Een duclle dicrloog oveÍ de

middelen
Bestuurlijke planning en control roept vragen op rond de
dualisering
Sinds september 2001 is er sprake van
een initiatief, Respons genaamd, dat
gericht is op het versterkenvan de
g eme ent e lij ke budg etcy clus. In he t

mikt wordt gecleleaan
de
controller
of het hootd Ír,teerd
nanciën. Dan mo-uen zij l.ret uitzoeken.
of planning en control

ook een kans om het bed eens op te schudden.

Respons is bedoeld om de balans te
herstellen. Onder de titel 'Respons, een

Dat moet in ieder geval gebeuren op het
gehele terrein van de budgetcyclus. Voor
veel gemeenten is clit een relatief autonoom proces geworden waarover, behalve een enkele fractiespecialist. geen
raadslicl zich erg druk lijkt te maken. College en laad laten dit graag over aan de
groep ambtenaren die onder de titel van
'controller' of 'hoofd fez' geacht worden
vorm te geven aan wat in hetjalgon 'planning en control'heet. Een tijdlang leek
deze gloep ambtenaren heel invloedrijk
te wolden, doordat onder de noemer 'eer'

benadering voor bestuurlijke planning
en control' worden middelen aangereikt
om in gemeenten en provincies de

zogenoemde'productbegrotingen' rverden ingevoerd. Inmiddels hebben veel
gemeenten dergelijke productbegrotin-

verlengde van het zogenoemde nat-

project (beheers- en

a

beleidsinstrumentarium) hebben veel
ge m

ee nte

n p rod u ct be g roti

n

ge

n

ontwikkeld. In potentie moet dit het
bestuur in staat stellen beleid en
middelen op een goede manier te
verantwoorden, maar de praktijk is
weerbarstig.
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discussie los te trekken oter de manier
waarop bestuurders en ambïenaren met
hun plannen en middelen omgaan. Dit
initiatief past in de context yan de

dualisering.

Dít artikel begint bij de oude

Door Peter \oordhoek
Drs. D.P. Noordhoek. directeur van Northedge. rvas secretaris van de stuurgroep
Respons.

'Ze begriipen ons niel'
Het is een bekend verschijnsel dat laads
leden zich naal aanleiding van het nnrproject beklagen over ontoegankelijke
documenten waar ze niets aan hebbcn in
het gesprek rnet de burger. Colle-eeleden
missen in de orr.rscl.rrijvingen en de ken-

getallen de echte algumenten waarom
een bepaald voorstel wel of niet kan.
Ambtenaren hebben geen flauw idee of
hun analyses gehoor vinden of niet. De
plaktijk is dar.r dat alles wat naar Írnanciën

lijkt

erop dat, cynisch gezegd,

de ra:rdsleden deze ambtelijke

aar.rslag

hebben overleefd door deze be_grotingen
eeuroLrdiq als onleesbaal terzijde te leg-

,,

geu.

Niet gewensl

misverstanden over planning en control,
beschrffi het nieu*-e initiatief en komt

uit bij een aantal politiek-bestuurlijke
vragen die in de contert voÍt &talisering
kunnen worden gesteld,

sen en het

In het kader van de dualisering is door
In het kader van de dualiseling zijn de bestuurlijke echtelieden. r'aad en college, nu
gescheiden. Nog rreer dan in het verleden

kunnen we erop rekenen dat regelmatig
de verzuchting zal luiden: 'Ze begrijpen
ons niet'. Dan horen we verzuurde klachlen o\ er slechte c,rrnrnuni,:ltie en verkeer:d begrepen bedoelingen van de raad
r:ichting het college en andersom. Zoals
gezegd, dergelijke verzuchti ngen worden
ook nu al regehnatig geslaakt, maar bin,
nenkort kan men het wederzijdse onbegrip legitimeren op grond van een staatkunclige scheiding van tafcl en becl. Dat is
makkelijk, maar voolal onterecht.
Veel van cle ploblernen die nu de r.erhoudins tussen de velschillencle la-gen in de
gerneentelijke or-sanisatie bepalen krijgen een nieuwe ladin-r door de dualisering. maar verandeLen daardoor niet wezenlijk van aard. Of men er nu zelf voor
gekozen heeÍï of niet. de dualisering is

veel betrokken parti.ien gesignaleerd dat
dit geen gewenste situatie is. Als.je de bedoelirrg rrn tle dualisering serieus neernl
een levendig discours over zaken die
gemeente en burgers ter harte gatrn - dan
moet er aandacht zi.jn voor cle wijze waarop het mechanisme ter verdeling van geld

en midclelen vorm krijgt. Het velbinden
van beleidsdoelen en budgetten rtret elkaar is te belangrijk orr het aan cle specialisten oler tc laten. En dat rver kt van twee
kanten. Raadsleden hebben er belang bij
clat hr-rn idealen en signalen zo snel en zo

heldel n-rogelijk u,orden vertaald. wethouders en hun ambtenaren rnogen hopen
clat de documenten die ze maken worden
gelezen en gebruikt. Hoe kan de patstel-

ling worden doorbroken, zeker nu een
reeks van ontwikkelingen aandacht
voor kwaliteit en prestatie-indicatoren en incidenten (de Ceteco-affaire en ande-

re integriteitskwesties) ertoe hebben geleid dat planning en control weer duide-
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Dit is de reden waarom er niet zonder
meer vanuit wordt gegaan dat een gemeente al over een productbegroting be-

-6:

schikt.

a

Na de eerste testronde werd verder het be-

n

í

slr-rit genor-nen ofii een splitsing aan te
brengen binnen het instrument. Er is een

\

zogenoerlde't-vpologie' -{ekomen voor
de raad. geschiki orn in een korte avondsessie

1e

hanteren, er is een quick scan be-

dachl r,ool het college en het managerner)ttcunl. die wat dieper gart. en er is
een 'door-lichting' ontwikkeld oLn de
ambtelijke organisatie echt alle aspecten
van de bestuurliike planning en controI te

laten doordenken.

Pcrrodox
Er schuilt een paradox in het Íèit dat de
boodschlp \ an Rsr7r,,17.1 is ont op eett
mindel instrumentele manier met de budgetcyclus om te gaan, terwijl men toch
met een nieuw instrttment ko[nt. Onder

het instrument liggen vervolgens

z-É BEéRírrPEN aN.s NtEï.,.
lijk op de agenda is komen te staan. De
dualiseling geeÍt de laatste duw.

De dualisering dwingt immers tot het
doordenken van de wijze waarop voortaan raacl. college en ambteliik appill'aat
met elkaar communiceren. Dat heeft natuurlijk ook een Íbrmele kant. Als het uitgangspunt is dat raad en college op
hoofdlijnen met elkaar over het beleid
discussiëren. dan betekent dat wilt voor
de manier waarop bijvoorbeeld de begroting en de rekening worden ingericht. Een
wijziging van de Comptabiliteitsvoorschritien ligt voor de hand. Toch is van
begin af aan onderkend dat een sirnpel
r.vettelijk afkondigen van een nieuw stelsel met bijvoorbeeld product- en programmabegrotingen niet werkt. Op papier is het dan wel gelegeld. maar of het
rverkelijk leidt tot een ander rollenpatroon en gedrag is zeer de vraag.

Ontwikkelingsmodel
Vandaar dat betrokkenen in het kader van
een reeks langlopende discussies op het
niveau van Binnenlandse Zaken, c1e vNc.
de Veren igi ng virn !erncentesecrcllrisren
en FANIo (de vereniging van financiële
managers bij de overheid) hebben vastge-

82

BESIUURSFORUM MAARI 2OO2

steld dat het vraagstuk van een dynarni
sche planning en control op een andele
manier moest worden benaderd. In eelste
instantie was de insteek nog een vrij 'negatieve', rnen zocht rlaar een instrument
om het 'u'eerstandsvel'mogen' \an gemeenten te Yet'sterken. zodat een gebrek
aan bestuurlijke aanclacht nooit zott krtnÍinancië1e problenren.
nen leiden tot
-srote

Ook de wens om de altikel 1r-problernatiek aan te pakken speelde een ro1.

Geleidelijk aan is de aanpak een andere
geworden. In de breed samengestelde
stuurgroep van Re,sltons, oncler leiding
van burgemeester Virn

Lidth

Deventer. waarvan

ook

de Jeude van

verschillende
cp,q-leden deel uitrnaakten. is aÍgestapt
r,an de gedachte om te komen tot een

een

aantal veronderstellingen waarover best
tliscr.rssie mogelijk is. Zo worclt het wenselijk gevonclen dat een raad op hootdlijnen stullrt. dat een meerjarenperspectief
worclt ontwikkeld, dat van prestatie-indicatoren gebruik wordt gemaakt, enzovoort. Veel commentatoren" zoals Bordewijk, betwijfelen of het rnogelijk is om
een politieke organisatie zo rationeel aan
te sturen.

Toch verbleekt cleze I«itiek vooralsnog in
het licht van de behoeÍte die er duidelijk
bij qenreenten bestaat ofir een doorbraak
tc hcu erk.tc I ligen in tlc rrtlrrt ier waurup er
oler planning en control gesproken

wordt. Inmiddels hebben enkele honderden verte-eenwooldigers van gemeenten
rnet de aanpak van RerTron.i kennis gemaakt eir wat blijfi hangen is de worsteling met de r"raaq hoe degenen die zich
arnbtshalve met het onderwerp bezighouden en degencn die clat bestuurlijk (zouden) moeten doen tnie t t r-net e lkaar communiceren. Elkc- ondersteunin-q is welkorn. De c1r-raliserin,, -geeÍt daar een extra

ofvoorschriÍi voor een goede
duale planning en control. Gekozen werd
voor een soort ontwikkelingsmodel (voor
ingewijden: enigszins analoog aan het

ladir.rg aan.

ntr-model van het InstitLrut Nederlandse
Kwaliteit), waarin de verschiller.rde per-

planning- en .ontroIc) clus te versterken.

soort model

spectieven voor raadsleden, collegeleden
en (linanciële) an'rbtenaren tot hun recht
kunnen komen. Er moest natuurlijk ook
rekening worden gehouclen met de verschillen in slagkracht tussen gemeenten.

Nieuwe budgetcyclus
Re.tpctrts

is primait' ontrvikkeld om

de

Wat blijkt .|.\lu't nr,une clc discussies in l.ret
kacler r an de tr pologie rnakcn dLridelijk
dat men in de rnecste gemeenten nog absolr-rut ouroldocnde heeÍÏ doordacht wat
de nieuu'e. dualistische rolverdeling is
tLrssen raad, bestuur en arnbteli.jke organi-

tienlraker' - vraagt zich hetzelfcle af en
worclt er al op aangesproken, enzovoort.

Kortom, als dontinostenen worden alle
betrokkenen geraakt door.de nieuwe bud_
getcyclLrs.

Veien zr.rllen dit alles als een probleem er_
varen, als een onverwachte corlplicatie in

een toch al ingewikkeld spel. Vooruit_
ziende bestuurders kunnen het als een
kans zien. Een unieke kans om het heie
systeem van relaties tegen het licht te
hor"rden en waar nodig brLrggen te slaan.

Gonclusie
DLralisering is een verzamelterm voor een
reeks van ontwikkelingen. Een van «le ge_
volgen is een verandering in de buctgetcy_
clus. Al op korte termijn zal er een groot
aantal vrzrgen rijzen over cle inrichting
van de budgetcyclus en het rollenspel dat

claarbij hoort. De Cornptabiliteitsvoor_
schriÍien 2004 vriigen in ieder geval om
een groot aantnl acties. Dit is rninstens
zozeer een zaak voor raad en college als
voor het ambtelijk apparaat.

PLANNI§§ & coNTRoL c.YéLus...
satie, laat staan w.1t de gevolgen zijn voor.
de budgetcyclus. Voor een cleel is het een

formele kwestie.

schriften oncler andere een voorbeeiclbe-

groting en bh.1ft de regel-eeving beperkt

gaan er vanuit dat

Comptabiliteitsvoorschritten 100-l
ditjaar al een complere

tot het benoernen viu de paraer.aÍèn rvaar
aandacht aan rltoet u,orden besteecl. \{aar
Jcze lt,np;,k rchcpt u cc; zi.jrt cilerr urrzekerheid.

eerste proefronde met de nieuu e buci-set_
cyclus wordt eedraaid. en dat cle definitie_
ve invoerin-u ervan een jaar later zal vol_

Korronr. op korte termijn zal er in techni_
sche zin ontzettend veel moeten worclen
gedaan om de plancyclus een beetje een

Comptabiliteitsvoorschriften hebben hun
best gedaan een kader te rnaken dat niet te
dwingend overkomt; zo bevatten de voor_

dualistisch karakter-te geven. Dat betekent nogal wat, in ieder geval voor het
ambteli.ik apparaat. Maar daar zal het
deze keer niet brj blijven.
Ondertussen krijgen c1e verhouclingen

De opstellers van de recent gepresenteer_

de

gen. De opstellers van de nieuwe

Pief Jcrnsen G§.lid
ó nurart i.r Pi.et .lan..sen, een t,an d.e
cohtnutisÍen yan Bestr-rurstb r;Ltn, be_
noemcl toÍ lid von Gedeputee rde Stoten
O1t

vctt Overíjssel, y,attr hij tot dan
voorai.ÍÍe r y,an de c.o.t-fructie in

toe

cle p nt_

t,incicrle SÍaÍett tu.s. .lonsen, tlie loco_
secreÍoris t'cttt de getneente Hellen_
tloont y'tt.t, i.s trls gedeputeede cJe
o1-tvolger yttrt Herntutt Kempennrut,

die per

I

trrcrarÍ vcttrntetrtentl lturgenxeester van Gettdrittgert is gevorclen.

In het college vut cs lteefi Jttrtsen tle
p o rte.fè ui Lle

lond elii k gebi ert.

tussen raad en college irlmers hun defini_
tierre vorm en wordt er verwacht clat alle
beleidswensen keur-ig in cle cyclus pas_

sen. De raad zal zich klaar gaan maken
voor de eerste gelegenheid waarop hij
zijn controlerende taak echt waar nrag
maken. Of wordt de rekening toch weer
zo'n hamerstuk als de vorige keer? Het

college wordt gesteld voor de vraag hoe
het de producten gaat clusteren tot pro-

gramma's en wat dat moet betekenen
voor de portefeuilleverdeling. De ge_
meentesecretaris zal zich aÍvragen wat de
komst van de raadsgriflier moet beteke_
nen voor de cloorgeleiding van de begro_
tingsstukken. De griffier - of cle ,kwar_

Ook de

c:DA-bestLrurders

zullen stevig

door: deze ontwikkelingen worden ge_
raakt. Het is verstandig om claar niet op
een technische manier mee om te gaan.
De budgetcyclus en de daarmee samenhangende acties in het kader van planning
en control zijn te belangri.jk om ze aan het
arnbtelijk apparaat over te laten.
Het is geen toeval clat er recent een kader

i\ unt\\ ikkeld orrr de Jiicu\\ie ovcr een
hcrtLrLrrlijkc \ot.m \an plunnirru en t.()n_
trol te voeren in de vorm van Rcspon.i. De
bestuurders die bij de lancering van dit
initiatief betr:okken zijn geweest, hopen
dat het gesprek over cle buclgetcyclus
nreer wordt r_larr een discussie \oor en
door financieel specialisten. Het is een
zuak r orrr alle hcs1Llu1ds1.r.
info @)northedge.nl

"Alle

,speler.s

r
in het gemeenteliike kraclt_

tenyel.d vinden

duÍ de

rcLadsleclen heÍ

meeste te winnen hebhen

bij d.ualisering
behalve de rauclsleden z.elf. Dat [v:aren]
u,el de z,itten.cle raadsleden. Misschien zjet
verkielngen van 6 ntaart heel

het er na de

anders uit." (Hoofdartikel NRC Hanclels_

bltrd,2maarÍ.')
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