lid, voor zover die verstrekt moet worden aan Onze Minister, niet of niet tijdig wordt 

verstrekt, dan wel de kwaliteit van die informatie tekort schiet, geeft Onze Minister een 

aanwijzing aan het college om binnen tien werkdagen alsnog informatie van voldoende 

kwaliteit te leveren. 

8.  Indien het college nalaat de aanwijzing, bedoeld in het zevende lid, op te volgen, kunnen 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën besluiten de 

betalingen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet aan de 

betreffende gemeente geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende ten hoogste 

zesentwintig weken. Artikel 17b, vierde, vijfde en zesde lid, van de Financiële-verhoudingswet 

is van overeenkomstige toepassing. 

 

De bedoelde AmvB is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

Enkele voor dit onderzoek relevante artikelen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten zijn: 

 

Artikel 3 

1. De begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en de productenraming en de 

productenrealisatie geven volgens normen die voor gemeenten en provincies als 

aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan 

worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder 

provinciale staten en de raad moeten in staat zijn zich een zodanig oordeel te vormen. 

2. De begroting, de meerjarenraming, de productenraming en de toelichtingen geven duidelijk 

en stelselmatig de omvang van alle geraamde baten en lasten, alsmede het saldo ervan weer. 

De begroting geeft tevens duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie. 

3. De jaarstukken, de productenrealisatie en de toelichtingen geven getrouw, duidelijk en 

stelselmatig de baten en lasten van het begrotingsjaar, alsmede het saldo ervan weer. De 

jaarrekening geeft tevens een getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële 

positie aan het einde van het begrotingsjaar. 
 

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.  de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume; 

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

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut; 

c.  de financiering; 



 

 

31 mei 2016. Ons kenmerk 1015288-014/hpo 153 

 

 

d.  de stand en het verloop van de reserves; 

e.  de stand en het verloop van de voorzieningen. 

 

Artikel 22 

1. De meerjarenraming bevat een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend 

op het begrotingsjaar, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe 

beleid dat in de programma's is opgenomen. 

2. Artikel 20, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 23 

De toelichting op de meerjarenraming bevat ten minste: 

a.  de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en de motivering daarvan, en een toelichting 

op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van het vorig 

begrotingsjaar; 

b.  een overzicht per jaar van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij 

per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de 

overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen; 

c.  een overzicht per jaar van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 

reserves. 

 

Artikel 75 

1. Er is een commissie voor het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

 

2. De commissie draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van dit besluit, en 

voor een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring van gemeenten, 

gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en provincies. De commissie draagt daartoe 

ten minste zorg voor: 

a. een document dat de eenduidige interpretatie van dit besluit bevordert; 

b. het onderhouden van de Kadernota rechtmatigheid voor het geven van een visie ten 

aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring; 

c. de beantwoording van vragen. 
 

3. De commissie bestaat uit: 

a. één onafhankelijk voorzitter; 

b. één secretaris; 

c. drie leden werkzaam als financieel ambtenaar bij gemeenten; 

d. twee leden werkzaam bij een provincie; 

e. twee leden werkzaam bij of voor de waterschappen; 

f. twee leden werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

g. een lid werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

h. één lid werkzaam bij het Ministerie van Financiën; 

i. één lid werkzaam bij het CBS; 

j. twee leden werkzaam in de provinciale of gemeentelijke accountancy, waarvan één 

verbonden aan een van de vier grootste gemeenten; 

k. één lid werkzaam als gemeentesecretaris; 

l. één lid werkzaam als raadsgriffier of statengriffier. 
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Bijlage 4 Correcties van provincie op saldo Begroting 2015 

Onderstaande tabel toont de verschillende correcties die de provincie heeft aangebracht op het door de gemeente berekende saldo voor 2015. De correcties van 10 

juli 2014 zijn aangebracht op basis van informatie uit de Kaderbrief van 10 juni. De overige correcties op de concept begroting 2015 en na 11 november op de 

vastgestelde begroting 2015. 

 

 10 juli 2014 20 augustus 

2014 

10 oktober 

2014 

23 oktober 

2014 

26 november 

2014 

2 december 

2014 

Gemeente       

Saldo kaderbrief 2015-2018 - -     

Saldo begroting 2015-2018   500.000 500.000 500.000 500.000 

Incidentele onttrekking reserves     6.095.000 -4.707.000 

Saldo exclusief incidentele reservemutaties     5.595.000 - 4.207.000 

       

Correcties provincie       

Af:       

Inzet looncompensatie 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000   

Inzet prijscompensatie pm pm pm pm pm pm 

Inzet rekeningsaldo 2013 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3400000   

Onttrekking voorziening Vathorst 1.207.000 1.207.000 1.388.000 1388000 1.388.000 1.388.000 

Onttrekking voorziening grootonderhoud groen    261.300   

Extra dekking kapitaallasten i.v.m. dekking 

verliezen grondexploitaties 

1.100.000 686.000 686.000 Pm Pm 900.000 

Stelpost vastgoed (voor 2015 niet ingevuld, wel 

voor 2016-2018) 

- - - - - - 

Doorvertaling korting onderwijshuisvesting 

(idem) 

- - - - - - 

Risico's Sociaal Domein pm pm  pm pm pm 

Risico's grondexploitaties  pm pm  pm pm pm 
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Risico's overname GR SBG     pm Pm 

Aanzuiveren negatieve reserves voorzieningen     Pm pm  

Inzet algemene dekkingsreserve    3.933.000   

Incid. dekking taakst. onderwijshuisv. 

onderuitputting kap. lasten onderwijs 

     2.200.000 

Totaal af 6.832.000 6.418.000 6.599.000 10.107.300 1.388.000 4.488.000 

       

Bij:       

Stelpost grondexploitaties vastgoed 1.500.000 1.500.000 - 500.000 pm   

Prioriteiten coalitieakkoord 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2.820.000 2.820.000 

Saldo incidentele lasten   970.000 970.000 2.180.000 2.180.000 

Totaal bij 4.900.000 4.900.000 3.870.000 4.370.000 5.000.000 5.000.000 

       

Door provincie aangepast materieel saldo - 1.932.000 -1.518.000 - 2.229.000 - 5.237.300 - 1.983.000 - 3.695.000 

 

Tabel Bijlage 4: Overzicht van financieel-technische posten ter bepaling van het begrotingssaldo 2015 volgens gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht op 

verschillende momenten
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Toelichting op de ontwikkelingen in de tabel 

De correctie looncompensatie is overeenkomstig de richtlijnenbrief. De provincie had hierin 

daarom op 26-11 en 2-12 consequent kunnen blijven. 

 

Nadat de gemeente heeft aangetoond dat de prioriteiten uit het coalitieakkoord geen structurele 

doorwerking hadden, heeft de provincie deze correctie na 23 oktober weggelaten. Het was wel 

correct dat de provincie deze correctie eerst had opgevoerd. 

 

De onttrekking voorziening Vathorst is terecht. Deze was negatief en dat kan niet volgens BBV. 

Met de herstelbegroting heeft de gemeente dit opgelost. 

 

De onttrekking groot onderhoud groen is door de provincie opgevoerd omdat hiervoor sprake 

was van een negatieve voorziening. Correct volgens BBV. Echter de gemeente heeft aangegeven 

dat deze negatieve voorziening een compartiment (verbijzondering) betreft van een totale 

voorziening BOR o.i.d. Nadat dit is verduidelijkt is de aangebrachte correctie door de provincie 

vervolgens achterwege gelaten. 

 

Extra dekking kapitaallasten i.v.m. dekking verliezen grondexploitaties. De provincie heeft 

hierover vragen gesteld. Bij de uiteindelijke beoordeling heeft de provincie vanwege 

onvoldoende inzicht die volgens haar vanuit de gemeente werd geboden (staat van activa) 

hiervoor een eigen inschatting weer voor opgevoerd. Dit kan een toezichthouder naar eigen 

beoordeling doen. 

 

Stelpost vastgoed is voor 2015 niet van toepassing. De correctie voor de volgende jaren is in de 

lijn is van het corrigeren bij eerdere jaren en het aanpassen dat de gemeente in eerdere jaren 

ook deed. 

Dit komt terug in de kolom 2 december 2014 bij de Incidentele dekking taakstelling 

onderwijshuisvesting onderuitputting kapitaallasten onderwijs. Dit is een bij de laatste versie 

voor de herstelbegroting aangebrachte correctie. Gegeven het feit dat dit een incidentele post 

betreft lijkt de correctie terecht. De provincie had deze ook op 26 november kunnen aanbrengen. 

 

Inzet algemene dekkingsreserve. In principe is dit niet toegestaan. De provincie signaleert dit een 

keer. Het was de provincie niet duidelijk dat de inzet van de algemene dekkingsreserve al beleid 

van de gemeente was. Na toelichting en onderbouwing door de gemeente is de correctie daarna 

vanaf 23 oktober achterwege gelaten. 

 

Stelpost grondexploitaties vastgoed. Deze post hangt samen met de beoordeling 

grondexploitaties. Deze komt in het vervolg te vervallen in relatie tot de correctie. 

 

Prioriteiten coalitieakkoord. De veranderingen hierbij zijn overgenomen uit wat de gemeente 

heeft aangereikt.  

 

De bepaling correctie voor incidentele lasten is voor het eerst gedaan aan de hand van de 

concept begroting. De methode vanuit de provincie is identiek aan wat in de checklists in eerdere 

jaren is gebeurd eerdere jaren.  
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Bijlage 5 Brieven Gedeputeerde Staten 
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Onze contactgegevens 

KplusV 
 

Vestiging Arnhem 

Postbus 60055 

6800 JB Arnhem 

Westervoortsedijk 73 

6827 AV Arnhem 

T +31 (0)26 355 13 55 

Vestiging Amsterdam 

Postbus 74744 

1070 BS Amsterdam 

Science Park 402 

1098 XH Amsterdam 

T +31 (0)20 669 90 66 

E info@kplusv.nl 

I www.kplusv.nl 
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