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Geachte heer Verhoef,

Op 19 juli 2002 heeft u een brief over de jaarrekening 2001 aan de gemeenteraad van Dordrecht
gezonden.
De reactie van ons college aan de gemeenteraad op uw brief treft u bijgaand aan.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris
de burgemeester
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Verbeterplan jaarverslag 2001

1.
Aanleiding verbeterplan
In de accountantsrapporten bij het jaarverslag is een aantal tekortkomingen gesignaleerd ten
aanzien van de interne bedrijfsvoering en het bestuurlijke informatiesysteem. Overigens waren
deze tekortkomingen naar hun aard geen beletsel voor het afgeven van een goedkeurende
verklaring. De Algemene Directie heeft naar aanleiding daarvan het Stads Bestuurs Centrum
gevraagd in overleg met de sectoren en bedrijven dit verbeterplan op te stellen. Daarbij zijn ook
de opmerkingen van de accountant betrokken in de eerder uitgebrachte Stadsmanagementletter
(de interne bedrijfsvoeringstoets die de accountant uitvoert als voorloper op de controle bij de
jaarrekening).
Tevens heeft dit verbeterplan de functie van rapportage aan de raad. Bij de behandeling van het
jaarverslag in de commissie Bestuur en Middelen op 4 juni jl. heeft het college de raad namelijk
een rapportage toegezegd naar aanleiding van de accountantsrapporten.

2.

Belangrijkste tekortkomingen

In 2001 zijn accountscontroles uitgevoerd zowel op de afzonderlijke dienstrekeningen als op de
geconsolideerde stadsrekening. Een deel van de opmerkingen heeft dan ook betrekking op
specifieke dienstinterne zaken. Die komen verderop in dit verbeterplan aan bod.
Aandachtpunten gemeentebreed of bij meerdere diensten zijn de volgende zaken:
het verbeteren van de afstemming van dienstresultaten op onderlinge vorderingen en
schulden;
een consequenter toepassing van de verplichtingenadministratie bij enkele diensten;
een consequenter naleving van de comptabiliteitsvoorschriften aangaande
begrotingswijzigingen bij enkele diensten (sommige mutaties pas in de rekening zichtbaar
zonder voorafgaande besluitvorming door college/raad);
het uniformeren en verbeteren van de activerings- en afschrijvingssytematiek;
een betere kredietbewaking op investeringsprojecten (met name onder
verantwoordelijkheid van Stadsontwikkeling)
de aanbeveling om het resultaat in het jaarverslag op een andere wijze te bepalen (o.a.
inclusief alle dotaties en onttrekkingen aan reserves);

3.

Lopende veranderingsprocessen

Veel van de gesignaleerde tekortkomingen pakt het management aan in reeds ingezette
veranderingsprocessen. In die zin is dit verbeterplan in de eerste plaats een communicatiemiddel
om te laten zien welke acties op dit moment lopen. Tegelijk stelt het scherper welke resultaten
de Algemene Directie, college en raad op welk moment van de aanpak mogen verwachten.
Vier belangrijke veranderprocessen noemen we met name.
3.1
Financieel systeem
Een aantal tekortkomingen kan met meer succes worden aangepakt met behulp van het nieuwe
financieel systeem en de gecentraliseerde financiële administratie.
Alle diensten van de gemeente met uitzondering van Stadswerken en de Brandweer Dordrecht
zijn begin 2002 overgestapt op een nieuw financieel systeem. Met ingang van 2003 zal ook
Stadswerken van dit systeem gebruik maken. Dat betekent dat de consolidatie op stadsniveau
(samenvoeging van rekening en begroting) die voorheen vanuit verschillende losstaande
administraties tot stand kwamen straks (rekening 2002/2003) binnen één hoofdadministratie
uitvoerbaar is. Het systeem zelf kent technische waarborgen dat aansluitingen van
deeladministraties met elkaar kloppen.
3.2
Centrale financiële administratie
In het kader van het project Organisatieverandering en Sturing (OO&S) heeft de Algemene
Directie opdracht gegeven tot een centralisatie van de financiële administratie. Een en ander sluit
aan bij de eerdere invoering van het nieuwe financieel systeem. Nu is het zo dat elke dienst en
sector zijn eigen administratieve afdeling heeft die betalingen en vorderingen in het primaire
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proces (de administratie) vastlegt. Door veel deeladministraties loopt de organisatie risico's (de
kwaliteit van het eindproduct in de keten - bijvoorbeeld en stadsjaarverslag - is zo sterk als de
zwaktste schakel). Op 1 januari 2003 moet één centrale financiële administratie van start gaan
voor alle sectoren en bedrijven die gebruik maken van het financieel systeem (d.w.z. alle
organisatie-onderdelen met uitzondering van de Brandweer).
Dit ondervangt de kwetsbaarheid van de huidige decentrale administraties en schept meer
mogelijkheden om deskundigheid en kwaliteit in de administratieve processen te organiseren.

3.3

Dualisering en nieuwe comptabiliteitsvoorschriften

De wet dualisering Gemeentebestuur brengt verandering in de budgettaire bevoegdheden van de
raad. Er komt een duale begroting waarin de raad stuurt op hoofdlijnen van beleid
(programmaniveau) en ook op dat niveau budgetten autoriseert . Daar staat tegenover dat de
begroting op die hoofdzaken inzichtelijker moet worden m.b.t. doelen, te bereiken effecten, te
boeken resultaten en de inzet van menskracht en (financiële) middelen. In de begroting wordt
ook een aantal (grotendeels al bestaande) paragrafen verplicht: inzake belastingen, het
weerstandsvermogen, de verbonden partijen en participaties, het onderhoud van
kapitaalgoederen, het grondbeleid, de treasury en de bedrijfsvoering.
Het college van burgemeester en wethouders heeft als dagelijks bestuur binnen de sturing op
hoofdlijnen door de raad een grotere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid.
De controlerende rol van de raad (ten opzichte van het college als dagelijks bestuur) wordt
aanmerkelijk versterkt. De raad stelt regels voor de rechtmatigheidscontrole die de accountant
uitvoert op de uitgaven (nu geeft het college aanwijzingen voor de accountantscontrole). De raad
stelt regels met betrekking tot periodiek onderzoek dat BenW uitvoeren naar doelmatigheid en
doeltreffendheid , een jaarlijks onderzoeksprogramma (nieuw instrument). En de raad kan met de
rekenkamerfunctie extra toezicht uitoefenen op de effectiviteit van het beleid (in Dordrecht recent
één keer op experimentele basis toegepast).
In aansluiting hierop heeft het ministerie van BZK een concept-besluit
Comptabiliteitsvoorschriften (CV) ontworpen (ter vervanging van de bestaande CV 1995) dat
1)
de principes van de dualisering vertaalt naar de gemeentelijke administratie en
2)
tegelijk de eisen aan de verslaglegging meer in overeenstemming brengt met BW2
(hoofdstuk 2 van het Burgerlijk wetboek).
Al deze zaken - duale begroting, nieuwe comptabiliteitsvoorschriften - worden verplicht met
ingang van 2004. Onze accountant Deloitte en Touche is bij de controle van de jaarrekening
2001 op onderdelen ai vooruitgelopen op toekomstige voorschriften. Formeel moet het besluit
van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften nog door het Kabinet worden vastgesteld. Enkele
punten uit de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften zijn omstreden. De VNG verzet zich tegen
invoering ervan.
Najaar 2002 zal het college met de raad in commissieverband voorstel bespreken hoe we de
financiële jaarcyclus beter kunnen inrichten in overeenstemming met het duaal bestel.

3.4

Verbetering interne sturings- en verantwoordingsinstrumenten

Parallel aan de verbetering van de sturing en verantwoording tussen raad en college (inrichting
begroting, rekening en bestuurlijke rapportages), werkt de Algemene Directie aan een
kwaliteitsverbetering van het interne sturings- en verantwoordingsinstrumentarium. Op basis van
een plan van aanpak 'Kwaliteit Gemeentebreed' doorlopen alle sectoren en bedrijven dit najaar
een positiebepaling. Aan de hand daarvan zullen eind 2002 in de jaarplannen van de sectoren en
bedrijven verbeterakties worden vastgelegd. Voor 2003 wil de Algemene Directie
kwartaalrapportages per sector/dienst verplicht stellen (nu is het uitbrengen van
managementrapportages per kwartaal nog eigen initiatief van het sectormanagement). Kwartaal
rapportages zijn primair stuurmiddel op beleidsvoortgang en bedrijfsvoeringen binnen de
managementteams van de sectoren en bedrijven. En op hoofdlijnen tevens stuurmiddel tussen
algemene directie en sectormanagement.
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4

Hoofdpunten verbeterplan

Basis gedachte achter dit verbeterplan is dat urgente zaken op korte termijn worden aangepakt
(eerste spoor). Kredietbewaking, bijvoorbeeld moet snel op orde gebracht. Daarnaast is het
verstandig verschillende commentaarpunten mee nemen in de hiervoor geschetste lopende
processen. Geen aparte aanpak dus maar verbetervoorstellen in samenhang bekijken met zaken
waaraan al wordt gewerkt in de zin van organisatieverandering en herontwerp van bestaande
procedures. Dat is wel zo efficiënt.
Hieronder zijn de prioriteiten en hoofdpunten van de verbeteraanpak uiteengezet. Bijlage 1 geeft
een aanvullend overzicht van de verbetermaatregelen gericht op dienst/sector-specifieke zaken en
overige gemeentebrede zaken; bijlage 2 geeft een aparte uitwerking van verbeterakties van
Stadsontwikkeling.

4.1

Afstemming dienstresultaten vorderingen en schulden

Probleemstelling
In de richtlijnen van de jaarrekening is vastgelegd dat de diensten de verrekening van onderlinge
vorderingen en schulden voor de afsluiting van hun rekening afstemmen. Jaar op jaar - ook in
2001 - is de richtlijn onvoldoende nageleefd.
Belangrijkste oorzaak van het probleem is dat teveel werk in de zin van onderlinge facturering en
verrekening blijft liggen tot na de jaarwisseling. Daardoor moet er (na de jaarwisseling) teveel
werk in korte tijd verricht worden, resp. is er onvoldoende tijd om onderlinge verrekeningen goed
af te stemmen. Bovendien is een handicap dat niet elk organisatie-onderdeel op hetzelfde
moment stopt met boeken (afsluiting rekeningjaar).
Aanpak korte termijn
Tussentijds zoveel mogelijk factureren en verrekenen van posten kan veel uitzoekwerk aan het
eind van het jaar voorkomen.
Ter verbetering van de procesgang 2002 stelt het SBC een richtlijn op waarin de sectoren en
bedrijven opdracht krijgen een tussentijdse afsluiting te maken eind derde kwartaal 2002 waarbij
zij interne vorderingen en schulden onderling afstemmen en verrekenen (geldt ook voor het
Ingenieursburo waar systeemdiscussies de verrekeningen op dit moment compliceren). Bij deze
operatie dienen ALLE nog openstaande verrekeningen uit voorgaande jaren (posten
tussenrekening etc.) te worden afgewikkeld.
Aktie SBC: op korte tremijn richtlijn verstrekken.;
Aktie sectoren/bedrijven afsluiting en afstemming/verrekening na derde kwartaal uitvoeren
(oktober 2002)
melding resultaten afstemming aan het concern vóór 15 november a.s..
Aanpak langere termijn
De invoering van het financieel systeem biedt op zich betere condities voor de onderlinge
afstemming van verrekeningen (er kan minder fout gaan). De vorming van de centrale financiële
administratie per 1 januari 2003 draagt daar ook toe bij (administratieve handelingen in één
hand). Bij het opstellen van de richtlijnen voor de jaarrekening 2002 zal in overleg met de
centrale administratie bekeken worden welke verdere verbeteringen mogelijk zijn. Eén centrale
sluitingstermijn voor verwerking van boekingen over 2002 is hierbij een voor de hand liggende
maatregel.
Aktie: SBC en Stafdienst/CFA i.o.: verbeteraanpak onderlinge verrekeningen verwerken in
gezamenlijk op te stellen richtlijnen jaarrekening 2002 november;

pag. 4

Verbeterplan jaarverslag 2001

4.2

Verbetering kredietbewaking projecten

Probleemstelling
In het accountantsrapport bij de jaarrekening Stadsontwikkeling is geconstateerd dat de
kredietbewaking niet goed verloopt. Diverse kredieten bleken aan het eind van het jaar
overschreden zonder dat de raad aanvullend krediet was gevraagd. De accountant noemt als
oorzaken gebrekkige voorcalculatie, kredietbewaking buiten het financiële systeem om
(extracomptabel) en te weinig gebruik van verplichtingenadministratie.
Aanpak korte termijn
Stadsontwikkeling maakt een opschoning en actualisering van alle bestaande kredieten. Voor
zover na deze operatie nodig zal het college in september voorstellen tot aanvullend krediet aan
de raad voorleggen, zodat deze uiterlijk in de raad van oktober kunnen worden vastgesteld.
Aktie Stadsontwikkeling vóór oktober.
Aanpak langere termijn
Voorcalculatie, verplichtingenregistratie en kredietbewaking is een aandachtpunt bij alle grote
investeringsprojecten. Bij de opzet van een kader voor de Grote Projecten (toezegging coalitieakkoord) bekijken wij hoe we hiervoor organisatorisch en administratief betere voorwaarden
kunnen scheppen. Het financieel systeem Fis4all en de centrale financiële administratie leveren
condities voor een deugdelijke kredietregistratie. De budgethoudende sectoren blijven
verantwoordelijk voor een adequate voeding van de kredietadministratie (melden verplichtingen,
etc.).
Aktie: SBC/investeringssectoren : vormgeving en bevoorwaarding Kader grote projecten (najaar).
Aktie: SBC/Stafdienst(CFA) opzet (centrale) kredietadministratie.

4.3

Gebruik verplichtingenadministratie algemeen

Probleemstelling
In de Stadsmanagementletter signaleert de accountant dat met uitzondering van de Brandweer en
Stadswerken binnen de gemeente de verplichtingenadministratie onvoldoende functioneert. Als
verplichtingen niet goed zijn vastgelegd is er geen volledige informatie over verwachte
bestedingen in relatie tot geraamde budgetten en neemt het risico van budgetoverschrijding toe.
De gemeentelijke organisatie kent geen uniform regime. Voor zover er regels zijn, zijn deze
afgesproken tussen (decentrale) PenC-afdelingen en budgethouders van de afzonderlijke diensten.
Aanpak
In het kader van de vorming van een centrale financiële administratie worden uniforme regels
opgesteld voor het aangaan van verplichtingen. De controllers van de sectoren en bedrijven
toetsen in het kader van de kwartaalrapportages dat budgethouders de melding van
verplichtingen naleven.
De verbeterde registratie van uitgaande post (door te voeren in het kader van de centralisatie van
post- en archiefzaken) moet ook een bijdrage leveren aan een deugdelijke
Aktie: Stafdienst/CFA i.o. opstellen regels verplichtingenadministratie vierde kwartaal 2002.
Budgethouders en controllers: consequent nakomen , resp. toezicht naleving regels
verplichtingenadministratie.
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4.4

Naleving subsidievoorwaarden

Probleemstelling
In de Stadsmanagementletter is ten aanzien van Stadsontwikkeling en Stadswerken
aangedrongen op sturings- en beheersingsmaatregelen om de naleving van subsidievoorwaarden
(met name investeringssubsidies) beter te waarborgen.
Aanpak korte termijn
De meeste diensten beschikken over een eigen subsidieregister. Onderhoud en bewaking van de
subsidies is gekoppeld aan de beleids- en budgetverantwoordelijkheid van het
sectormanagement. Stadsontwikkeling en Stadswerken actualiseren hun interne registratie. In
het controllersoverleg is ter toetsing een overzicht van subsidieregelingen verspreid met uiterste
termijnen waarop declaraties, jaaropgaven etc. bij andere overheden en instanties moeten zijn
ingediend. De diensten krijgen opdracht in de rekening 2002 een volledig overzicht van
meerjarige (ontvangen) subsidies op te nemen (looptijd, toegekend bedrag, gerealiseerd, planning
nog te realiseren).
Aktie diensten: actualisering interne registratie subsidies (uiterlijk derde kwartaal)
Aktie SBC: instructie rapportage meerjarige subsidies meenemen in richtlijnen rekening 2002
(najaar)
Aanpak langere termijn
In de het kader van de uitbouw van het financieel systeem onderzoeken we nut en mogelijkheden
om een centraal sudsidieregister aan te leggen.
Aktie projectgroep Financieel systeem/controllersoverleg: optie centraal subsidieregister
onderzoeken (najaar).

4.5

Activering en afschrijving

Probleem s telling
De accountant geeft aan dat op hoofdlijnen de grondslagen voor waardering en afschrijving van
de diensten goed op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk gaan echter niet alle diensten op
dezelfde wijze om met het afschrijven van investeringen. Niet duidelijk is in welke gevallen een
afschrijving moet worden geactiveerd, dan wel rechtstreeks ten laste van de exploitatie mag
worden gebracht. Ook op grond van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is er aanleiding de
gehanteerde systematiek van waarderen en afschrijven te herijken.
Aanpak
Er wordt een werkgroep (SBC-sectoren/bedrijven) ingesteld om het gemeentelijk
afschrijvingsbeleid door te lichten en te herzien.
Aktie: SBC start werkgroep derde kwartaal 2002; oplevering rapport uiterlijk 1e kwartaal 2003.
Vertaling uitkomsten in begrotingsrichtlijnen 2004.
4.6

Resultaatbepaling

Probleemstelling
De accountant beveelt op grond van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften aan:
a. alle dotaties en onttrekkingen aan reserves bij de resultaatbepaling op te nemen (in de
rekening 2001 is volstaan met een overzicht van dotaties en onttrekkingen op stadsniveau);
b. alle verplichtingen in de balans zichtbaar te maken m.b.t. (oud) werknemers inclusief niet
opgenomen verlofdagen, wachtgelden, bestuurderspensioenen en IZA-verplichtingen);
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Voorts doet de account de suggestie om een tweede Interimnota (oktober/november) in te
lassen teneinde tussentijds de raad verfijnde informatie te bieden over het geprognosticeerde
resultaat.
Aanpak
In de jaarrekening 2001 is ten aanzien van punt a. een stap gezet door de onttrekkingen en
dotaties op stadsniveau zichtbaar te maken. We werken er naartoe in de rekening 2002 dit
overzicht volledig te maken (inclusief alle onttrekkingen en dotaties binnen sectoren en
bedrijven). Het nieuwe financieel systeem is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
In de jaarrekening 2001 is ten aanzien van punt b. besloten de verplichting van 7 maanden
vakantiegeld in het resultaat en de balans te verwerken. De verwerking van overige
verplichtingen zoals genoemd door de accountant is omstreden en prematuur. Dordrecht deelt
het standpunt van de VNG dat er geen aanleiding is een dergelijke eis in de nieuwe
Comptabiliteitsvoorschriften vast te leggen. Zolang een en ander geen kracht van besluit heeft
zien wij geen aanleiding deze aanbeveling te volgen.
Met betrekking tot een eventuele tweede Interimnota:
Wij adviseren het college deze suggestie niet te volgen. Een extra rapportage aan de raad eind
oktober/begin november leidt niet meer stuurvermogen op de lopende begroting.
Indien uit interne managementrapportages over het derde kwartaal significante afwijkingen (m.n.
budgettair) ten opzichte van de Interimnota blijken, dan meldt het college deze aan de raad.
Daartoe is geen formeel instrument van een tweede Interimnota nodig.
Aktie: SBC/Stafdienst(CFA): in de rekening 2002 een volledig overzicht van dotaties en
onttrekkingen aan reserves verwerken.
4.7

Transparantie regels

Als een rode draad door verschillende voorstellen loopt de voorwaarde voor een goed
functionerende planning- en control dat (centrale) procedures, spelregels en afspraken (de
administratieve organisatie) voor eenieder helder vastliggen en goed gecommuniceerd worden.
In het najaar zal in het kader van de dualisering gewerkt worden aan een herziening van de
bestaande Verordening 'administratie en beheer vermogenswaarden en controle'. In die
verordening zijn de organisatie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot
begroting, rekening en financieel beheer geregeld.
Daarnaast lijkt de tijd rijp, dat er een digitaal handboek komt, waarin we de belangrijkste centrale
regels op het gebied van planning, control en financieel beheer toegankelijk maken. In zo'n
digitaal handboek zijn bijvoorbeeld te vinden:
administratief-technische instructies zoals voor begrotingswijzigingen;
budgetregels en resultaatbepaling van sectoren en bedrijven;
normering van reserves en voorzieningen (incl. egalisatie en risicoreserves);
rentebeleid en treasury;
activerings- en afschrijvingsbeleid;
centrale kaders administratieve organisatie
Op een aantal van bovengenoemde punten zullen we eerst beleid moeten (her)formuleren voordat
het handboek wordt gevuld. In het kader van de centralisering van de financiële administratie zal
Price, Waterhouse, Coopers dit najaar de belangrijkste werkprocessen voor de financiële
administratie beschrijven en vastleggen.
Start project handboek: najaar; invulling handboek werkende weg.
4.8

Consequent gedrag

Voorwaarde is ook dat mensen in de organisatie zich naar de spelregels gedragen. Er moet een
cultuur zijn binnen de organisatie om interne regels en afspraken na te leven. Bij sommige
verbeterpunten is dat nadrukkelijk aan de orde. In communicatie en opleiding zal in het najaar dit

pag. 7

Verbeterplan jaarverslag 2001
aspect aandacht krijgen. In dit verband is de houding van de leidinggevenden door
voorbeeldgedrag en het aanspreken op resultaten, een cruciale factor voor het slagen van de
voorgestelde verbeteringen. Ook de Algemene Directie erkent de uitdaging en de noodzaak van
de gewenste gedragsverandering en zal dit actief stimuleren.
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kwijtscheldingen apart
verantwoorden
Rioolrecht grootverbruik
toereikendheid ramingen
Onderhoud gebouwen
voorziening niet toereikend

Eigen verantwoordelijkheid
sector/bedrijf

naleving comptabiliteitsvoorsch riften/
herbevestiging in richtlijnen jaarrekening:
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resultaatbestemming opnieuw op de
begroting worden gebracht )
naleving comptabiliteitsvoorschriften/
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SU
Üiï
3.1

Brandweer
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dienstverlening politie

4.1

Welzijn

4.2

Welzijn

storting Wet Inburgering
Nieuwkomers (ontbreken formele
besluitvorming over het egaliseren
van de rijksvergoeding WIN)
Scholing en activering
splitsing nog te besteden - niet te
besteden

4.3

Welzijn

4.4

Welzijn
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Welzijn

Afstemming verrekeningen
bestuurscommissie OPO
voorbereidingskosten Leerpark
deels geactiveerd
Kostenverrekening Oud-Krispijn
Zuid

afspraken worden vóór eind 2002
vastgelegd

Brandweer

Bij de jarrekening 2002 zal de egalisatie
gebaseerd worden op formele
besluitvorming
Geen verbeterpunt; in regelgeving is
vastgelegd dat maximaal 50% van
het budget mag worden
overgeheveld naar een volgend jaar.

Sociale Dienst

verbetering in jaarrekening 2002
verwerking in nieuwe
begrotingsopzet 2003/
programmabegroting
onderzoek kostenverrekening;
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5.1
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Stadsontwikkeling
Stads-ontwikkeling

5.4

Stadsontwikkeling/
Grondbedrijf
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5.5
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5.6
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5.7

5.3

debiteurenbeheer/
bewaking en naleving subsidies
voorcalculaties en gebruik
verplichtingenadministratie
Naleving CV
verrekeningen reserves zoveel
mogelijk via begroting
verwervingen waarderen incl 10%
verplichting
waardering en resultaatbepaling
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Stadsontwikkeling

zie aanpak bijlage 2

Stadsontwikkeling

zie aanpak bijlage 2

Stadsontwikkeling

zie aanpak bijlage 2

bij volgende rekening/prognose

Grondbedrijf

zie aanpak bijlage 2
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zie aanpak bijlage 2

Grondbedrijf

Grondbedrijf

meerjarenonderhouds-begroting
panden
verbetering planningen

zie aanpak bijlage 2

Grondbedrijf

5.8

Grondbedrijf

verbetering nacalculaties

zie aanpak bijlage 2

Grondbedrijf

6.1

Stadswerken

handelwijze Ingenieursbureau
krediet Statenplein
(voorfinanciering)

verduidelijking regels
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H:\WPWIN\Cycl2002\rekening2001\verbeterplan\verbeterplanbijlage1.wpd

STADSONTWIKKELING

Verbeterplan bedrijfsvoering Stadsontwikkeling 2002.

Auteur
Opdrachtgever
Status
Datum

:
:
:
:

Ad Koijen, Controller Stadsontwikkeling
Rein Meester, directeur Stadsontwikkeling
ter behandeling Managementteam Stadsontwikkeling
18 juni 2002

Hoofdstuk 1 De aanleiding en doel van deze notitie.
1.1.

Inleiding

De achterliggende periode zijn al meerdere stappen gezet om de bedrijfsvoering op orde te
krijgen. Het jaarverslag, de jaarrekening zelf en de MARAP's over het 1e kwartaal zijn
voorbeelden hiervan. Het zijn allemaal signalen dat we op de goede weg zijn, maar de weg is
langer dan we denken. Reden om een kleine tussenstand op te maken en aan te geven wat we
de komende maanden nog op orde moeten krijgen.
En we moeten dat op orde krijgen om het vertrouwen in onze dienst en onze bedrijfsvoering te
versterken. Er zijn teveel signalen dat het vertrouwen daarin onvoldoende is. En lost van de
signalen, de bedrijfsvoering is op meerdere onderdelen onvoldoende. Het meest saillante
voorbeeld daarvan is de kredietbewaking maar ook inzicht in geldstromen, de wijze van
verantwoording over subsidies en de wijze van plannen zijn onvoldoende.
In het kwaliteitstraject is als project opgenomen de aanpassing van de Planning en Control
cyclus. Hierover is in het Managementteam al meermalen gesproken. Ik wijs er op dat die cyclus
een aspect is van het Integraal Management dat altijd aandacht vraagt en niet alleen bij de
bekende Planning en Control momenten zoals begroting jaarrekening etc. Door het samenstellen
van de Marap's wordt het naar mening overigens steeds meer duidelijk dat het een continu
proces is. En zo moet het ook benaderd worden. Het plan dat nu voor je ligt gaat verder en
dieper dan de Planning en Control cyclus alleen.
1.2.
De basis
Als dienst Stadsontwikkeling worden we regelmatig geconfronteerd met stukken, rapporten met
daarin opmerkingen over de bedrijfsvoering. Al die rapporten dienen doorgaans een verschillend
doel maar het signaal dat er uit doorklinkt is helder. We zijn op weg,... maar we zijn er nog zeker
niet. Om te voorkomen dat we ongestructureerd met die rapporten aan de slag gaan en dus
verwarring kan ontstaan heb ik alle opmerkingen, aanbevelingen, tekortkomingen en aanwijzingen
verzameld in een verbeterplan.
Dit plan is dan ook gebaseerd op meerdere bronnen. In willekeurige volgorde noem ik:
• De rapportage van Deloitte & Touche naar aanleiding van controle jaarrekeningen 2001.
• Het onderzoek Rijksstraatweg en Provinciale weg.
• Het onderzoek naar de beleidsvisie Verkeer en vervoer .
•
De analyses vanuit het SBC aan de hand van jaarrekening en begroting. Alhoewel dit
instrument als zodanig ter discussie staat levert het wel informatie die ook bij kan dragen
aan dit verbeterplan.
• De managementletter 2001.
• De opzet van het SBC om naar aanleiding van de stadsmanagementletter en de
verzamelde accountantsrapporten van de diensten eveneens een verplan op te stellen.
Voorzover het Stadsontwikkeling aangaat maakt dat plan integraal onderdeel uit van dit
stuk.
• De rapporten die M. de Boer van Deloitte en Touche heeft opgesteld naar aanleiding van
zijn werkzaamheden rondom kredieten en reserves.
• Uiteraard zullen waar nodig ook eigen waarnemingen verwerkt worden.
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1.3.

De doelstelling

De organisatie is wat mij betreft qua bedrijfsvoering op orde als we op een organisatie zijn die op
professionele wijze werkt aan haar doelstellingen, daarbij op inzichtelijke wijze de middelen aan
de output koppelt en blijk geeft van beheersing van de inzet de middelen.
Onnodig te vermelden dat ik de verbetering van de bedrijfsvoering niet alleen voor mijn rekening
kan nemen en dat het ook niet alleen mijn verantwoording is. Als management van deze dienst
zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met ieder daarbinnen zijn eigen rol
en verantwoordelijkheden.
Aan de hand van de cyclus heb ik de verbeterpunten gegroepeerd. Daarna komen de andere
punten aan de orde die los staan van de cyclus.
Na het tekstuele gedeelte volgt een samenvatting in de vorm van een overzicht met daarop alle
acties. Ik stel voor die lijst 1 x per maand op de bedrijfsvoeringagenda van het MT te zetten om
op die wijze de afwikkeling te volgen.
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Hoofdstuk 2. Verbeterpunten in relatie tot de planning en control cyclus.
2.1. De kadernota.
Voor de kadernota worden jaarlijks richtlijnen versterkt door het Stads Bestuurs Centrum. Vanuit
de diverse afdelingen worden gegevens aangeleverd die door mij worden verwerkt tot een
kadernotabrief aan de algemene directie/directeur van het SBC. Ieder jaar gaat dit onder grote
tijdsdruk. Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende tijd beschikbaar is om de aangeleverde
onderwerpen goed uit te discussiëren op MT-niveau.
Dit jaar is voor de eerste keer een gesprek gevoerd tussen Algemene Directie en de Directie en
IRMers van de dienst over de aangedragen claims. De voorbereiding daarvan was te laat, en ook
bleek dat niet alle claims voldoende waren uitgewerkt. De manier van werken, zoals die nu wordt
ingezet door de Algemene Directie, laat een dergelijke onvoldoende voorbereiding niet meer toe.
Wij doen ons te kort als dienst als we niet méér aandacht besteden aan deze belangrijke zaken.
Het instrument Kademota kunnen we als dienst beter benutten indien we het die aandacht geven
die het verdient. Goed onderbouwd in de Kadernota betekent een gerede kans op honorering van
de claims. Dat betekent dat in de loop van het jaar minder discussies plaats hoeven vinden over
"onverwachte" vraagstukken. De link tussen het Meerjarig Beleidsplan en de Kadernota en de
functie die deze naar elkaar toe zullen krijgen is nog niet uitgekristalliseerd maar ik kan me
voorstellen dat de kadernota jaarlijks ook wordt benut voor de bijstelling en actualisering van het
Meerjarig Beleidsplan. Tussentijdse extra claims zullen volgens mij steeds minder makkelijk
geaccepteerd worden. Reden dus om de Kadernota alle aandacht te geven. Dit sluit aan bij wat
we 11 juni 2002 in het MT besproken hebben ten aanzien van 2 x per jaar een langere MT-sessie
over inhoud, toekomstgericht.
Voorstel Kadernota:
De kadernota wordt volgend jaar in een zo vroeg mogelijk stadium compleet gemaakt en integraal
besproken in een MT-vergadering, leder is verantwoordelijk voor de onderbouwing van zijn of
haar claims. De eerste halfjaarvergadering van het MT over de inhoud, zoals afgesproken tijdens
het MT van 11 juni 20O2, zal worden gebruikt om met elkaar de inhoud van de kadernota te
bespreken.
2.2.
De begroting.
Zowel in de managementletter als in de SBC-analyse staan op- en aanmerkingen die de kwaliteit
van onze begroting raken. Als voornaamste punt geldt de kwaliteit van de productbladen.
In overleg met het SBC hebben we besloten dat onze dienstproducten op het niveau van
Stadsproducten komen. Dat zal in ieder geval bijdragen aan de leesbaarheid van de
dienstbegroting en in de stadsbegroting verschijnen meer productbladen van Stadsontwikkeling
zodat we meer en overzichtelijker informatie kunnen presenteren. Kortom Stadsontwikkeling
krijgt meer aandacht in de Stadsbegroting. Dat vereist overigens wel dat de informatie op
productbladen 100% in orde is. Dat betekent dat we kritisch moeten blijven kijken naar de te
presenteren informatie. Tijdens de behandeling van de jaarrekening in een van de commissies
verwoorde diverse commissieleden ook de wens dat vooral doelstellingen en het al of niet
behalen daarvan beter inzichtelijk gemaakt moet worden.
Ook de presentatie van meetgegevens blijft een aandachtspunt. In de managementletter
adviseert de accountant om per product na te gaan wat de stuurvariabelen zijn en of die
meetbaar zijn. Vervolgens moeten die kwantiteiten ingevuld worden zodat ontwikkeling in de tijd
zichtbaar worden.
Er ontbreekt tot op heden een meerjarenperspectief in de begroting. Alle programmakosten
worden 4 jaar doorgetrokken met uitzondering van de kapitaallasten die wel zichtbaar afnemen
als gevolg van de afschrijvingen. Beleidsontwikkelingen c.a. worden nergens zichtbaar gemaakt
in het meerjarenperspectief. In het DPC-overleg is de afspraak gemaakt dat we het
meerjarenperspectief gaan gebruiken om mutaties en ontwikkelingen in het beleid ook zichtbaar
te maken.
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De DPC heeft die opdracht, maar zal voor de uitvoering daarvan een beroep doen op jullie en de
medewerkers. Dit is een lastig ontwikkelpunt maar eenmaal goed opgezet loopt de trein
eenvoudig verder.
In de begroting nemen wij alleen de investeringen op in het kader van de vervanging RVI's.
Verder worden de plannen die wij verder goed beschrijven nergens financieel vertaald. Ook op
het productblad moet die informatie komen temeer daar de raadsleden niet meer automatisch de
dienstbegroting te zien krijgen.
Afwijkingen tussen begroting vorig jaar en rekening voor-vorig jaar worden doorgaans
onvoldoende toegelicht. Analyses worden niet of nauwelijks opgenomen. Dit bemoeilijkt ook de
conversieslag die op centraal niveau gemaakt moet worden. De informatie moet dus beter.

Voorstel Begroting:
De productbladen moeten kwalitatief verbeterd worden, leder hoofd is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de doelstellingsomschrijving en voor de meetgegevens op zijn of haar producten.
Het Meerjarenperspectief wordt met ingang van begroting 2003 in de begroting opgenomen
Investeringen worden uitgebreider in de begroting opgenomen.
Analyses inhoudelijk verbeteren en opnemen op productbladen.
Begrotingsproces 2003
Ten aanzien van de begroting 2003 wordt het lastig al bovengenoemde voorstellen te
verwezenlijken gelet op de korte termijn die we hebben voor de begroting. Formeel 1 juli moeten
de begrotingen ingeleverd zijn. Veel inspanning de komende weken zal uitgaan naar het
Meerjaren Beleidsplan dat in het begrotingsproces een zeer belangrijke plaats inneemt. Daar zal
het nieuwe beleid tot uitdrukking komen. De dienstbegrotingen beslaan het staande beleid. De
meerjarenbegroting komt in ieder geval wel tot stand. Hierover lopen afspraken met de
decentrale PenC-medewerkers. Ten aanzien van de investeringen moeten we ook veel
inspanningen plegen maar die verbeterslag in de jaarrekening moeten we nu doorzetten. Over de
doelstellingen, kengetallen en meetgegevens maak ik mij grote zorgen. In de jaarrekening zijn
daar wel verbeteringen doorgevoerd maar dat is en blijft onvoldoende. Ik zie alleen niet hoe we
dat samen nog versterkt kunnen krijgen voor 1 juli. Met het SBC zal ik nog bespreken of dat
wellicht in een later stadium nog aangevuld kan worden. Uiteindelijk gaan de begrotingen pas
eind september de routing in. Zoniet dan blijft dit toch een actiepunt voor het najaar. Indien jullie
daar ideeën over hebben dan graag.

2.3.
De jaarrekening.
Deze is net afgerond maar de accountantsrapportage geeft voldoende aanleiding verbeterpunten
te noteren. Overigens hebben we veel aan kwaliteit gewonnen ten opzichte van de voorgaande
jaarrekening maar er zijn nog wel verschillende slagen te maken.
Ook hier ontbreken de analyses en daar waar ze wel zijn opgenomen zijn ze weinig toegankelijk
en geven ook niet echt weer waarom een afwijking zich heeft voorgedaan. De koppeling met
geleverde prestaties is ook niet altijd duidelijk. Ook wordt niet duidelijk of afwijkingen van
structurele dan wel incidentele aard zijn. Daarmee wordt het financiële resultaat dus ook niet
100% scherp.
Dit jaar zijn we er in geslaagd de koppeling te leggen tussen de producten en de investeringskredieten. Dat heeft al veel extra inzicht opgeleverd. Op de kredietbewaking kom ik verder in dit
stuk nog terug. Helder is dat de informatie over de investeringen nog verder uitgebouwd moet
worden.

Verbeterplan bedrijfsvoering Stadsontwikkeling 2002
5

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is onvoldoende aanwezig binnen de
jaarrekening. Dit moet verbeterd worden en ik stel voor dat we dat we dat vooruitlopend op de
nieuwe comptabiliteitsvoorschriften 2004 doen. Deze zijn inmiddels in concept beschikbaar en
daarin wordt een nieuw onderscheid tussen reserves en voorzieningen aangegeven. Eén en ander
uiteraard afgestemd met het concern.
Ten aanzien van de onttrekkingen en stortingen wordt niet altijd de juiste comptabele weg
bewandeld. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met administratie en PenC-discipline.
Afspraak Jaarrekening:
In de jaarrekening 2003 analyses scherp en volledig opnemen
Onderscheid reserves en voorzieningen in 2002 scherp maken
Informatie ten aanzien van investeringen vollediger opnemen in jaarrekening 2002
Eenjaarrekening 2002 presenteren zonder kredietoverschrijdingen (zie later kredietbewaking)

2.3.
De MARAP's.
Het feit dat we de Marap's hebben is een belangrijke stap in de goede richting. De Marap's zijn
doorgenomen en in afzonderlijke gesprekken met de afdelingshoofden besproken. Daarin zijn ook
de verbeterpunten aangegeven. Die afspraken worden verzameld en aangereikt.
Voorstel Marap's
De Marap verder ontwikkelen conform de afspraken. Daarbij gelden dienstbreed in ieder geval de
volgende afspraken:
Vanaf Marap II zijn de financiële gegevens en de urenverantwoording compleet. Op basis daarvan
worden conclusies getrokken voor de rest van het jaar.
In Marap II wordt de voortgang over personeelsaangelegenheden verder uitgewerkt waarbij ook
de inhuur wordt betrokken. Relevant is: welke inhuur, voor welke taak, voor hoelang en tegen
welke kosten, ligt er besluitvorming aan te grondslag.
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Hoofdstuk 3. Andere verbeterpunten.
3.1. Investeringskredieten en kredietbewaking

Als we kijken naar de managementletter en de controle op de jaarrekening dan zijn er nog een
paar andere belangrijke punten die nodig verbetering behoeven.
Ik zou als meest belangrijk aandachtspunt de kredietbewaking willen noemen. Reagerend op
uitlatingen zoals mensen buiten de dienst naar ons kijken is het de hoogste tijd om die
kredietbewaking nu voor eens en altijd goed te regelen.
| En niet alléén regelen maar we moeten het ook gewoon goed gaan doen!|
In de nieuwe opzet administratieve organisatie komt dit punt ook aan de orde maar enkele
afspraken kunnen we nu al maken en morgen moeten we dus starten met het ons houden aan
die afspraken. .

De eerste afspraak is de afwikkeling van de oude kredieten. Daarmee moeten
meteen aan de slag. Zie hiervoor ook de actielijst.
Het investeringskrediet

Als we kijken naar het proces dan hoort dat te beginnen met een college/raadsvoorstel met
daarbij een duidelijke voorcalculatie. Die moet voldoende zijn uitgesplitst zodat calculatie/
bewaking op deelbudgetten mogelijk is. (De decentrale PenC-er kan hierbij ondersteunen)
De DPC-er moet zorgen voor een deugdelijke begrotingswijziging die zodanig is opgebouwd dat
intracomptabele bewaking mogelijk is. Is vanwege de omvang van het project extracomptabele
bewaking noodzakelijk dan moet die uiteraard op deelbudgetten aansluiten bij de
begrotingswijziging = administratie.
Voor de volledigheid, ook indien een investering plaats vindt die gedekt wordt uit een reserve of
bijdrage van bijvoorbeeld rijk of provincie is een begrotingswijziging nodig. Dit gebeurd tot heden
toe niet altijd consequent en dat leidt tot opmerkingen in het accountantsrapport.
De bewaking.

Juiste toepassing van de verplichtingadministratie moet leiden tot inzicht in de nog te besteden
ruimte.
Maandelijks moet de decentrale PenC-er een uitdraai maken van de kredieten en ze doorlopen.
Daar ligt de signaleringsfunctie. De budgethouder en zijn afdelingshoofd zijn er vervolgens
verantwoordelijk voor dat maatregelen worden getroffen om een overschrijding van kredieten
vervolgens te voorkomen. Bijsturen zodat niet overschreden wordt dan wel een analyse maken
van de te verwachten overschrijding en zorgen voor aanvullend krediet.
In de rapportage van M. de Boer zijn ten aanzien van een groot aantal kredieten aandachtspunten
gegeven. Die moeten meteen uit de wereld. Daarnaast is uit de doorrekening van de contracten
op de kredieten al gebleken dat enkele kredieten overschreden worden als er geen bijsturing dan
wel aanvulling van het krediet plaatsvindt. In de bijlagen is een overzicht opgenomen met de
knelpunten (volgt nog).
De afsluiting

Na afronden van het werk dient een krediet formeel afgesloten te worden. Bij het afsluiten va het
krediet behoort ook een nacalculatie. Dat doen wij dus nooit. De nacalculatie is belangrijk
vanwege het lerende effect ervan en er kan beoordeeld worden of de juiste kwaliteit tegen de
afgesproken prijs geleverd is. Tevens levert het informatie op voor de jaarrekening.
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Voorstel kredietbewaking:
Vanaf heden worden geen voorstellen meer door gestuurd als:
Deugdelijke voorcalculatie ontbreekt (rol decentrale PenC Merbij betrekken)
Overige eisen zoals deugdelijke dekking en begrotingswijziging blijven uiteraard gehandhaafd.
Van alle lopen kredieten wordt by de Marap II aangegeven:
• Of ze afgesloten kunnen worden
• Of er sprake is van tekort/restant
• Of restanten voldoende zijn om binnen de geldende budgetregels tekorten te dekken.
• Daarvan moet een begrotingswijziging gemaakt worden die gelijktijdig met de interimnota wordt aangeleverd met nacalculaties van de af te sluiten kredieten.
• Of er een dekkingsvoorstel voor aanvullend krediet noodzakelijk is
• Indien een aanvullend dekkingsvoorstel noodzakelijk is komt uiterlijk in september in de
raad met een scherpe analyse van het ontstane tekort en een gedegen calculatie van de
nog benodigde middelen en uiteraard de dekking. De voorstellen worden uiterlijk voor 15
juli ingediend.
3.2.
De verplichtingenadministratie.
De verplichtingenadministratie is een hulpmiddel om adequaat inzicht te verkrijgen in de vrije
bestedingsruimte van budgetten. De toepassing hiervan laat, nog steeds, te wensen over. Binnen
de hernieuwde opzet van de Administratieve Organisatie is dit een van de eerste onderdelen die
geactualiseerd wordt. Let wel, actualiseren is een, uitvoeren is twee. De betrouwbaarheid van
cijfers wordt met de juiste toepassing van de verplichtingenadministratie groter. Dat heeft
uiteraard ook uitwerking op de kwaliteit van kredietbewaking.
3.3
Subsidies
Het gaat hier om de vastlegging van alle mogelijke subsidiestromen die binnen de dienst
aangewend worden voor het realiseren van diverse doelen. Er is een register opgesteld in 2000
maar dit is niet bijgewerkt. Ik zal zorgdragen voor de actualisatie ervan, op welke wijze dan ook
en dit register moet voor de DPC'ers de bron zijn om eindverantwoordingen op te stellen voor of
namens zijn afdelingshoofd. Het is de verantwoording van de afdelingen om tijdig de
verantwoordingen ter controle aan te bieden aan de externe accountant en voor verdere
afwikkeling zorg te dragen!
3.4
Beheersing debiteuren en tussenrekeningen.
Dit was een groot probleem in 2000 - begin 2001. Inmiddels is dit teruggebracht tot een
acceptabel niveau. Bewaking op dit soort administratieve zaken blijft noodzakelijk. Ik stel voor
dat het voortschrijdende saldo via grafieken in de MARAP's van SAO worden opgenomen.
De afwikkeling Pontons Fast Ferry en Waterbus wordt op korte termijn opgepakt worden.
Gesprekken met Fast Ferry en waterbus zijn gepland.
Ten aanzien van de erfpacht en huren zal Grondbedrijf bij de Marap II hierover de stand van
zaken opnemen.
3.5
Afwikkeling aandachtspunten managementletter 2001 Grondbedrijf.
Bij de afwikkeling van de aandachtspunten van de vorige managementletter van
Stadsontwikkeling moeten de aandachtspunten van het Grondbedrijf meegenomen worden. Deze
zijn op 2 punten na gelijk aan elkaar.

De twee extra aandachtspunten zijn:
O
De naleving van de Wet Keten Aansprakelijkheid (goed borgen in AO.)
O
Waardering onderhanden werk en nemen van winst tussentijds.
Dit laatste punt moet verder uitgediscussieerd worden {met SBC erbij) aan de hand van de
discussienota van Deloitte & Touche. Doel is om dit punt weer van de agenda af te krijgen.
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3.6
De afstemming van vorderingen en schulden tussen diensten onderling.
Bij het samenstellen van de jaarrekening moeten saldobevestigingen worden gestuurd door de
leverende dienst die de afnemende dienst vervolgens tekent voor akkoord.

3.7

Dé Administratieve Organisatie.

Deloitte en Touche is inmiddels, mede in het kader van het kwaliteitstraject gestart met de eerste
beschrijvingen. Meteen na de zomer komen de eerste processen als pilot op de agenda van het
MT. Meteen daarna zal worden voortgegaan met de beschrijving van de overige processen.
3.8.

Verbetering planningen.

De contracten 2002 bewijzen inmiddels gedeeltelijk hun kracht aan de hand van de Marap's. Als
bij de 2de Marap blijkt dat noodzakelijke wijzigingen zichtbaar gemaakt kunnen worden dan kan
onze wijze van planning de toets der kritiek doorstaan. Alertheid is wel geboden om bij nieuwe
opdrachten scherp te blijven in de gevolgen voor het contract en die te melden. Daarmee kan
worden voorkomen dat, zonder tussenberichten, planningen en werkelijkheid erg uit elkaar lopen.
Ten aanzien van het grondbedrijf blijven we nog wel aankijken tegen het feit dat bestedingen
vaak erg achterlopen bij de planningen. Verdere studie daarvoor is mijn inziens noodzakelijk.
Daarnaast speelt de problematiek afstemming benodigde capaciteit met Stadswerken. Dit was
onderdeel van bespreking tijdens het laatste overleg Stadswerken / Stadsontwikkeling.

3.9

Informatievoorziening.

Bij de samenstelling en bespreking van de Marap's is gebleken dat de informatievoorziening
vanuit FIS4AII nog niet optimaal is. Los van het feit dat er risico's zijn dat verkeerde en onjuiste
informatie wordt verstrekt en gebruikt is er ook nog weinig structuur. Er zijn hulpmiddelen
voorhanden om "lijsten" te draaien naar diverse inzichten. Na de zomervakanties zal verder
gewerkt worden aan het beschikbaar krijgen van die tools voor ook de decentrale PenCmedewerkers. Om te voorkomen dat ieder voor zich een wiel gaat uitvinden, hetgeen een
tijdrovende zaak is, ligt een coördinerende rol voor de hand. In het PenC-overleg zal na de
vakantieperiode een inventarisatie gemaakt worden waarbij de PenC-medewerkers uiteraard ook
spreken met hun afdelingshoofd en budgethouders. Vervolgens zullen afspraken gemaakt worden
over de beschikbaarheid van informatie en de frequentie van uitdraaien van de grotere lijsten.

3.10

Leerpunten onderzoeken Rijksstraatweg en Beleidsvisie Verkeer en Vervoer.

Recent zijn 2 onderzoeken afgerond waarin ook de rol van Stadsontwikkeling nadrukkelijk aan de
orde was. Daaruit zijn leerpunten naar voren gekomen die vragen om nadere concrete uitwerking.
Op dit moment lopen nog gesprekken hierover met ondermeer Stadswerken. De uitwerking mag
niet blijven liggen, om die reden neem ik de uitwerking van de leerpunten in concrete afspraken
op in de actielijst.
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OVERZICHT ACTIES

Kademota

Begroting 2003

Jaarrekening 2002

SO

Bespreking in MT mogelijk maken
door strakke planning en tijdige
aanlevering van de stukken.
Bespreking in speciaal MT
(inhoud)
Productbladen kwalitatief
verbeteren (doelstellingen,
meetgegevens en kengetallen)
Meerjarenbegroting opnemen in
begroting.

Planning samenstelling:
Controller
Op agenda plaatsen: idem
Aanleveringstukken IRM.

Afhankelijk van
planning SBC voor
kadernota 2004

IRM is verantwoordelijk voor
eigen productbladen

Formeel l juli. In
overleg SBC kan het
2 weken later.

Analyses inhoudelijk verbeteren

IRM is verantwoordelijk voor
eigen productbladen.
Controller + centrale PenC
checken.
Controller
IRM is verantwoordelijk voor
eigen productbladen.
Controller + centrale PenC
checken
idem
Controller + centrale PenC

Nagaan of op later tijdstip teksten
nog aangepast kunnen worden.
Scherpe analyses afwijkingen
Informatie ten aanzien van
investeringen op hoger plan
trekken
Onderscheid reserves en
voorzieningen verbeteren
Comptabiliteitsvoorschriften t.a.v.
beschikkingen reserves en
voorziening stringenter naleven

Geregeld binnen PenC discipline

Voor 25 juni 2002
Planning SBC
jaarrekening is
bepalend
l december 2002

w
a>

3*
O

§

Centrale PenC.

D-

'd
n;
3
p.
•ë

3pmerking
Marap's

Kredietbewaking

Verplichtingenadministratie

Controller

overzicht afspraken verspreiden
Facturen en tijdverantwoording bij
IRM
Voortgang personeelsIRM
aangelegenheden vermelden
(Inclusief gegevens inhuur)
Controller
Scherp regelen in AO
IRM
moet dit regelen binnen
Vanaf heden alleen
afdeling. Check bij controller
kredietaanvragen met heldere
voorcalculatie (denk aan rol DPC) (tekening stukken)
Het om die reden tegenhouden van
Directeur en IRM
stukken accepteren.
IRM/DPC
In Marap II overzicht van:
Controller pakt rol binnen DPC> Kredieten af te sluiten
> Kredietenoverschrijdingen overleg (coördineren en
problemen oplossen)
> Kredietoverschotten
Verantwoordelijkheid ligt bij
> Dekkingsvoorstel voor
IRM
overschrij dingen
> Begrotingswijziging
> In september raadsvoorstel
voor aanvullende dekking
met scherpe analyse van
overschrijding.
• Overige afspraken aan hand
van bespreking proces AO
(zie ook bijlage 2)
= AO pilot. Bespreking meteen na Controller
zomervakantie agenderen.
Opmerkingen uit controle rapport Administratie
t.a.v verplichtingen (3x)
administratief afwikkelen

Voor 25 juni 2002
Voor 21 juni 2002
MarapII(4juli2002)
l oktober 2002
Nu

Nu
Marap H 4 juli 2002

Voor l september
2002
Voor l september
2002

"'-: '.; .. '

.'••....^•iiiss

Subsidieregister

Beheersing debiteuren en
tussenrekeningen

IfMUteV'.
•
•

Actualiseren
Tijdig verantwoording opstellen en
afwikkelen.
• Daarna afspraak maken hoe dit
instrument te gebruiken.
• Continu aandacht
• In Marap II SAO grafieken
opnemen over voortgang.
« Grondbedrij f rapporteert in Marap
II over Erfpacht en huren
« Afwikkelen posten uit
controlerapport
+ Fast ferry Zaken/Pontons
+ Windenergie
+ Dwangsom telecombedrij f afboeken
• Daadwerkelijk met
saldobevestigingen gaan werken.

Afstemming vorderingen
en schulden diensten
onderling
Afstemming planning inzet •
uren andere sectoren (SW)
De administratieve
•
organisatie
Verbetering planningen

;

•
«

." fiêaafcyv.. ;. : : . " .'
Controller
IRM

' '"""• ;?'
Voor 1 oktober 2002 Wellicht
uitbesteden

Controller
Hoofd administratie

4 juli 2002

Controller i.o.m. Drechtoevers
BIS
Administratie
Centrale PenC/Administratie

1 november 2002
1 september 2002
1 juli 2002
Jaarrekening 2002

Gesprek arrangeren met betrokken Controller
medewerkers
AO actualiseren en "tussen de oren Controller en IRM
brengen van de medewerkers"

25 juni 2002

Marap 's gebruiken om planningen IRM
bij te stellen
Hoofd PM en Hoofd GB
Planningen grondbedrijf
afstemmen op planning SQ/SW

Bij iedere Marap.

1 oktober 2002

Begroting 2003

Onderdeel
kwaliteitstraject.
Opdracht loopt.

Organiseren
Informatievoorziening
Onderzoeken Rijkstraatweg •
en Beleidsvisie verkeer en
vervoer
Managementletter 2001
grondbedrijf

Overige punten
(bijlage 3)

Binnen het PenC-overleg
afspraken maken over welke
informatie, in welke vorm,
wanneer beschikbaar is
De leerpunten voor de
Stadsontwikkeling uitwerken in
concrete afspraken voor zover
nodig i.o.m. Stadswerken
WKA regelen in AO
Afrondende discussie organiseren
met D&T en SBC erbij over
winstneming c.a.

«

Conform specifieke knelpunten
oppakken.

Controller

Voor Marap Kt

In te stellen Task Force.

l oktober 2002

Deelnemers:
A. Koijen, controller
F. Sieuwerts, Hoofd BIS
M. Boogmans, Hoofd PM
Controller en GB
Controller enGB

November 2002
Oktober 2002

Zie bijlage

Zie bijlage

Relatie met
Stadswerken.

Zie bijlage

BIJLAGE
Overzicht knelpunten kredieten. (Bron: accountantsrapport Deloitte & Touche) jaarrekening 2001)
Dit is slechts een samenvatting. Volledig inzicht kunnen DPC-ers verschaffen op basis van de jaarrekening.

' *•'•-•"

'

' Hï

Leerpark
Structuurvisie Staart
Dordtwijkzone
3-rivierenknooppunt
Zeehavengebied Fokker
Saneringsprojecten 1999
Sanering geluidsscherm Al 6 Wielwijk
Geluidsscherm Al 6 Krispijn
Geluidssanering Spoorbaan
Parkeerapparatuur 6/7/8
Bus parkeerpolitie
Fietsbrug Al 6

Dordrecht, 12 juni 2002
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Aanvullend krediet
Dekking zoeken
Aanvullend krediet
Stand van zaken aangeven en zonodig aanvullend
krediet aanvragen
PM
€94.214 Nog geen krediet voor, voorbereiden
BIS
€ 156.145 Afsluiten en dekkingsvoorstel maken
BIS
Afsluiten,
dekking
administratief
op
orde
brengen
€ 263.259
(zou geen overschrijding ziin, dus afwikkelen)
BIS
€36.010 Dekking zoeken en afsluiten?
BIS
€113.403 Waar heeft dit betrekking op? Voorstel?
PGP
± € 20.000 Afdekken binnen budgetregels
€25.524 Geen krediet, dekking zoeken binnen budgetregels BIS
en afwikkelen
BIS
€79.711 Komt hier vervolg op? Dan overschrijding
meenemen.
.—

€ 279.326
€ 26.863
€ 300.698
€ 59.540
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PM
PM
PM
PM
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ACTIE KNELPUNTEN

BIJLAGE 3

qgjjjtypüa.
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Verkeersregelinstallaties
• Proces met betrekking tot
(VRI) en subsidie
kredietaanvraag en
Doorstroom, Regelmaat en
administratieverwerking is niet
Stiptheid (DRS)
goed.
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November

Kredieten inzichtelijk maken,
procesafspraak.

BIS

Contactpersoon benoemen.
Verantwoording binnen
termijnen afwikkelen.
Bijdragen invorderen, hard
maken
Toegezegd inventarisatie/
registratie

BIS

November

Grondbedrijf

November

BIS

November

Gebundelde Doel Uitkering •
(GDU)
•

Geen vast contactpersoon.
Bewaking eindverantwoording.

Wijkvisie Oud Krispijn

•

Bijdragen corporaties

Verkeersregelinstallaties

•

Geen inzicht in afkoopregeling
VRI

Verbetering particuliere
woningen

•

Onvoldoende inzicht in
subsidiestroom

•

Fysieke stadseconomie

•

Voorschot is niet belegd met
acties.

Plan maken voor besteding- en
begrotingswijziging.

Beleid

November

Knelpuntenfonds
Volkshuisvesting

•

Geen formeel
volkshuisvestingsfonds .

Instellen fonds

Grondbedrijf/
Controller

November

Bedrij fsv ervoer

•

Regeling nog niet van kracht.

Regeling alsnog van kracht laten Beleid
verklaren.

Inzicht verschaffen in nog te Bouwen en Wonen
betalen en nog te ontvangen
subsidies 2000-2001
• Afwikkelen

November

November

Jïllifi
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Fonds onrendabele toppen

•

Grondverkopen

•

'•••
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Geen analyse van opbrengst ten
behoeve van dit fonds.
Grondverkopen niet helder
geadministreerd.

' ] tv -''^ÉBtie:
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Analyse grondbedrijf
completeren.
Proces herzien en vastleggen in
AO.
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Grondbedrijf

November

Grondbedrijf
Controller

November

