
Vragen GroenLinks 

 

  

zijn er nu daadwerkelijk minder 
mensen verantwoordelijk voor het 
aanmaken en beheren van posten, 
budgetten etc (is dit geconcentreerd 
bij een kleiner aantal mensen met 
meer kennis van zaken en training 
 

Op dit moment treffen we voorbereidingen om per 
domein een zogenaamd verplichtingenloket in te richten. 
Bij de domeinen leefomgeving en mobiliteit wordt al 
conform de nieuwe systematiek gewerkt. We regelen 
momenteel in Sap werkprocessen in voor andere teams. 
Daar gaat men eind februari zo werken. Alleen speciaal 
daarvoor opgeleide mensen gaan verplichtingen 
aanmaken. Door het centraliseren van deze taak 
verbeteren we de kwaliteit van de data in ons financieel 
systeem en versnellen we de doorlooptijd in de 
afhandeling. Daarnaast zal het achteraf corrigeren van 
foutieve mutaties nagenoeg niet meer aan de orde zijn. 
Budgethouders hebben op deze manier op elk moment 
goed inzicht in de bestedingsruimte. 

en wordt dit gedaan? De medewerkers van het verplichtingenloket zijn 
onderdeel van het betreffende domein maar deze worden 
functioneel aangestuurd door financiën. Het opstellen van 
instructies en het opleiden van de mensen die het 
verplichtingenloket gaan bemensen is onderdeel van de 
implementatie. 



Vragen VVD 

Er is een nieuw kleurtje is 
geïntroduceerd! Blauw voor “herijkt”. 
Creatief gevonden, want onlangs 
heeft Vincent bepleit dat geel van 
“neutraal” naar “aandacht” hernoemd 
zou worden. Volgens mij zou dan het 
huidige overzicht een prachtig herfst 
pallet opleveren; veel geel tinten, met 
af en toe een hint van groen. Kunnen 
we blauw in meer stukken zien terug 
komen? 

Bij de bespreking van de rapportage over het 3e kwartaal 
in de financiële audit commissie is aangeven dat we de 
planning van de projecten van het verbeterprogramma 
gaan herijken. Door de inzet van een aantal VFF 
projectleden bij het jaarrekeningtraject 2018/2019, heeft 
een aantal projecten vertraging opgelopen ten opzichte 
van de oorspronkelijke planning. De projectplannen 
waren hierop nog niet aangepast. Door deze herijking van 
de baseline (oorspronkelijke datum waar we het project 
klaar willen hebben volgens de oorspronkelijke planning), 
zijn de baseline data gewijzigd. Er treedt dus een 
verschuiving op in de oplevering van de projecten, maar 
we verwachten wel voor het zomerreces 2021 de 
projecten af te kunnen ronden. De kleur blauw is daarom 
eenmalig geïntroduceerd. 

 

Vrijwel alles is uitgesteld. Van de 38 
sleutel projecten zijn er nog maar 12 
afgerond. Heeft dit uitstel financiele 
consequenties? Zo nee, welk ander 
werk is er dan blijven liggen? 

Nee, het werk dat is blijven liggen betreft feitelijk de 

projecten waarvan de planning is herijkt. Het betreft 

projecten die in het voorjaar 2020 zijn gestart. Daarvoor 

hebben we een inhaalslag moeten maken in het 2e 

halfjaar van 2020. Daarnaast zijn er ook projecten later 

gestart in 2020 (zoals gepland). Deze planningen zijn niet 

of beperkt aangepast (bijvoorbeeld de projecten 

jaarrekening trainingen, communicatie en evaluatie 

jaarverslag). Deze zijn ook gewoon in 2020 afgerond. 

Kortom: er blijft dus geen werk liggen. 

 

Bij welke afdelingen is de pilot met 
het tussentijds afsluiten uitgevoerd? 
Wat waren de eerste lessen. Los van 
het tussentijdse afsluiten, de VVD 
hoopt dat er wel periodieke 
gesprekken zijn gevoerd (5B) met alle 
afdelingen, al is “periodiek” in het 
oude systeem maar 1x per jaar in het 
kader van de jaarrekening? 

Het tussentijds afsluiten is uitgevoerd door financiën en 
heeft betrekking op alle domeinen. De eerste lessen 
hebben vooral betrekking op de onderbouwingen 
(specificatie) van de posten, het inplannen van de 
werkzaamheden en het overall monitoren van de 
voortgang. Periodiek afsluiten gaan we niet 1x per jaar 
doen, maar twee maandelijks zodat de jaarafsluiting 
minder intensief is doordat de administratie actueel. 
 

Cultuurverandering. Wordt per 30-6-
2021 gestart met de 
cultuurverandering, of is de cultuur 
dan veranderd? Als dit het start 

De projecten die betrekking hebben op de 
cultuurverandering kunnen we naar verwachting op 30 
juni 2021 afronden. Daarmee is de cultuur niet van het 
ene op het andere moment veranderd. Dat zal structureel 
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moment is, wanneer is dit dan 
afgerond? 

aandacht vragen. Dit wordt ook concernbreed vanuit het 
CMT opgepakt. 
 

Handboek is opgesteld. Graag een 
bevestiging of dit bekend is binnen de 
organisatie (4A-E) nu het 
communicatietraject (1D) is afgerond. 

Het handboek is afgerond en bekend binnen de 
organisatie. Dit is zowel via de periodieke update die we 
vanuit het verbeterprogramma sturen als via Atrium 
mededelingen gecommuniceerd. Alle documenten van 
het verbeterprogramma worden digitaal beschikbaar 
gesteld op intranet. 
 

Wat is de reactie van Binnenlandse 
Zaken op de aangepaste planning? 

Er is op dit moment geen overleg met het ministerie van 
BZK. BZK heeft besloten om het verscherpt toezicht op te 
heffen.  

 


