Begrotingenenjaarrekéninlen
van menigegemeenteeenramp!
door drs. LW. VethoefM
Voor een geÍíeenleraad zijn de begroting en de jaanekening belangrijke docurnenten.Met de begroting
krijgt het College toestemmingvan
de Raad tot het doen van uitgaven
voor de uitvo€ring van het afgesprc
ken beleid. Met de jaarrckeninglegt
het College achtemf aan de Raad rekening €n verantwoording af over
het gevo€rde bel€id en de daarvoor
gedane uitgaven en de daarv@Í verkrEg€n inkoínsten. Verder is de jaarrekening een belangrijk to€lsingsmidd€l voor de betrouwbaafteid vaÍ
de volg€nd€ begroting. Op basis van
de begroling beslist de Raad over de
hoogte van de gemeentelijke belastingen en over h€t wel of niet doorgaanvanbelangÍijkeactiviteiten.
Ook vooÍ de (geihrercsseerde)burgeÍs zijn de begÍoting en de jaaÍrekening b€langÍijk. In de begroting
wordt de burgeÍs veÍteld hoe de belastinggeldenzull€n worden aangewend en in de jaaÍrekeningwordt de
burgersveÍeld ho€ de belastinggelden zijn aangewend.Het is dus eÍg
b€langrijkdat de jaaÍÍEkeningen de
begroting b€tmuwbaÍe documenten
zun.
Echter de ervaÍing leeí dat de begÍotingen en jaanekeningen van de
meeste gemeentenhelernaalniet b€tÍouwbaar zijn. Om het kort samente
vatten: de begrotingen en jaarrekeningen van de meesle gerneenten

zijn een grote knoeiboel van heel
veel onbegrijp€lijkeen onjuiste cijfeÉ en wooÍden. Bovendien vol rnet
de meest grole onzin. vooral waar
het gaat oveÍ reseÍv€s en vooftieningen, rente en afschrijvingen,en
"weeÍstandsveriets onzinnigs als
mogen". Maar de gÍootste tekonkoming is toch wel dat vrijwel alttd
het saldo waannee de rekening en
b€gioting eindigl, niet het saldo is
van àlle ontvangsten
en uilgaven,
Vrijwel altijd worden gÍote b€dragen
aan ontvangsten en uitgaven domweg builen de begroting en rekening
en daarmee buiten het zicht vaÍ de
Íaadsledenen de buÍge$ gehouden.
Het rlÉg uiteÉard niet, rnaaÍ het gebeuÍt wel! Ondanks alleÍnaal goedkeurende accounhntsverklaringen!
Om die redenis het volstÍektonverantwooÍd om op basis van deze begrotingen en jaarÍÈkeningengemeenten en provincies te b€sturen en
daaÍover veÍantwoording af te leggen. CeÍreenteradenzouden betrouwbare begÍotingen en betrouwbare jaarÍekeningenmoeten eisen,
maardoen dat niet.
IÍt Vnj NedeÍIand vatr 2 íÍlÉ'aít2U)2
stond onder de titel Gemeentenverbergen míljarden een overzicht van
de uitkomsten van een dooÍ Vrij Nedsrland en mij uitgevoerd ond€rzoek
naar door de 30 grote gerneentenin

hun jaanekening€n 2000 verzwegen
bêdrag€n. Wàt bleek? De 30 grote
gemeenten badden ruim t 3,8 miljard voor raadsledenen burgers verzrregen!
In de afgelopn jarcn heb il de jaarr€keningen van circa 70 provinci€s
en gemeenten bekeken. Overal van
hetzelfde laken een pak. Een voorbeeld? AmsteÍdam liet zijn rekening
over 2001 sluiten Ínet een t€koÍt van
€ 5 miljo€n. In werkelijkheid was er
een oveÍschot van € 350 miUoen.Op
deze rlranier venweeg Amsterdam in
de jaarÍEkeningen 1998 - 2(Xll een
bedrag ván Íuim € 1.700 m. Den
Haag verzwe€gin de áfg€lop€njaÍen
ruim € ,Í00 nL Gelderland liet haar
rekening 2001 sluiten nE! e€n saldo
van t 18 miljoen; in weÍkelijkà€id
was er een saldo van t 239 mitoen.
Gelderland verzweeg in de afgelopenjaren ciÍca € 240 miljoen.

ding van de belastinggelden af te
leggen? Je zou het haast zeggen. En
als er al officieel gercageerd woÍdt,
dan is dat vrijwel alttd Ínet een verwijzing naar de go€dkeuÍend€ accountantsverklaring. Irzen raadsleden de kant niet? Hebben ze nooit
gelezen van Enron-affaires of hoe
het ene na het andere boekhoudschandaal coÍpleet met foute accountantsverklaringen, ook mogen
beten?
Nou zijn die begrotingen en jaaÍrekeningen van de Íne€ste,zo Íli€t alle,
genr€entenen provincies ook totaal
onleesbaar en totaal onbegrijpelijk.
Dus dat eÍ hier en daar raadsledenen
statenled€nzijn die er zelfs nier eens
aanbeginnen,is misschieÍwel te b€grijpen. Maar het is en blijft onverantwooÍd! Zo kun je niet rnet je kiezeÍs oÍngaao!
Ik b€n al jaren Ínet de kwestie van de
ondooÍzichtige en totaal onberouwbaÍ€ begÍotingen en jaarrekeningen
van genreentenbezig. Ik heb in die
tijd veel vÍagen en vooral ook klachten van raadsl€den
en statenleden
uit
het hele land gekregen over de volstrekte onbegrijpelijkheid ervan.
NaaÍ aanleiding daarvan heb ik saÍnen rne! Rik Hindriks, voonnalig
Tweede Kamerlid voor d€ PvdA,
e€n cuÍsus ontworpen voor raads- en
slatenledenom begroting€n en jaarÍekeningen van genreenten en provincies,en vooral di€ van hun eigen
gemeente of provincie, te lercn begrijp€n. In deze cuÍsus, die naaÍ
wens één of twee dagen in beslag
neemt, leÍen we u hoe u uw eigen
begroting en jáarÍekening kunt be-

Inmiddels heb ik bij Justitie aangifie
gedaan van boekhoudfraudedooÍ de
geÍÍreentebêsturenvan Arnsterdam,
Den Haag en UtÍecht en d€ provinciebesturen van G€lderland en
Ulrecht. In alle hiervoor genoerde
70 gevallen heb ik de betreffendegerneenteraadof prcvinciale staten op
de hoogte gebracht van de boêkhoudfmude in hun jaan€kening.
Opvallend is dat wijwel ni€mand
rea-geen, laat staan dát gemeentemden en provinciale staten b€sluiten
e€n einde te Ínaken aan deze praktijk. InteresseeÍ het ze niet om op
verantwoorde manier te trestuÍen?
InteÍ€sseeÍthet ze niet om op eerlijke Íranier aan de burgeÍs Íekening
en vemntwmrding over de aaÍwenl2

grijFn (ecldrrgse cu6u5) cn hoê u
daeÍ in uw €igcDpolitiêke bedÍijf
nE om zo0 tutrlan gaan (twe€daagsecursus).
Wát gaat u docÍ! Íu u dit gel€zen
hceft?IËb ik ook Èw genrentcraad
of poviícirlc 6tatcÍ êên bÍicf g€stuuÍd ovar Èw onbcEouvbarEjaaÍrekdring? }ía!& cf d.m waÍk vaD!
Bcdi€uwd lx,c há ffi de jaarr€keÍing vm Èw gcnrccntcof pra
vincie g€steldis? Nacmeenscontac!
ÍrEt Dij op. Wilt u lcrÈnhoc u debegÍotiDgenjaaÍÍËkcningvanuw eigen
gcÉrÍle of píovincic ku begÍijpan eo h@ u dic kc'lnfu in uw Írolitickc activitÈilaÍ goedkunt .!!wÈD-

den?Ne€mook d{n contactÍFt 6ij
op:
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