
Nagenoeg iedere gemeente in Nederland breekt zich  

momenteel het hoofd over de vraag op welke wijze de  

gemeentelijke financiële huishouding structureel sluitend  

en daarmee duurzaam gezond gemaakt kan worden.  

Veelal is dat voor de begroting 2011 nog wel gelukt.  

Maar de opgave voor 2012 en volgende jaren is immens  

en grote delen van de huidige begroting zullen nood-

zakelijkerwijs ter discussie komen. Nog los van de exacte 

uitwerking van het nieuwe regeerakkoord is het duide-

lijk dat iedere gemeente aan de vooravond staat van 

een ingrijpend bezuinigingsproces.  De gemeentelijke 

rekenkamer(commissie) kan de gemeente helpen bij deze 

Grote Opgave...

Bezuinigingen, 
perfect onderwerp 
rekenkameronderzoek



Rekenkamers voeren onderzoek uit om de controlerende en kaderstellende 

rol van de raad te versterken. Juist in bezuinigingsprocessen komen deze rollen 

van de raad versterkt naar voren, aangezien keuzes gemaakt moeten worden 

(kaderstelling) en ook gemonitord moet worden wat de effecten zijn, waar 

deze optreden en tot welke resultaten ze leiden (controleren). In de wetenschap 

dat de meeste gemeenten in 2010 al een eerste bezuinigingsproces hebben 

doorlopen, maar ook dat dit proces in 2011 in alle hevigheid zich opnieuw zal 

aandienen, is het juist nu het moment om als rekenkamer uit eigen kracht een 

belangrijke kwaliteitsbijdrage te leveren. Het doorlichten van het bezuinigings-

proces van 2010 om er van te leren bij het proces in 2011!

Timing
De begroting 2011 is ambtelijk gereed en wordt dit najaar door de Gemeen-

teraad vastgesteld. De ruimte is aanwezig om in aanloop naar het proces van 

de Voorjaarsnota, waarmee het begrotingsproces voor 2012 en volgende jaren 

wordt opgestart, goed te analyseren en te bezien welke leerpunten uit de  

aanpak van de doorgevoerde bezuinigingen in de begroting van 2011 kunnen 

worden gehaald. Concreet betekent dit dat de periode november 2010 tot  

februari 2011 hiervoor benut kan worden. Want daarna begint al weer het  

proces van de Voorjaarsnota.

Analyse bezuinigingsproces 2010
Relevante onderzoeksvragen, die tot meerwaarde leiden voor het aanstaande 

bezuinigingsproces, zijn onder andere:

•  Welke kaders heeft de raad gesteld en is zij in voldoende mate geïnformeerd?

•  Welke methode van bezuinigen is toegepast en was dat ook de meest logische?

•  Vanuit welke visie zijn de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen gemaakt en is 

deze consistent met het gestelde raadskader?

•  Is het beoogde financiële effect bereikt, heeft het tot de beoogde besparingen 

geleid?

•  Is het proces in samenspraak met belanghebbenden uitgevoerd of zijn zij  

uitsluitend achteraf geïnformeerd over de gevolgen?

•  Optioneel: hoe verhoudt het oordeel omtrent de eigen gemeente zich tot dat 

van andere gemeenten, die ook zijn onderzocht?

Onderzoeksmodel Public Profit
Public Profit heeft een onderzoeksmodel ontwikkeld voor het concreet kunnen 

doorlichten van de aanpak van het bezuinigingsproces in 2010, om daarmee  

de raad in staat te stellen richting te geven aan het begrotings- en bezuinigings-

proces in 2011 (voor de begroting 2012 e.v.). Dit model, het 4B-model genaamd, 

stelt het aantonen van maatschappelijk rendement centraal en kijkt daarbij naar:

	 ✔ Het Bestuurlijk rendement van bezuinigen

	 ✔ Het Beleidsmatig rendement van bezuinigen

	 ✔ Het Bedrijfseconomisch rendement van bezuinigen

	 ✔ Het Burger- en Belanghebbenden rendement van bezuinigen

Deskundigheid rekenkameronderzoek en bezuinigen
Public Profit is een ervaren speler, bestuurlijk en onderzoekstechnisch, op het 

terrein van rekenkameronderzoek en heeft daarnaast brede ervaring in de 

begeleiding van gemeentelijke bezuinigingsoperaties. Deze combinatie van 

expertise stellen wij graag aan u ter beschikking.

Ons aanbod
Graag lichten wij vrijblijvend onze concrete onderzoeksaanpak aan u toe en 

maken wij hem direct toepasbaar voor uw eigen rekenkamer. Neem daartoe 

contact op met drs. Hans Verdellen via www.publicprofit.nl of telefoonnummer 

077 - 467 45 31.


