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Voorgesteld besluit

1. Een stappenplan ten aanzien van het aanbrengen van verbeteringen in de
planning & control-cyclus door te voeren, welke betrekking heeft op een
eerdere behandeling van het jaarverslag, de dóórontwikkeling naar een
beleidsrijkere kadernota en het introduceren van een perspectiefnota;
2. de verbetering ten aanzien van de digitalisering van de planning & controlcyclus te bestendingen;
3. de programma-indeling te herzien naar tien hernieuwde beleidsprogramma's
(zoals beschreven in de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022);
4. de beleidsindicatoren te herzien, waarbij alleen de wettelijke verplichte
indicatoren in de begroting 2019 worden opgenomen;
5. de verbeteringen in de koppeling tussen doelstellingen en financiën in de
beleidsprogramma’s te bestendigen;
6. eigentijdse verantwoordingsmethoden toe te passen, waarbij in de eerste helft
van deze raadsperiode ervaring wordt opgedaan met nieuwe vormen van
verantwoordingsmethoden en deze worden toegepast op tenminste één
beleidsprogramma per raadscommissie.
Samenvatting

Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke
sturingscyclus en gaat over de afspraken die de raad en het college met elkaar
maken aan de start van een nieuwe bestuursperiode. In de nota Kiezen, Sturen en
Verantwoorden 2018-2022 worden verbetervoorstellen aangedragen voor onder
meer de planning & control cyclus en bijbehorende producten om zodoende de
KSV-afspraken verder te versterken.
Inleiding

De basis van de planning & control producten staat stevig en biedt een goede
houvast voor de cyclische informatievoorziening van het college aan de raad
omtrent het kunnen kiezen, sturen en verantwoorden op gemeentelijk beleid en
financiën. Tegelijkertijd is het optimaliseren van deze informatievoorziening nooit
af, de nieuwe raads- en collegeperiode brengt immers nieuwe deelnemers, nieuwe
politieke speerpunten en nieuwe doelstellingen met zich mee. Daarnaast vragen
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen respectievelijk ook om een
andere presentatie van informatie (van papier naar digitaal) en om een
verschuiving van meer financieel gestuurde naar inhoudgestuurde informatie.
Doelstelling

Nieuwe afspraken tussen de raad en college omtrent de gemeentelijke
sturingscyclus bouwen voort op eerder gemaakte afspraken uit de KSV-notitie
2014-2018. De bijgevoegde nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 kent
dan ook geen uitputtende opsomming van reeds gemaakte afspraken, maar richt
zich op verbetervoorstellen die enerzijds de bestaande basis van KSV versterken
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(afspraken over de timing, samenstelling en de kwaliteit van de P&C-producten) en
anderzijds deze basis verbreden (afspraken over de toepassing van 'nieuwe'
eigentijds verantwoordingsmethoden naast de klassieke verantwoording via de
P&C-producten). De verbetervoorstellen hebben daarbij als doel de gemeentelijke
sturingscyclus te versterken en eigentijds te houden.
Argumenten

In de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 worden zes
verbetervoorstellen gedaan die de gemeentelijke sturingscyclus versterken en
eigentijdshouden. Onderstaand leest u (een beknopte versie) van de argumentatie
rond deze voorstellen, een volledige argumentatie inclusief de voorstellen zelf vindt
u terug in de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022.
Voorstel 1: Doorvoeren stappenplan verbeteringen P&C-cyclus
De P&C-cyclus, met de Kadernota als jaarlijks startpunt, is van essentieel belang
voor het sturen op maatschappelijke doelen en effecten alsook op de financiële
positie van de gemeente. Echter, de specifieke (wettelijke) eisen aan en de
veelomvattendheid van de P&C-producten geven het risico dat de vorm meer dan
de inhoud voorop kan komen te staan. Juist hierom is in de voorbije raads- en
collegeperiode gestart met het vereenvoudigen en optimaliseren van deze
producten. Denk hierbij aan het digitaliseren van de Begroting 2018. waarbij tevens
de teksten van de beleidsprogramma's flink onderhanden zijn genomen. Door het
bondiger en helderder (lees: minder ambtelijk) schrijven van de P&C-producten,
winnen deze aan waarde als sturingsinstrument en bieden zij betere ondersteuning
in het debat tussen raad en college.
Het vereenvoudigen en optimaliseren van de P&C-producten alleen is niet het enige
antwoord om de betekenis van deze producten te versterken in de functie van
sturingsinstrumenten. Ook de huidige onderlinge samenhang tussen de producten
en de momenten van raadsbehandeling in het jaar geven aanleiding voor
verbeteringen. De veelheid en complexiteit van maatschappelijke opgaven lopen
immers vaak niet gelijk met het tijdspad van de P&C-cyclus. Daarnaast leert de
praktijk dat een raadsbehandeling van bijvoorbeeld jaarstukken halverwege het
daaropvolgende jaar niet bijdraagt aan een effectieve sturingscyclus. Het
'momentum' van verantwoorden is dan al voorbij. Om meer grip te krijgen op het
sturen en verantwoorden van beleid betekent dit overigens niet dat meer producten
nodig zijn. Juist een combinatie van integraliteit en tijdigheid van de P&C-producten
enerzijds en het gebruiken van andere vernieuwende vormen van sturen en
verantwoorden anderzijds, kan zorgen voor een betere aansluiting van de
gemeentelijke sturingscyclus op de hedendaagse netwerkmaatschappij. De
voorgestelde stappen (zie de nota KSV 2018-2022 voor een uitgebreide toelichting)
om de P&C-cyclus te versterken zijn:
1. eerdere behandeling Jaarverslag;
2. dóórontwikkeling naar een beleidsrijkere kadernota;
3. introduceren van perspectiefnota.
Voorstel 2: Doorvoeren verbeteringen t.a.v. de digitalisering van de P&Ccyclus
Eind 2017 heeft uw raad de eerste digitale begroting van Dordrecht vastgesteld
(RIS-nummer 2036128). Dit resultaat is het gevolg van een constructief traject dat
het bestuur en de ambtelijke organisatie, in samenspraak met de auditcommissie,
eind 2016 met elkaar zijn aangegaan. Het digitaliseringstraject kwam voort uit de
wens om de kwaliteit van de P&C-producten te verbeteren en daarnaast het
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totstandkomingsproces hiervan efficiënter te maken. De auditcommissie heeft
hierop separaat een aantal operationele doelstellingen gekoppeld, om als
uitgangspunten mee te nemen in de digitalisering van de P&C-producten:
• verbeter en vereenvoudig de vergelijkbaarheid over de jaren;
• beperk de omvang van de cyclusstukken;
• breng de samenhang tussen de verschillende beleidsprogramma's en besluiten
herkenbaarder in beeld;
• vereenvoudig de communicatie over de cijfers met onze burgers;
• biedt de informatie zoveel mogelijk integraal aan.
Gezien de impact en omvang van de gewenste inhoudelijke dóórontwikkeling en
digitalisering van de P&C-producten, heeft de auditcommissie in februari 2017 op
advies van de ambtelijke organisatie besloten tot het gefaseerd invoeren van deze
verbeteringen. De eerste resultaten van deze verbeteringen zijn te zien in de
Begroting 2018, waarin naast de digitalisering ook gewerkt is aan het compacter en
makkelijker leesbaar maken van de programmakaarten. Naast deze inhoudelijk
dóórontwikkeling kent ook het optimaliseren van het digitaliseringsvraagstuk
verschillende fasen. In lijn met de ervaringen die de raad eind 2017 heeft gedeeld
ten aanzien van de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid van de website in de
uitgezette enquête is het voorstel om deze ervaringen mee te nemen en gefaseerd
door te voeren in de aankomende P&C-producten.
Voorstel 3: Herziening programma-indeiing
Het herzien van de bestaande programma-indeiing heeft als voornaamste doel: een
grotere mate van integraliteit in en tussen de programma's, en tevens een grotere
herkenbaarheid van maatschappelijke opgaven in de benaming van de
programma's (zie de nota KSV 2018-2022 voor een uitgebreide toelichting). Hierop
zijn meerdere varianten mogelijk en ook uitgewerkt en voorgelegd1, zoals
bijvoorbeeld het leidend laten zijn van de taakvelden2 van de wet Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) in zowel de indeling als benaming van de
beleidsprogramma's of door de politieke kernopgaven als uitgangspunt te nemen.
Elke variant kent hierin ook zijn voor- en nadelen. Een BBV-indeling naar
taakvelden zorgt ervoor dat de financiële structuur en beleidsstructuur goed op
elkaar aansluiten, maar het format van deze indeling is daarmee ook wat 'star' en
niet flexibel (genoeg) om aansluiting te vinden bij de Dordtse opgaven. Een
programma-indeiing volledig naar politieke kernopgaven sluit hier beter op aan.
Zo'n indeling geeft echter minder herkenning met de vorige bestuursperiode en
biedt ook relatief weinig plaats voor de reguliere taken van de gemeente. Ten
aanzien van dit laatste schrijven de regels van de BBV voor dat de
programmabegroting (en daarmee dus ook indeling) de totale begroting van
politieke speerpunten alsook reguliere taken dient te bevatten. Bij een indeling
volledig naar politieke kernopgaven kan dit dan ook een zekere disbalans in de
beleidsmatige en financiële grootte van de programma's tot gevolg hebben.
Een variant die beter recht doet aan zowel de kernopgaven als de reguliere taken
van de gemeente en daarnaast ook rekening houdt met een grotere mate van

1 Op 30 mei jl. heeft de auditcommissie oriënterend gesproken over de nota Kiezen, Sturen en
Verantwoorden 2018-2022, waarin toen drie varianten op programma-indelingen zijn voorgelegd (RIS;
nummer 2102999).
2 De taakveldenstructuur is opgebouwd uit negen hoofdtaakvelden, met daaronder sub taakvelden. In
het document 'Hoofdlijnen vernieuwing BBV’ van de Commissie BBV is deze indeling en toelichting te
lezen.
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integraliteit in en tussen de programma's, alsmede in de naamgeving hiervan, is
uitgewerkt in onderstaande tabel. De kern van deze herziene programma-indeling
is een optimalisatie van de huidige indeling die is gebruikt in de bestuursperiode
2014-2018 en daarmee in de kern ook de vergelijkbaarheid met deze periode
waarborgt. Mede door deze vergelijkbaarheid genoot deze variant reeds de
voorkeur van de auditcommissie, die op 30 mei jl. de concept nota Kiezen, Sturen
en Verantwoorden 2018-2022 oriënterend besprak.
Sinds de BBV regelgeving voorschrijft dat overhead in een apart programma dient
te worden opgenomen, kent de 'huidige indeling' 13 programma's. De programmaindeling voor de periode 2018-2022 kent een optimalisatie naar 10 programma's,
waarvan feitelijk 8 inhoudelijke programma's en 2 meer technisch financiële
programma's.
Nr.

Herziene programma-indeling (2018-2022)

Nr.
1

H u id ig e in d e lin g (20 1 4 -2 0 1 8 )
V e ilig h e id

1.

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

L e e f b a a r h e id e n S t e d e lijk B e h e e r

2.
3.
4.

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lerend en Ondernemend Dordrecht
Gezond en Levendig Dordrecht
Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
De Financiën van Dordrecht
Overhead

(13)

J e u g d e n O n d e r w ijs
W e rk en In k o m e n
E c o n o m ie , S p o r t e n C u l t u u r
M i lie u e n D u u r z a a m h e i d
Z o r g e n O n d e r s t e u n in g
V e rk e e r en V e rv o e r
R u im t e lijk e o r d e n in g e n W o n e n
D ie n s t v e r l e n i n g

5.
6.
7.
8.
9.
(10).

B e s t u u r e n S a m e n w e r k in g
A l g e m e n e D e k k in g s m id d e le n
O v e rh e a d

Tabel 1: De huidige programma-indeling (2014-2018) en herziene programma-indeling
(2018-2022).

Een vergelijking tussen beide programma-indelingen maakt duidelijk dat de namen
van de programma's wijzigen, maar dat zij tegelijkertijd ook herkenning en een
grotere integraliteit met zich meebrengen. Deze integraliteit uit zich vooral in het
samenbrengen van de taken in het sociaal domein (programma 3 'Sociaal en
Zorgzaam Dordrecht'), die voorheen over drie programma's waren verspreid (Jeugd
en Onderwijs, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning). Daarnaast is ook de
integraliteit versterkt bij de programma's gericht op de thema's: veiligheid, wonen,
verkeer, dienstverlening en samenwerking. Alhoewel de herziene indeling duidelijk
maakt dat de integraliteit in en tussen de programma's wordt versterkt ten opzichte
van de huidige indeling, betekent dit niet dat slechts met programma's wordt
geschoven. De integraliteit en nieuwe benaming geven ook ruimte aan de politieke
kernopgaven uit het coalitieakkoord, en leggen daarmee deels nieuwe focus, maar
laten tegelijkertijd ook ruimte aan de reguliere taken.
Voorstel 4: Herziening indicatoren
Aan het begin van de raadsperiode 2014-2018 zijn ruim vijftig indicatoren
vastgesteld, verspreid over twaalf beleidsprogramma's. Medio 2016 kwamen daar
nog eens veertig indicatoren bij uit de basisset verplichte indicatoren van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op basis van de ervaringen en
wensen vanuit de auditcommissie en het advies van het Onderzoekscentrum
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Drechtsteden (OCD) stellen we voor de selectie en presentatie van de indicatoren te
herzien voor deze raadsperiode. Deze herziening is nodig om doelmatige en
werkbare indicatoren over te houden, omdat het aantal, het gebruik en de 'waarde'
van de indicatoren tussen de beleidsprogramma's onderling (te) veel verschillen en
niet altijd gelijke tred houdt met de te behalen beoogde maatschappelijke effecten.
Voorstel 5: Verbeteren koppeling tussen doelstellingen en financiën
Om tijdig bij te kunnen sturen, dan wel om te kunnen (her)prioriteren, is het van
belang dat uw raad bij elk beleidsprogramma voldoende inzicht heeft in de
financiën. Waaraan wordt het geld in het programma besteed? Een begin in het
verbeteren van de koppeling tussen beleid en financiën is gemaakt in de Begroting
2018, onder de vraag 'Wat mag het kosten?' geven een cirkeldiagram en een tabel
op visuele wijze de lasten van het programma weer. Een verdere diepgang op dit
onderdeel bleek afgelopen raadsperiode echter wenselijk. Het voorstel is om vanaf
de begroting 2019 antwoord te geven op de volgende vragen:
- Welk deel van het programmabudget besteden we lokaal en welk geld ligt vast in
samenwerkingsverbanden?
- Welk deel van het programmabudget is bestemd voor uitvoering van taken die
op rijksniveau (verplicht) een deel van budget vergen en welk deel kun je
(lokaal) "vrij" bestemmen?
Voorstel 6: Toepassen van eigentijdse verantwoording
In januari 2018 heeft een raadsbrede thema-avond plaatsgevonden waarbij
elementen zijn aangedragen voor nieuwe, meer participatieve vormen van
verantwoording. Deze nieuwe verantwoordingsvormen, waarbij niet alleen over
maar vooral ook mét met bewoners en organisaties wordt gepraat, zijn van belang
om als raad samen met ons college en de Dordtse gemeenschap te werken aan de
stadsopgaven. Bouwstenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld liggen in het organiseren
van maatschappelijke inspraak en (mede)zeggenschap bij raadsbijeenkomsten. Zo
kunnen bewoners en organisaties praktijkervaringen delen, problemen benoemen,
maar ook oplossingsrichtingen aandragen en (mee)beslissen over opgaven in de
stad. Het voorstel is om in de eerste helft van deze raadsperiode, naast het
gebruiken van de P&C-producten, ervaring op te doen met deze vormen van
eigentijdse verantwoording
Kanttekeningen en risico's

De voorstellen in de nota KSV 2018-2022 hebben grote invloed op de inrichting van
de gemeentelijke sturingscyclus. Onder meer de keuze voor een programmaindeling, maar ook de digitaliseringsvraagstukken raken het stringente tijdspad van
het proces rond het opstellen van de begroting 2019. Besluitvorming op KSV voor
het zomerreces is dan ook noodzakelijk om de aangedragen in de begroting 2019,
en de daarmee gepaarde P&C-cyclus 2019, te kunnen verwerken.
Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

De nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 is op 30 mei 2018
oriënterend besproken in de auditcommissie (RIS-nummer 2102999).
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

Zoals benoemd onder 'kanttekeningen en risico's' is het noodzakelijk om voor het
zomerreces te besluiten op de voorstellen uit dit raadsvoorstel om te zorgen dat
deze van kracht kunnen zijn op de begroting 2019 en volgende P&C-producten.
Beoogd tijdspad voor vaststelling KSV 2018-2022 voor het zomerreces:
• 12 juni; bespreking van het door college vastgestelde KSV in commissie Bestuur
& Middelen.
• 19/20 juni; vaststelling KSV in gemeenteraad.
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