Beste Gijsbert,
Naar aanleiding van de behandeling van de diverse verordeningen en budgetregels heeft de
fractie van Maarssen 2000 een aantal constateringen, verzoeken en vragen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als je bereid bent deze voor ons te bekijken en te
beantwoorden.
Wij verzoeken de griffie om deze input met de beantwoording te plaatsen bij agendapunt 5 in
het BIS.
Financiële verordening Stichtse Vecht
1. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
administratie:

programma:

taakveld:

het systematisch verzamelen, vastleggen,
verwerken en verstrekken van informatie ten
behoeve van het besturen, het functioneren en
het beheersen van (onderdelen van) de
organisatie van de gemeente Stichtse Vecht en
de daarover af te leggen verantwoording.
een door de gemeenteraad vastgesteld
samenhangend geheel van gemeentelijke
activiteiten met de voor de realisatie
beschikbaar gestelde lasten en baten.
een in het BBV voorgeschreven verzameling
uitgaven en inkomsten die op de in het
begrotingsprogramma vastgestelde wijze
cumuleren tot een programma.

Om de transparantie en uniformiteit te verhogen stelt maarssen 2000 voor de volgende begrippen
in de verordeningen op te nemen
investering:

doelmatigheid:

doeltreffend:

een door de gemeenteraad en het college
beschikbaar gesteld bedrag voor het doen van
een concrete uitgave met een meerjarig nut.
het realiseren van bepaalde prestaties met
een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen.
de mate waarin de gewenste prestaties en
beoogde maatschappelijke effecten van
het beleid verwacht in de
programmabegroting daadwerkelijk
worden behaald.

Wij zullen in de Financiële verordening de definities: investering, doelmatigheid en doeltreffendheid
opnemen.

En duidelijkheid te geven over de termen
 Afdeling
 Team
 Project
 Organisatie-eenheid
 Organisatieonderdeel
 taakveldniveau



Vraag zou u deze termen van een definitie kunnen voorzien.
Zou u de samenhang of mogelijke overlap van deze termen kunnen duiden, bijv in een
organogram of infographic?

Voor de overige termen merken wij op dat de gemeente Stichtse Vecht geen afdelingen meer kent.
Het door u gevraagde organogram is als bijlage toegevoegd. En wij definiëren:
Team:

iedere organisatie-eenheid binnen de organisatie die op grond van het
Organisatiebesluit een eigen, rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de
directie heeft.
Project:
een eenmalige vernieuwing, verbetering of verandering die door middel van
een nieuw, tijdelijk samenwerkingsverband (projectorganisatie) wordt
gerealiseerd. Een project heeft een concreet eindresultaat, een duidelijk begin
en eind, (berekenbare) fasen, beperkende randvoorwaarden waarbinnen het
eindresultaat gerealiseerd dient te worden, één opdrachtgever die zich aan
het eindresultaat heeft verbonden, een uniek en eenmalig karakter en een
mate van risico dat het eindresultaat niet wordt behaald.
Organisatie-eenheid: de eenheden waarin de organisatie is onderverdeeld.
Organisatieonderdeel: de onderdelen waarin de organisatie is onderverdeeld.
Taakveldniveau:
het niveau van de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) voorgeschreven verzameling van uitgaven en inkomsten
die op de in het begrotingsprogramma vastgestelde wijze cumuleren tot een
programma.

In de verordening collegeonderzoeken worden nieuwe termen toegevoegd, wat ons betreft mag de
definitie ervan ook in de begrippenlijst:


Vraag kan een heldere definitie geven worden van de begrippen: Onderzoeksvraag en
Verbeterplan

Onderzoeksvraag:

de vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden.

Verbeterplan:

een door het college opgesteld plan, als reactie, op de in het
collegeonderzoek voorgestelde verbeteringen te realiseren.

Wij zullen in de Verordening collegeonderzoeken de definities: onderzoeksvraag en verbeterplan
opnemen.



Vraag wat verstaat het college onder periodiek als het gaat om de
onderzoeksfrequentie?

Wij verstaan onder periodiek het niet eenmalig, maar met een zekere frequentie verrichten
van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college
gevoerde bestuur. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de Programmabegroting en
Jaarrekening zullen wij u nader informeren over planning en de voortgang van de
collegeonderzoeken.
Voorts constateert Maarssen 2000 een discrepantie in de begripsomschrijving zoals deze is
opgenomen in budgethoudersregeling en de financiële verordening
In de budgethoudersregeling staat
doelmatigheid:

de mate waarin de besteding van de budgetten
bijdraagt aan het bereiken van de
maatschappelijk effecten, zoals vastgelegd in de
Programmabegroting

In de financiële verordening
doelmatigheid:



het realiseren van bepaalde prestaties met
een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen.

Vraag kunnen deze verschillende begripsbeschrijvingen in de praktijk tot verwarring
leiden en zou het derhalve niet beter zijn om in beide eenduidigheid en uniformiteit na
te steven.

De Budgethoudersregeling en de Financiële verordening kennen elk hun eigen
uitgangspunten. Het uitgangspunt voor de Budgethoudersregeling is de door de
gemeenteraad, via de Programmabegroting, beschikbaar gestelde budgetten en de daarmee
te bereiken maatschappelijke effecten. De Financiële verordening richt zich op de
uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de
financiële (gemeentelijke) organisatie. De reikwijdte van de Financiële verordening is,
conform de Gemeentewet, ruimer en daardoor algemener gedefinieerd. De gehanteerde
definities zijn toegesneden op de functies die de verordeningen waarin zij zijn opgenomen
vervullen. Wij verwachten dat de nadere detaillering in de gehanteerde definitie van de
Budgethoudersregeling bijdraagt aan de gewenste helderheid bij met name de gebruikers
van de regeling.
Namens de fractie van Maarssen 2000
Riette Habes

Bijlage: Organogram Stichtse Vecht

