
T I J D S C H R I F T CONTROLLING

48

n
r

 7
/8

  
a

u
g

u
s

tu
s

 2
0

0
3

De planning & control-cyclus binnen gemeenten wijkt
af van soortgelijke procedures in het bedrijfsleven. 
De eigenheid van gemeenten vereist dat men voorzich-
tig moet zijn met het toepassen van financiële beheer-
singsmodellen uit de bedrijfseconomie. Dat betekent
minder sturen op productindicatoren en meer op
interne communicatie. Verantwoording afleggen over
processen is hierbij een extra aandachtspunt.

Tradit ionele bedr ij f seconomisch ins t rumenten voldoen niet
O V E R H E I D

Drs. L.J.A. Eijkelkamp, financieel specialist Eiffel, 
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Gemeenten in control

LUDO EIJKELKAMP

Een gemeente is geen bedrijf. Voor bedrijven staat het resultaat
centraal. De behaalde winst bepaalt het rendement op de
investeringen, die door de kapitaalverschaffers zijn gedaan.
Winst is van directe invloed op de capaciteit om nieuw kapitaal
aan te trekken in de vorm van leningen en – via het dividend –
in de vorm van beleggingen. De verwachte kasstromen worden
een steeds belangrijker criterium voor het afwegen van de finan-
ciële positie van een bedrijf. Boekhoudkundig bepaalde resulta-
ten zijn onderhevig aan allerlei definitieproblemen en blijken
zoals de treurige geschiedenis binnen onder andere het Ahold-
concern leert, manipuleerbaar. 
Kortom: een bedrijf wordt afgerekend op zijn capaciteit om
vermogen te genereren voor zijn investeerders. Een goed pro-
duct, goede kostenbeheersing, goed management en een goede
marktstrategie, het zijn allemaal verschillende wegen die naar
Rome leiden.
Voor gemeenten ligt dat fundamenteel anders. Gemeenten zijn

niet in een concurrentiestrijd verwikkeld. Binnen het hun toe-
gewezen territorium zijn ze monopolisten op een groot aantal,
door de wetgever aangewezen gebieden. Bovendien zijn ze niet
gericht op het creëren van vermogen, maar op het besteden van
(financiële) middelen ten behoeve van maatschappelijke doel-
stellingen. 
Er is geen sprake van een marktmechanisme dat iedereen in de
organisatie scherp houdt ten aanzien van de kosten. Evenmin
staat het financieel resultaat voorop, maar gaat het om datgene,
wat er in een bepaalde periode aan voorgenomen beleid is
gerealiseerd met de middelen, die daarvoor waren toegewezen.
Dit is de reden, waarom traditioneel binnen gemeenten (en
andere overheidsorganisaties) de begroting een prominente rol
vervult in het aansturen van de activiteiten. 
Het gaat allereerst om de vraag, of de werkzaamheden en
processen zodanig beheerst worden, dat:
1 de door ‘de politiek’ gestelde doelen worden gerealiseerd; 
2 dit op een zo voordelig mogelijke, efficiënte wijze gebeurt; en
3 binnen de tijd die daarvoor gedacht is.
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elk afzonderlijk product aan het uiteindelijke financiële resul-
taat. Het gaat haar omgekeerd om ‘productmaximalisatie’
binnen een uiteindelijk financieel resultaat van nul. Het tot in
detail doorvoeren van bijvoorbeeld wederzijdse kostentoereke-
ningen en het uiteindelijk verdelen van de kosten over de vele
‘producten’ en diensten van een gemeente schiet daarom zijn
doel voorbij. Het enige wat hiermee wordt bereikt, is een
‘sneeuwbui’ aan doorbelastingen en opslagen, waardoor de
besteding van middelen volstrekt ondoorzichtig wordt.
Toepassing van dergelijke complexe financiële beheersinstru-
menten bij gemeenten bezorgt de afdelingen Controlling en
Financiële Administratie een enorme overlast aan werk. De
berekeningen zijn voor een leek niet te volgen en munten uit
door een schijn van exactheid. Tegelijkertijd is control, dat wil
zeggen de beheersing van de totstandkoming van de producten
in het licht van de bestuurlijke doelstellingen en financiële
kaders, bij vrijwel elke gemeente, een probleem. 

Niet alle gemeenten hebben hetzelfde idee van wat productief, ondersteu-
nend, indirect-productief en improductief is. Mensen op ondersteunende
en beleidsafdelingen worden niet graag voor ‘improductief’ of, in het beste
geval, voor ‘indirect productief’ uitgemaakt...Instrumenten

Dit fundamentele verschil tussen bedrijven en gemeenten komt
tot uitdrukking in de financiële en managementinstrumenten die
worden gehanteerd om de organisatie in control te houden. Op
het gebied van financial control zijn er de technieken, die ont-
leend zijn aan het vakgebied van management accounting. Dit
vakgebied is traditioneel vooral gericht op de bedrijfseconomie.
Hierbij moet u vooral denken aan technieken als step-down-
kostentoerekening, integrale kostprijsberekening en transfer
pricing. Ze dienen twee doelen: 
1 een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de winstbijdrage

van elk product, zodat op deze basis besluiten kunnen wor-
den genomen over het al dan niet voortzetten van de produc-
tie ervan.

2 verslaglegging aan het management in verband met investe-
ringsbeslissingen. Beide doelen vloeien geheel en al voort uit
de winstmaximalisatie. 

Voor een gemeente zijn deze technieken minder relevant, omdat
zij niet geïnteresseerd is in maximalisering van de bijdrage van
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Een gemeentelijke organisatie laat zich niet beheersen via
anonieme cijfers en kengetallen als het traject gelopen is. Een
dergelijke sturingsfilosofie mondt uit in symptoombestrijding,
terwijl de oorzaken zich al veel eerder voordoen, namelijk bij 
de totstandkoming van de deelprestaties. De budgethouders
worden in deze systematiek aangesproken op de consequenties
van hun gebrek aan sturing, zonder dat ze aanknopingspunten
krijgen aangeboden voor de aanpak van de oorzaken. Tegelijk
worden er zelden of nooit sancties verbonden aan budgetover-
schrijdingen. Het gevolg is dat de tekorten van jaar tot jaar
oplopen. En dat gaat zich wreken op het moment, dat, als
gevolg van tegenvallende economische ontwikkelingen, gekort
wordt op de algemene uitkering, of de winstafdracht wegvalt
uit die grote melkkoe van gemeenten, namelijk de grondexploi-
taties.
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Mijn stelling is dat het gebruik van instrumenten uit de bedrijfs-
economie nauwelijks of niet heeft bijgedragen aan het 
in control zijn van gemeenten. 

Het vertrouwen op financiële indicatoren is gebaseerd op een
ongefundeerd geloof in ‘technocratische’ oplossingen voor wat
in wezen politiek-bestuurlijke en/of managementproblemen zijn. 

Aandachtspunt en

• Voor het bepalen van een integrale kostprijs moet je eerst weten, wat precies het ‘product’ is. Daarnaast moet duidelijkheid 

bestaan over de vraag, welke activiteiten wel, en welke niet bijdragen aan dit product. Verder is het zo, dat vele activiteiten in 

de organisatie bijdragen aan meerdere producten tegelijk. En vele activiteiten leiden slechts indirect tot een product. Maar het 

is van belang aan elke activiteit een prestatie te verbinden. Soms wordt een beleidsnota of een begroting gezien als een apart 

product, maar vaak ook niet. Dit heeft te maken met het feit dat niet alle gemeenten hetzelfde idee hebben van wat productief, 

ondersteunend, indirect-productief en improductief is. Mensen op ondersteunende en beleidsafdelingen worden niet graag voor

‘improductief’ of, in het beste geval, voor ‘indirect productief’ uitgemaakt...

• De techniek van de kostenverdeelstaat en de kostentoerekening leidt op zijn best tot een arbitraire kostprijs van gemeentelijke 

diensten en tot een schijn van marktconforme objectiviteit. De gekozen verdeelsleutels zeggen vaak niets over de bijdrage van 

zo’n afdeling aan de totstandkoming van een product of de ‘waarde’ daarvan, bijvoorbeeld in termen van het maatschappelijk 

belang. Vanuit een oogpunt van beheersing van de overhead is een dergelijke verfijnde techniek, gericht op het berekenen van 

een integrale kostprijs, niet relevant. Integendeel, de techniek legitimeert als het ware de overhead. Bij gebrek aan druk vanuit 

‘de markt’ moet de gemeente op zoek naar krachtige interne normen, teneinde de overhead in de hand te houden. Zo kan de 

toegestane omvang van de overhead worden bepaald door haar te relateren aan de directe kosten: gaan deze budgetten omlaag

door efficiency- of bezuinigingsmaatregelen, dan is dat tevens een signaal dat ook de centrale overhead moet inleveren.

• De techniek van transfer pricing wordt in gemeenteland vrijwel niet gebruikt. In plaats daarvan wordt verrekend op basis van 

uurtarieven (de ‘opslag-methode’). Het komt echter geregeld voor, dat in de urenregistratie ook de ‘indirect productieve’ en 

‘improductieve’ uren tegen tarief worden geboekt. Het gevolg is, dat de kostenplaatsen worden opgeblazen en er te weinig wordt

doorberekend binnen het tarief voor de productieve uren. Bij een meer dan gemiddeld ziekteverzuim bijvoorbeeld, zijn de 

‘producten’ daardoor in theorie stelselmatig ‘te goedkoop’. En de analyse van afwijkingen op de kostenplaatsen wordt nodeloos 

ingewikkeld. Voor beheersing van de urenbesteding en het ziekteverzuim is deze financiële aanpak volstrekt overbodig. Een 

volumecontrole volstaat.

• De tarieven die de gemeente aan de burger in rekening brengt voor geleverde diensten, worden doorgaans bepaald aan de hand 

van de noodzakelijk te maken kosten. Het is verleidelijk dat ook hier de ‘rekenmeesters’ toeslaan en zich uitleven in complexe 

rekenmodellen, waarvoor zeer gedetailleerde informatie moet worden verzameld, bijgehouden en meegewogen. Het is echter 

maar zeer de vraag, of deze extra inspanning wordt ‘terugverdiend’ via de tarieven.

Prak t i jk voorbeeld

Bij een middelgrote gemeente waren de kosten voor een masterplan voor de herinrichting van een woonwijk geraamd op 25.000

euro. Na veel rekenwerk in verband met ondersteuning door deze en gene en doorbelastingen van overhead bleken de werkelijke

kosten ongeveer 55.000 euro te bedragen. Is deze informatie interessant vanuit een oogpunt van control? Het masterplan was in

theorie ‘een concept’, maar de bewoners hadden de indruk dat de hele wijk tegen de vlakte zou gaan en trokken massaal aan de

bel. Uiteindelijk ging niet de wijk, maar het plan tegen de vlakte. Kennelijk was er onvoldoende gestuurd op communicatie met de

burgers. Omgekeerd: als de burgers zeer tevreden waren geweest, bijvoorbeeld omdat de leefbaarheid van hun wijk er aanmerke-

lijk op vooruit zou zijn gaan, zou de kostenoverschrijding voor niemand een probleem zijn geweest. Opnieuw kun je je dan afvra-

gen, of het simpele feit van de overschrijding (in dit geval meer dan 100 procent) een zinvolle indicator voor bijsturing is.

Er bestaat een ongefundeerd
geloof in ‘technocratische’
oplossingen 
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Transparantie van processen
Het aangrijpingspunt voor control moet dan ook naar voren
worden gehaald en bij de processen zelf komen te liggen. Alleen
door het vergroten van de transparantie en het borgen van de
effectiviteit en efficiëntie van de deelprocessen kan een multi-
productorganisatie als een gemeente worden aan- en bijge-
stuurd. Illustratief voor dit probleem is, dat de financiële soft-
ware die momenteel bij veel gemeenten wordt gebruikt, in
wezen niets anders is dan boekhoudsoftware. Ze is registratief
van aard en de managementrapportage gebeurt achteraf.

Financiële software zou het mogelijk moeten maken om (ook)
het verloop van de processen te bewaken, en wel door de beste-
ding van middelen op elk gewenst moment te koppelen aan de
omvang van de geleverde prestaties. Concreet geformuleerd is
het niet voldoende om achteraf te constateren dat er budgetten
zijn overschreden en daar, terugblikkend, een verklaring bij te
zoeken. Kenmerk van in control zijn is dat gedurende het proces
een dreigende overschrijding wordt gesignaleerd, waardoor bij-
sturing mogelijk wordt. Het is aan het management, om deze
bijsturing vervolgens ook werkelijk handen en voeten te geven.

De rol van de controller
Het is van belang dat de controller in de eerste plaats een com-
municator is. Dat vereist transparantie en heldere lijnen in de
organisatie. Het lijkt er wel eens op, alsof het financieel-techni-
sche instrumentarium waarvan het control-proces zich bedient,
er juist op gericht is om de controller het werken moeilijker te
maken, in plaats van hem ten dienste te staan. Zijn opdracht is
‘beheersen’, de organisatie in de greep krijgen (en houden). Zijn
eerste aanknopingspunt wordt gevormd door de directe kosten
van een proces, in relatie tot de prestaties die eruit moeten
voortvloeien. Hij kan alleen sturen op de plaats, waar de kosten
daadwerkelijk worden gemaakt. Voor een controller is de
kostenverdeling en doorbelasting dan ook niet van primair
belang. De overhead dient daar beheerst te worden waar ze
ontstaat: bij de afdelingen. Niet via de producten waaraan ze
wordt toegerekend. 

Het gericht stroomlijnen en ‘trimmen’ van (deel)processen, in
het kader van besparingsoperaties, biedt veel meer mogelijk-
heden dan vaak wordt ingezien. Daarbij moet vooral ook wor-
den gekeken naar de grote projecten, die zich immers buiten de

reguliere begroting om voltrekken, en daardoor maar al te vaak
buiten het blikveld van de dagelijkse controlling blijven. Op het
punt van projectbeheer kunnen gemeenten nog veel leren.

Randvoorwaarden
Daarom is planning & control veel méér dan een jaarlijks circus
van cijfertjes. Bij gemeenten gaat het om (semi-) collectieve goe-
deren, waarvoor doorgaans geen marktsituatie van toepassing is
en waarbij het niet gaat om minimalisering van kosten, maar
om maximaal toelaatbare kosten. Daarmee krijgt het kostenbe-
heersingsprobleem een politiek karakter en verschuift de nadruk
van control van de integrale kostprijs naar het garanderen van
kwaliteit, rechtmatigheid en een aanvaardbaar efficiencyniveau.
Dit vereist een meer logistieke benadering van planning & con-
trol, waarbij op zijn minst aan de volgende randvoorwaarden
moet worden voldaan:

• de financiële administratie en de urenregistratie moeten op elk
willekeurig moment actueel, juist en volledig zijn, en moeten
gekoppeld zijn aan een volumeregistratie;

• de Administratieve Organisatie moet primair gericht zijn op
het ondersteunen van het jaarprogramma voor verbijzonder-
de interne controles, om de juistheid en rechtmatigheid van
bestedingen en ontvangsten te kunnen boordelen;

• er moet een systeem aanwezig zijn voor het zinvol toepassen
van het instrument van budgethouderschap, dus inclusief
autorisaties en gedecentraliseerde rapportage-tools;

• er moet een cultuur heersen, die gericht is op transparantie en
het elkaar gezamenlijk durven aanspreken op dreigende over-
schrijdingen (problem sharing);

• het management moet bereid zijn om de vinger aan de pols te
houden en zo nodig in te grijpen, ook op het gebied van per-
soneelsbeleid (sanctiebeleid);

• de planning & control-functie moet vooral gericht zijn op 
de bewaking van de processen en de communicatiekanalen
binnen de organisatie, alsmede op de kwaliteit en inhoud 
van die communicatie (management by communication).

Conclusie
Het is een zinloze weg om de oplossing voor het beheerspro-
bleem te zoeken in nog verdere verfijning van de financieel-tech-
nische instrumenten. Het gaat er om, die processen door te lich-
ten waar de kosten ontstaan. Dit raakt de uitvoeringskant van 
de gemeentelijke taken (bijvoorbeeld efficiënter afval inzamelen),
maar mijns inziens vooral de beleidsvoorbereidende processen.
Hier treedt telkens opnieuw ‘beleidsverdikking’ op, zonder dat
zichtbaar wordt hoe de geleverde prestaties in deze deelprocessen
zich verhouden tot de steeds maar stijgende kosten van het uit-
eindelijke ‘product’. Dit transparant maken en de trend door-
breken kan de controller niet alleen, en zeker niet alleen aan de
hand van financiële rapportages. Hij zal samen met de betrokken
afdelingsmanagers het overtollig vet te lijf moeten gaan.
Daarnaast moeten normen worden ontwikkeld voor de maxi-
male omvang van de (centrale) overhead, bij voorkeur in relatie
tot de directe productiekosten. Benchmarking tussen verschillen-
de gemeenten kan hierbij een goede dienst bewijzen. –C

Zelden worden sancties
verbonden aan budget-
overschrijdingen

Controller moet 
in de eerste plaats
communicator zijn

48_EIJKELKAMP_030734  22-07-2003  13:22  Pagina 51


