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Voorwoord

VOORWOORD

Voor u ligt het onderzoeksrapport van de Enquêtecommissie Financiële 
functie 2002 – 2014 van de gemeenteraad van Amsterdam.

Binnen de gemeente Amsterdam hebben zich de afgelopen jaren 
meerdere incidenten voorgedaan in de financiële organisatie. Daarom 
heeft de gemeenteraad eind 2014 besloten tot het instellen van de raads
enquête Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014.

De commissie kreeg als opdracht te onderzoeken op welke punten de 
financiële functie niet op orde was en te kijken naar dieperliggende 
oorzaken, zodat er inzicht zou komen in de problemen. De tweede 
opdracht was het formuleren van aanbevelingen die ervoor zorgen dat de 
financiële functie op orde wordt gebracht.

Op grond van dit onderzoek concludeert de commissie dat er op alle 
punten van de financiële functie problemen zijn. De commissie heeft 
de onderliggende oorzaken in kaart gebracht. Eén van de belangrijkste 
oorzaken is het gebrek aan aandacht en prioriteit voor de financiële 
functie van de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de ambtelijke organisatie.

De commissie heeft veel aandacht besteed aan de toekomst: hoe gaan 
we ervoor zorgen dat we de oorzaken wegnemen en de problemen 
aanpakken? De aanbevelingen die de commissie in dit rapport doet 
zijn gericht op het wegnemen van deze oorzaken zodat op alle niveaus 
verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Daarvoor is het nodig dat 
eenieder die met de financiële functie te maken heeft hieraan een 
bijdrage levert. 

De enquêtecommissie hoopt dat de gemeenteraad de aanbevelingen 
overneemt. Zij hoopt dat de gemeenteraad, het college en de ambtelijke 
organisatie de aanbevelingen vervolgens voortvarend en consciëntieus 
oppakken omdat de aanbevelingen, om echt effect te hebben, in 
samenhang moeten worden uitgevoerd. Dit proces begint en eindigt 
bij de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. De raad zal 
het op orde brengen van de financiële functie tot hoge prioriteit moeten 
benoemen en dit ook moeten vasthouden. De commissie heeft er 
vertrouwen in dat, als de aanbevelingen worden uitgevoerd, de financiële 
functie op orde komt.

Tot slot wil de enquêtecommissie haar dank uitspreken voor de 
ondersteuning die zij heeft gehad bij het onderzoek en het opstellen van 
haar eindrapport. Ook wil de commissie de tientallen personen bedanken 
die hebben meegewerkt aan de gehouden interviews en verhoren. Verder 
bedankt de commissie het college en zijn ambtelijke organisatie. Hun 
medewerking was onmisbaar voor het onderzoek en de totstandkoming 
van dit rapport.

Namens de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014,

Marijke ShahsavariJansen 
Voorzitter
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 1. INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de aanleiding, het doel en de onderzoeksscope 
van de raadsenquête naar de financiële functie van de gemeente 
Amsterdam 2002 – 2014 toegelicht. Na introductie van de enquête
commissie wordt het enquêterecht van de raad toegelicht. Tot slot zijn een 
toelichting op de onderzoeksaanpak en leeswijzer voor het rapport  
opgenomen. 

 1.1 Aanleiding voor de raadsenquête

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad van Amsterdam unaniem 
ingestemd met een vooronderzoek voor een raadsenquête naar de 
organisatie van de financiën van de gemeente Amsterdam.1 Dit voor
onderzoek heeft geleid tot een voorstel voor de vraagstelling en de scope 
van de in te stellen raadsenquête. Op 11 februari 2015 stemde de raad 
wederom unaniem in met het door de enquêtecommissie ingediende 
voorstel voor de onderzoeksvragen en de scope van de raadsenquête.2  

Aanleiding voor de enquête vormden de problemen die zich in de  
afgelopen jaren bij verschillende diensten en directies van de gemeente 
openbaarden, waarvan het vermoeden was dat de oorzaak lag in een 
niet goed functionerende financiële functie. Dit was onder andere het 
geval bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Dienst Werk 
en inkomen. Daarnaast is uit een quickscan in opdracht van het college 
gebleken dat ook de centrale directie die het beheer en de sturing op de 
gemeentefinanciën moet organiseren (Directie Middelen en Control), 
tekortschiet. Bovendien zijn er in de raad grote zorgen rond de invoering  
van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS). In 2013 was er het 
incident met het verkeerd overmaken van de woonkostenbijdrage door 
de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. Hierbij is e 188 miljoen 
in plaats van e 1,88 miljoen overgemaakt naar de rechthebbende 
Amsterdammers. 

De raad heeft vastgesteld dat deze problemen onder gewone omstandig
heden al een zorgelijke situatie zouden opleveren. De noodzaak een 
solide financiële functie te hebben wordt verder versterkt door de grote 
uitdagingen waar de gemeente voor staat:
•  de grote bezuinigingsopgave voor de gemeente Amsterdam;
•  de drie decentralisaties van taken van het Rijk naar de gemeente met 

aanzienlijke budgetkortingen en nieuwe verantwoordelijkheden;
•  veranderingen in het bestuurlijk stelsel met de opheffing van de 

stadsdeelraden en de daarmee gepaard gaande centralisatie van de  
financiële organisatie;

•  de grootschalige reorganisatie van de ambtelijke organisatie van de stad. 

1 Raadsvoordracht, Gemeenteraad Amsterdam, Instellen van een vooronderzoek ten behoeve van een 
raadsenquête naar de organisatie van de financiën van de gemeente, 16 december 2014. Zie Bijlage 1.

2 Raadsvoordracht, Gemeenteraad Amsterdam, Instemmen met de uitwerking van de onderzoeksvragen en 
bepaling van de scope van het onderzoek van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën van de 
gemeente, 6 februari 2015. Zie Bijlage 1.
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De gemeenteraad heeft vastgesteld dat het geheel van opgaven waar 
de gemeente voor staat een financieel solide organisatie vereist, maar 
dat deze onvoldoende functioneert. De raadsenquête moet oorzaken 
vinden voor de eventuele structurele problemen en een bijdrage leveren 
aan verbeteringen van de organisatie van de financiële functie van de 
gemeente.

 1.2 Doel van de raadsenquête

De doelen van de raadsenquête zijn als volgt geformuleerd: 
1.  Vaststellen van de oorzaken van de problemen in de financiële functie; 
2.  Lering trekken uit het verleden en inzichten vertalen naar 

aanbevelingen voor het gemeentebestuur3 voor een betere financiële 
functie van de gemeente Amsterdam.

 1.3 Scope en onderzoeksvragen

De enquête richt zich op de ‘financiële functie’ van de gemeente 
Amsterdam. Onder de financiële functie vallen de financiële taken die een 
goede uitvoering van de andere taken van de gemeente faciliteren. Tot 
de financiële functie worden in dit onderzoek de volgende taakgebieden 
gerekend: 
• Operationele financiële taken;
• Financiële planning en control;
• Beleids en bestuursadvisering;
• Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie.

De enquête richt zich op de prestaties binnen deze vier taakgebieden, 
de sturing en beheersing door raad, college en ambtelijke organisatie 
alsmede de verantwoording door het college ten aanzien van de taak
gebieden. De enquêtecommissie richt zich daarbij op het vinden van 
‘rode draden’ in de oorzaken om uiteindelijk tot gemeentebrede aan 
bevelingen voor de financiële functie te komen.

De periode waarin het presteren van de financiële functie wordt 
onderzocht, is van 1 juni 2002 (aantreden van een nieuw college na de 
invoering van het dualisme per 7 maart 2002) tot en met 17 december 
2014 (instelling van de raadsenquête op 18 december 2014). Bij het 
formuleren van haar aanbevelingen neemt de enquêtecommissie de 
situatie van de financiële functie op het moment van het afronden van 
het rapport mee.

De enquêtecommissie heeft de volgende centrale onderzoeksvraag  
uitgewerkt en gepreciseerd: Hoe zijn mogelijke structurele problemen in 
de financiële functie van de gemeente te verklaren en op te lossen?

3 Wanneer de commissie de term “gemeentebestuur” hanteert, doelt zij op de gemeenteraad en het college 
gezamenlijk. Wanneer zij in dit rapport spreekt over “bestuur” (of afgeleiden van dit woord, niet zijnde 
“gemeentebestuur”), doelt zij op het college.
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Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in de onderstaande 
hoofdvragen:
•  Hoofdvraag 1: Welke problemen hebben zich voorgedaan in het 

presteren van de financiële functie van de gemeente?
•  Hoofdvraag 2: Wat zijn de effecten van deze geconstateerde 

problemen?
•  Hoofdvraag 3: Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze 

geconstateerde problemen op het niveau van college, ambtelijke 
organisatie en raad?

•  Hoofdvraag 4: Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld 
voor de financiële functie op het niveau van college, ambtelijke 
organisatie en raad, op welke wijze zijn deze al dan niet uitgevoerd en 
tot welke resultaten hebben deze geleid?

•  Hoofdvraag 5: Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, 
de ambtelijke organisatie en de raad om de financiële functie binnen 
de gemeente Amsterdam te verbeteren?

De commissie heeft verschillende subvragen geformuleerd bij de 
hoofdvragen. De subvragen vormen een leidraad voor het beantwoorden 
van de hoofdvragen. De scope van het onderzoek en de onderzoeksvragen 
zijn opgenomen in Bijlage 1. De commissie richt zich op de financiële 
functie van de centrale stad en de gemeentelijke diensten. De financiële 
functie binnen de stadsdelen valt buiten de scope van het enquête
onderzoek. 

 1.4 Samenstelling van de enquêtecommissie

De enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 bestaat 
uit de volgende leden:
• Mr. drs. Marijke ShahsavariJansen (voorzitter, CDA);
• Drs. Dennis Boutkan (PvdA);
• Zeeger Ernsting (GroenLinks);
• Drs. Joris van Osselaer (D66);
• Ir. Marianne Poot (VVD).

Secretaris van de enquêtecommissie is mevrouw mr. Marijke 
Pe, raadsgriffier van de gemeenteraad van Amsterdam. Het 
onderzoeksbureau Policy Research Corporation heeft de commissie 
ondersteund tijdens de enquête. De staf en ondersteuning van de 
commissie zijn opgenomen in Hoofdstuk 10.

 1.5 Het enquêterecht van de gemeenteraad van Amsterdam

In de Gemeentewet is het enquêterecht van een gemeenteraad  
opgenomen. De desbetreffende bepalingen uit de Gemeentewet en de 
tot uitvoering daarvan vastgestelde gemeentelijke ‘Verordening inzake 
het recht van onderzoek’ (raadsbesluit van 28 februari 2002, nummers 
157 en 210) voor Amsterdam bevatten de kaders voor uitvoering van een 
raadsenquête in Amsterdam. De Enquêtecommissie Financiële functie 
Amsterdam 2002 – 2014 zal hieronder schetsen wat de functie is van een 
raadsenquête binnen het gemeentelijk bestel.
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In 2002 is er een fundamentele wijziging aangebracht in de taakverdeling 
tussen het college en de gemeenteraad met de invoering van de Wet 
dualisering gemeentebestuur (zie Bijlage 2 voor een nadere uitleg).  
In 2002 heeft de wetgever het recht van enquête toegekend aan de raad 
om de positie van de raad tegenover het college en om de controlefunctie 
van de raad te versterken. Dat recht houdt in dat een gemeenteraad kan 
besluiten tot het instellen van een enquête en een daarbij behorende 
enquêtecommissie om onderzoek te verrichten. Een dergelijke enquête
commissie kan onder anderen (oud)raadsleden, de burgemeester, 
oudburgemeesters, (oud)wethouders en (oud)ambtenaren verplichten 
tot medewerking. De betrokkenen zijn wettelijk verplicht om onder ede 
een getuigenverklaring af te leggen. Daarnaast zijn de bedoelde personen 
verplicht alle informatie waarover zij beschikken desgevraagd aan de 
enquêtecommissie te verstrekken. Ambtenaren zijn bovendien verplicht 
aan de enquêtecommissie alle gevraagde medewerking te verlenen. Het 
feit dat de enquêtecommissie bevoegd is dwangmiddelen te gebruiken, 
toont aan dat de wetgever groot gewicht heeft gehecht aan het 
(democratisch) recht van de gemeenteraad om juist en volledig te worden 
geïnformeerd over het gevoerde bestuur.

Het recht van enquête houdt in dat de gemeenteraad zich zonder 
tussenkomst en met name ook zonder regie van het college toegang 
kan verschaffen tot alle informatie die binnen ‘het gemeentelijk huis’ 
aanwezig is. Met een raadsenquête wordt de verplichting van het 
college geborgd om zich jegens de raad en daarmee jegens de kiezer te 
verantwoorden voor het door hem gevoerde bestuur.

 1.6 Onderzoeksaanpak

Aan het begin van de raadsenquête heeft de Enquêtecommissie 
Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 ervoor gekozen om het 
onderzoek op te splitsen in twee fasen: een vooronderzoek en een hoofd
onderzoek. 

 1.6.1 Vooronderzoek
De enquêtecommissie is, na afronding van de selectieprocedure voor 
het aantrekken van een onderzoeksbureau, in januari 2015 gestart met 
een vooronderzoek. De enquêtecommissie heeft in het vooronderzoek 
ongeveer 2 750 openbare stukken met betrekking tot de financiële functie 
uit de tijdsperiode 2002 – 2014 verzameld, geselecteerd en geanalyseerd. 
Op basis van deze documenten heeft de enquêtecommissie een globaal 
beeld gekregen van de inrichting en het functioneren van de financiële 
functie en kon de enquêtecommissie de onderzoeksvragen nader 
uitwerken en de scope van het onderzoek bepalen.
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 1.6.2 Hoofdonderzoek
Tijdens het hoofdonderzoek is verdiepend onderzoek verricht, zijn 
oriënterende gesprekken gevoerd, hebben besloten en openbare 
verhoren plaatsgevonden en is het onderzoeksrapport geschreven. De 
enquêtecommissie heeft de documenten die tijdens het vooronderzoek 
reeds zijn geselecteerd, aangevuld met nieuwe informatieverzoeken 
aan het college, de gemeentelijke accountant ACAM, de rekenkamer, 
de Rekening en commissie en de raadscommissie Algemene Zaken. 
De commissie heeft vertrouwelijke en nietopenbare informatie bij 
het college opgevraagd, bekeken en geanalyseerd. In totaal heeft 
de enquêtecommissie meer dan 15 000 documenten bekeken. De 
werkafspraken tussen de voorzitter van de enquêtecommissie en de 
burgemeester zijn uitgewerkt in een informatieprotocol. 

Casusonderzoek naar gemeentelijke diensten 
Voor het hoofdonderzoek heeft de commissie de financiële functie bij drie 
voormalige gemeentelijke diensten4 nader onderzocht om meer inzicht 
te krijgen in de werking van de financiële functie in de praktijk. Via de 
analyses op dienstniveau kon dieper worden ingegaan op de problemen 
in de financiële functie en de achterliggende oorzaken. Verder konden 
gemeentebrede bevindingen (‘rode draden’) van de commissie nader 
worden bestudeerd. De volgende diensten zijn nader onderzocht:
• Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA);
• Dienst Werk en Inkomen (DWI);
• Dienst ICT (DICT).

Deze diensten zijn gekozen op grond van een eerste dienstbrede  
knelpuntenanalyse, onder meer gebaseerd op accountantsverklaringen 
en andere rapportages van en over de diensten en op grond van de 
publiek bekende incidenten.5 

Oriënterende gesprekken
De commissie en het onderzoeksbureau, Policy Research Corporation,  
hebben oriënterende gesprekken gevoerd met personen die betrokken 
zijn (geweest) bij de organisatie van de financiële functie. Deze gesprekken 
zijn vertrouwelijk. Van deze oriënterende gesprekken zijn woordelijke 
verslagen gemaakt die voor een controle op feitelijke onjuistheden zijn 
voorgelegd aan de geïnterviewden. In totaal hebben 54 oriënterende 
gesprekken met 61 personen plaatsgevonden. De enquêtecommissie 
heeft op basis van de documenten en oriënterende gesprekken een 
referentiekader gecreëerd voor de besloten en openbare verhoren. 
Daarnaast zijn er vier gesprekken bij de start van het onderzoek gevoerd 
door het onderzoeksbureau.6 

4 Per 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam gereorganiseerd en zijn de diensten opgegaan in 
resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) die zijn samengebracht in clusters.

5 Van twee andere diensten, het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en de Dienst Infrastructuur 
Verkeer en Vervoer (DIVV) zijn relevante interne rapportages en accountantsverslagen bestudeerd.

6 De vier gesprekken zijn gevoerd met personen om een beeld te krijgen van de financiële functie buiten Amsterdam.
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Besloten en openbare verhoren
In het kader van het enquêteonderzoek hebben zowel besloten als 
openbare verhoren onder ede plaatsgevonden. De commissie heeft 
besloten verhoren toegepast om reden van vertrouwelijkheid of om 
getuigen meer vrijuit te kunnen laten spreken.7 Van de besloten verhoren 
zijn woordelijke verslagen gemaakt. De verslagen zijn voor een controle 
op feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de getuige. De besloten 
verhoren hebben plaatsgevonden in de periode van 26 mei 2015 tot en 
met 30 juni 2015. Daarnaast zijn enkele verhoren gevoerd in augustus, 
september en december 2015. In totaal hebben er 48 besloten verhoren 
plaatsgevonden. 

De openbare verhoren hebben plaatsgevonden van 4 september 2015 tot 
en met 16 oktober 2015. De openbare verhoren waren integraal en live 
op internet voor het publiek toegankelijk en zijn via het verhoorarchief 
in beeld en geluid terug te zien via de website van de gemeenteraad. 
Van de openbare verhoren zijn woordelijke verslagen gemaakt. Deze zijn 
voor een controle op feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de getuige. 
In totaal zijn 37 getuigen in het openbaar gehoord. Er zijn in totaal 
38 personen opgeroepen, van wie één getuige wegens persoonlijke 
omstandigheden niet in staat is geweest te verschijnen. Met goedkeuring  
van deze getuige is de geluidsopname van het eerder afgenomen 
besloten verhoor alsnog geopenbaard. 

Alle geïnterviewden van de oriënterende gesprekken en de verhoren 
hebben de gelegenheid gekregen om op basis van de aangereikte 
verslagen reacties of aanvullingen aan de commissie te doen toekomen.

De commissie heeft de verhoren ingezet als middel om de bevindingen 
die uit het onderzoek naar boven kwamen nader te toetsen en om 
aanvullende informatie beschikbaar te krijgen. Daarmee heeft de 
commissie een beter fundament kunnen leggen onder haar bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen. 

In Bijlage 10 is aangegeven welke personen hebben deelgenomen aan de 
oriënterende gesprekken, besloten verhoren en openbare verhoren.8  

Werkbezoeken
De enquêtecommissie heeft vier werkbezoeken afgelegd aan afdelingen 
binnen de gemeente Amsterdam die zich bezighouden met uitvoering van 
de taken van de financiële functie. De commissie heeft gesproken met de 
leiding en medewerkers van de Directie Middelen en Control en van de 
rve Financiën.

In Hoofdstuk 10 is de aanpak van het onderzoek nader toegelicht.

7 Met besloten verhoren wilde de enquêtecommissie voorkomen dat onbedoeld en ongewenst informatie naar 
buiten zou komen die schadelijk zou kunnen zijn voor de (toekomstige) financiële en juridische positie van de 
gemeente jegens derden dan wel voor de persoonlijke levenssfeer van individueel betrokkenen.

8 Vanwege het vertrouwelijke karakter van de oriënterende gesprekken en besloten verhoren heeft de commissie 
aan de betreffende geïnterviewden c.q. getuigen gevraagd of hun namen mochten worden opgenomen in dat 
overzicht. Die toestemming is door alle personen gegeven.
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 1.7 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 is de inleiding van het onderzoek met toelichting op de 
aanleiding en opzet van het onderzoek.

In Hoofdstuk 2 is een publiekssamenvatting van het rapport opgenomen.

In Hoofdstuk 3 definieert de commissie wat zij onder de financiële functie 
verstaat en wat zij van de financiële functie verwacht.

In Hoofdstuk 4 is een chronologisch perspectief opgenomen met de 
belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in en rond de financiële 
functie van de gemeente Amsterdam in de periode 2002 – 2014. 

In Hoofdstuk 5 worden de problemen in de prestaties van de financiële 
functie in de periode 2002 – 2014 beschreven en toegelicht. 

In Hoofdstuk 6 worden de effecten van de problemen in de financiële 
functie beschreven.

Hoofdstuk 7 richt zich op de oorzaken van de geconstateerde problemen 
in de financiële functie.

In Hoofdstuk 8 beoordeelt de commissie het handelen van de 
gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in relatie 
tot de financiële functie en tot de onderliggende oorzaken voor de 
geconstateerde tekortkomingen. 

Hoofdstuk 9 bevat de conclusies en aanbevelingen van de commissie. In 
dit hoofdstuk beantwoordt de commissie de hoofd en subvragen.

In Hoofdstuk 10 geeft de commissie de verantwoording over de inrichting 
en het verloop van haar onderzoek.

Bij het rapport zijn Bijlagen toegevoegd met aanvullende of 
ondersteunende informatie.
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 2. SAMENVATTING ENQUÊTE FINANCIËLE FUNCTIE 
AMSTERDAM 2002 – 2014

‘Gebrek aan aandacht, onduidelijke verantwoordelijkheden en eilanden’

Publiekssamenvatting
In deze samenvatting heeft de enquêtecommissie geprobeerd de kern 
van het rapport in begrijpelijke taal op te schrijven. Uiteraard is het 
daarmee onvermijdelijk dat niet alles in de samenvatting de nuance 
krijgt die het in het rapport zelf wel heeft. Wie precies wil weten hoe het 
zit, wordt uitgenodigd het rapport te lezen. Het hoofdstuk Conclusies 
en aanbevelingen is ook een apart leesbaar verhaal en geeft een 
vollediger en gedetailleerder geformuleerde samenvatting.

Binnen de gemeente Amsterdam gaat zo’n 6 miljard euro per jaar om. 
Geld van en voor de Amsterdammers. Amsterdam is fi nancieel een 
gezonde stad. Maar de afgelopen jaren waren er incidenten waaruit blijkt 
dat het beheren en in de gaten houden van de fi nanciën in Amsterdam 
niet goed functioneert. Veel mensen kennen de fout bij het overmaken 
van een bedrag van 188 miljoen euro. Dit had 1,88 miljoen euro moeten 
zijn. Maar er zijn meer dingen misgegaan in de fi nanciële functie. 
Verschillende onderdelen die nodig zijn voor een goede fi nanciële 
organisatie hebben de afgelopen jaren problemen gekend en ook nu zijn 
er nog problemen.

Een fi nanciële functie die niet goed werkt, heeft grote gevolgen. Het 
kost tijd en geld om fouten te herstellen. College en gemeenteraad 
nemen bovendien soms beslissingen op basis van onvolledige fi nanciële 
informatie. Dit maakt dat de Amsterdammers er niet van op aan kunnen 
dat de gemeente het belastinggeld op de beste manier beheert en 
besteedt.

 2.1  De gemeenteraad besluit tot een raadsenquête

Eind 2014 besloot de gemeenteraad daarom een onderzoek in te stellen, 
met als centrale vraag: ‘hoe zijn problemen in de fi nanciële functie te 
verklaren en op te lossen?’ Met fi nanciële functie bedoelt de enquête-
commissie de organisatie van de fi nanciën: alle werkzaamheden die erop 
zijn gericht om goed om te gaan met het geld van de gemeente. Het is 
dus niet een organisatieonderdeel of een functieomschrijving van een 
medewerker. Ook gaat het er niet over of Amsterdam fi nancieel gezond 
is. Het zijn alle taken die de verschillende medewerkers, leidinggevenden 
en bestuurders van de gemeente uitvoeren in verband met de fi nanciën 
van de gemeente.

Het onderzoek kreeg de vorm van een raadsenquête, het zwaarste 
instrument van de raad. Zo konden getuigen onder ede worden verhoord. 
Ook had de enquêtecommissie toegang tot alle informatie die zij voor 
het onderzoek nodig had. Het heeft geleid tot een diepgaand inzicht in de 
problemen rond en oplossingen voor het op orde brengen van de 
fi nanciële functie in de gemeente Amsterdam.
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Belangrijke vragen
De commissie heeft onder andere de volgende vragen gesteld: 
1. Voeren we onze financiële basistaken goed uit? Houden we 

bijvoorbeeld goed in de administratie bij wat we uitgeven en welke 
bedragen we ontvangen? Als we rekeningen betalen doen we dat naar 
de juiste personen en maken we het juiste bedrag over? 

2. Hebben we het maken van onze begroting en jaarrekening op orde? 
Kan de ambtelijke organisatie goed inschatten welke inkomsten 
en uitgaven eraan komen? Is de informatievoorziening aan de 
gemeenteraad en het college inzichtelijk?

3. Nemen we besluiten op basis van goed advies over de financiële 
consequenties en risico’s? Halen we de juiste informatie uit de 
organisatie en kunnen we daarmee onze beslissingen goed 
onderbouwen?

4. Zien we op tijd waar de problemen in de financiële functie zitten en 
wat daar de oorzaken van zijn? Zijn we in staat om die problemen op 
te lossen? Leren we van onze fouten?

De enquêtecommissie concludeert dat het antwoord op al deze vragen 
‘nee’ of ‘onvoldoende’ is. De gemeente Amsterdam had en heeft de  
financiële functie niet goed op orde. Hieronder staat per vraag in het kort 
wat er aan de hand is. 

 2.2 Wat is er aan de hand? 

We voeren onze financiële basistaken niet goed uit
Verkeerde overboekingen, te late betalingen en late of foutieve verwerking 
van transacties in de financiële administratie. Het zijn drie van de 
problemen die de enquêtecommissie tegenkwam in de uitvoering van het 
financiële werk. Ze zorgen dat de dienstverlening aan Amsterdammers en 
instanties waar Amsterdam mee te maken heeft niet goed is. Voor velen 
gelukkig niet direct merkbaar, maar voor Amsterdammers en instanties 
die er direct mee te maken hadden, was dit kwalijk.

Behalve dat de financiële administraties in de verschillende onderdelen 
van de gemeente niet op orde zijn, zijn ze ook nog eens verschillend  
ingericht en georganiseerd. Dat is een erfenis uit de tijd dat Amsterdam 
een ‘eilandenrijk’ was van eerst 39 en later 26 onderdelen die heel 
zelfstandig zijn. Er was onvoldoende sturing in Amsterdam op het geheel 
van deze diensten.

Er was binnen de gemeente lange tijd weinig behoefte om diensten 
bepaalde taken op dezelfde wijze uit te laten voeren. Daardoor waren de 
financiële administraties in de verschillende onderdelen van de gemeente 
niet op elkaar aangesloten. Op dienstniveau hoeft dat geen probleem te 
zijn, maar het is wel nadelig voor de grip van de gemeenteraad en het 
college op de financiën.
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De kwaliteit van rapportages is onvoldoende
De gebrekkige en niet-uniforme administraties zorgen ervoor dat bij de 
diensten én bij de gemeente als geheel veel werk gaat zitten in het maken 
van jaarrekeningen, begrotingen en financiële tussenrapportages. Dit 
wordt ook wel de planning- en controlcyclus genoemd. Het kost jaarlijks 
veel extra werk om, met behulp van de accountant, de jaar rekening 
kloppend te krijgen. In de tussentijd is er vaak geen actueel inzicht. Dit 
alles heeft grote gevolgen voor de grip op de financiën. Het zorgt voor 
onnodige kosten en het leidt ertoe dat het college en de raad niet goed 
kunnen controleren wat er gedaan wordt met het geld van de  
Amsterdammers. Ook is niet te controleren of beleid goed is en of 
doelstellingen met dit geld worden bereikt.

We besluiten op basis van tekortschietende financiële informatie 
en financieel advies
Administraties die niet op orde zijn en ook nog eens verschillend zijn 
ingericht. Het is een combinatie die het moeilijk maakt om op centraal 
niveau actuele en betrouwbare informatie te hebben. Het bestuur van de 
stad, het college en de raad, nemen soms op basis van te weinig en/of 
onvoldoende duidelijke informatie grote besluiten. Met alle risico’s van 
dien. In het rapport van de commissie staan verschillende voorbeelden.  
In 2012 blijkt bijvoorbeeld dat bij Dienst Werk en Inkomen (DWI) in 
werkelijkheid veel meer is bezuinigd dan de bedoeling was; er is 
25 miljoen euro minder uitgegeven aan re-integratie van Amsterdammers. 
Dat lijkt mooi, maar betekent dat er veel minder mensen zijn geholpen 
bij hun re-integratie dan het stadsbestuur wilde. Bovendien heeft 
het college de wettelijk verplichte doelmatigheids onderzoeken niet 
uitgevoerd. Er ontbreekt dus informatie voor zowel college als raad over 
de doelmatigheid van de besteding van het geld. Zij hebben onvoldoende 
inzicht of er meer kan worden gedaan met het geld dat Amsterdam heeft.

Problemen zijn bekend, maar worden onvoldoende opgelost
Het was in 2002 al bekend dat administraties bij veel diensten 
onvoldoende op orde waren. Het was ook bekend dat dit ertoe leidde dat 
de financiële informatievoorziening complex, foutgevoelig en inefficiënt 
was. De gemeentelijke accountant ACAM en de Rekeningencommissie 
– de commissie die de raad adviseert over de jaarrekening – hebben 
hier keer op keer op gewezen. Ook de rekenkamer, het instituut dat in 
opdracht van de raad het beleid van het college onderzoekt, benoemt dit 
in verschillende onderzoeken. 

Het was moeilijk voor het college en zijn centrale ambtelijke staf om 
grip te krijgen op de diensten. Daar is geprobeerd verandering in aan te 
brengen, bijvoorbeeld door de gemeentesecretaris algemeen directeur te 
maken. En door de directeur Financiën de taak te geven om kaders op te 
stellen waar de diensten zich aan moesten houden en dit te controleren 
(de rol van concerncontroller). In de praktijk bleek echter dat deze 
personen weinig macht hadden om hun wil aan de diensten op te leggen. 
Niet in de laatste plaats omdat de dienstdirecteuren via hun wethouders 
grote invloed binnen het college hadden. 
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Toch zijn er allerlei initiatieven genomen voor verbetering. Om meer 
uniformiteit te krijgen in de administraties is bijvoorbeeld geprobeerd 
een Servicehuis Financiën op te zetten. Toen dit niet slaagde, is 
overgegaan tot het aanschaffen van een uniform boekhoudpakket, wat 
het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS) ging heten. Veel van 
de initiatieven leidden niet tot de gewenste resultaten. De commissie 
concludeert hierover dat over de onderzoeksperiode bezien de raad, 
het college, de wethouder Financiën en de gemeentesecretaris te 
weinig prioriteit hebben gegeven aan het realiseren van de benodigde 
verbeteringen en onvoldoende krachtig de veranderingen hebben 
aangejaagd. 

 2.3 Nu investeren in de financiële functie zal zeker lonen

De commissie kan niet exact bepalen wat het onvoldoende presteren 
van de financiële functie de Amsterdammers heeft gekost. Daarvoor 
ontbreken de benodigde managementinformatie en onderzoeken naar 
doelmatig heid van het beleid. Wel is duidelijk dat er veel negatieve 
effecten waren. Financiële en niet-financiële. Zo zijn kosten ontstaan 
doordat de gemeente beslissingen nam op basis van tekortschietende 
financiële informatie, door fouten in het financiële werk en door 
inefficiënties in de organisatie zelf. De commissie heeft veel voorbeelden 
gezien van risico’s en kosten van het niet op orde hebben van de 
financiële functie op zowel concern- als dienstniveau. De omvang 
hiervan is zo ernstig dat verbetering hoge prioriteit moet krijgen. Al met 
al vindt de commissie het aannemelijk dat een goede beheersing van 
de financiële functie kan leiden tot een betere inzet van enkele tientallen 
miljoenen euro’s per jaar.

 2.4 Hoe komt dit en wat kan eraan worden gedaan?

De belangrijkste onderliggende oorzaken voor de slechte prestaties van 
de financiële functie zijn:
•  Gebrek aan aandacht en prioriteit;
•  Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke taken;
•  Projecten worden niet goed opgezet en uitgevoerd;
•  Processen worden niet goed vastgelegd;
•  Randvoorwaarden voor personeelsbeleid en ICT zijn onvoldoende 

ingevuld;
• Afspraak is niet altijd afspraak en we leren niet van fouten.

Wie is verantwoordelijk?
De samenhang en optelsom van deze oorzaken zorgt voor de problemen 
in de beheersing van de financiële functie. De enquêtecommissie  
concludeert dat alle betrokkenen (ambtenaren, college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad) verantwoordelijk zijn voor het 
systeem en steken hebben laten vallen. Maar het zijn in de eerste plaats 
de raad en het college die als politiek verantwoordelijke instituten zijn 
aan te spreken.
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De raad heeft wel vaak aangegeven dat er zaken verbeterd moesten 
worden, maar heeft niet goed genoeg afgedwongen dat het college echt 
resultaten liet zien. En op een kritiek moment, namelijk bij de realisatie 
van het Servicehuis Financiën, besloot de raad het gereserveerde budget 
aan iets anders uit te geven. Daarmee is de raad tekortgeschoten in de 
invulling van zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de 
financiële functie.

Ondanks veel signalen van onder andere de gemeentelijke accountant, 
de Rekeningencommissie en rekenkamer dat er problemen waren, heeft 
het college zijn gezag en bevoegdheden onvoldoende gebruikt om de 
problemen op te lossen. Het college had meer moeten doen om  
verant woordelijkheden, taken en bevoegdheden van de ambtelijke top 
duidelijk te maken, zodat er een betere sturing op de financiële functie 
mogelijk was. Dat gebeurde niet genoeg. Daar waar wel initiatieven 
genomen werden om verbeteringen te realiseren, hebben deze er niet toe 
geleid dat de gemeente in 2015 in control is. Achteraf bezien is ook  
onvoldoende nagedacht over de praktische consequenties van de 
gemeentelijke reorganisatie per 1 januari 2015 voor de financiële functie. 
Het college is over de onderzoeksperiode bezien tekortgeschoten in zijn 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het op orde brengen van de  
financiële functie.

Het college bestuurt de stad collegiaal: elk collegelid is verantwoordelijk 
voor wat het college doet. Maar de commissie ziet een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de wethouder Financiën. Over de onderzoeks-
periode genomen voegt de wethouder Financiën onvoldoende supervisie,  
structuur en daadkracht aan de verbeterinitiatieven toe. Over de periode 
bezien is de wethouder Financiën tekortgeschoten in het op orde brengen 
van de financiële functie.

Dit gebrek aan politieke prioriteit voor het op orde brengen van 
de financiële functie werkte door in de aandacht van de ambtelijke 
organisatie. Hoewel de commissie ziet dat de omstandigheden niet 
gemakkelijk waren vanwege het eilandenrijk en de beschikbare mens-
kracht, vindt de commissie dat ook de ambtelijke top tekort is geschoten. 
De gemeente  secretaris is niet in staat geweest als ambtelijk eind-
verantwoordelijke de financiële functie te verbeteren. Dit valt over de 
onderzoeks periode bezien de gemeentesecretaris aan te rekenen. Ook 
de centrale financiële directie (Directie Middelen en Control) deed te 
weinig om de kwaliteit van de administraties, de P&C-producten en het 
financieel advies te verbeteren tot een gedegen financiële functie. Aan de 
andere kant spreekt de commissie de directeuren van de gemeentelijke 
diensten aan op: ‘eilanddenken’, onvoldoende wil tot samenwerken en het 
niet doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen.

De commissie vindt het belangrijk om vooruit te kijken: wat is er nodig 
om de oorzaken weg te nemen en echt tot een goede financiële functie te 
komen? Daarvoor doet de commissie vijftien aanbevelingen.
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De aanbevelingen moeten in samenhang worden bezien en opgepakt. 
Vanwege de aard van deze samenvatting kiest de enquêtecommissie 
ervoor om enkele aanbevelingen nader toe te lichten. Voor een totaal-
beeld wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’.

Oorzaak: Gebrek aan aandacht en prioriteit

Politici zijn te weinig bezig met de fi nanciële functie
De meeste politici willen hun politieke idealen waarmaken voor de 
samenleving. Het beheersen van de fi nanciën hoort daar vaak niet bij. 
Dat het onderwerp ‘fi nanciën’ behoorlijk ingewikkeld is en de meeste 
raadsleden geen fi nancieel expert zijn, helpt niet mee. Die beperkte 
aandacht is zeer ongewenst; omdat goed fi nancieel beheer kan helpen 
geld zo effi ciënt mogelijk te besteden en fi nanciële risico’s te verkleinen. 
Pas na de verkeerde overboeking van de woonkostenbijdrage in 2013 is 
de fi nanciële functie echt hoog op de politieke agenda gekomen. En dat 
terwijl de fi nanciële functie al jaren onvoldoende presteerde.

Een gebrek aan aandacht van politici werkt door op de 
ambtelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie werkt voor het politiek bestuur (college en 
raad). De commissie heeft gezien dat als de politiek iets belangrijk vindt, 
ambtenaren dat loyaal en gedreven uitvoeren. Andersom geldt hetzelfde: 
wat geen politieke prioriteit en aandacht krijgt, krijgt ook minder prioriteit 
en aandacht in de ambtelijke organisatie. De uitvoering van de fi nanciële 
functie kreeg daardoor binnen de gemeentelijke organisatie te beperkte 
aandacht.

Aanbeveling: Defi nieer een ‘zorgplicht’ voor de hele fi nanciële 
functie in het college
De enquêtecommissie adviseert om een ‘zorgplicht’ voor de fi nanciële 
functie te defi niëren in het college. De commissie vindt dat deze 
bij de wethouder Financiën hoort te komen. In de ‘zorgplicht’ moet 
duidelijk worden welke taken en verantwoordelijkheden de wethouder 
Financiën heeft en waar hij door de raad en zijn collega-wethouders 
op aan te spreken is. En andersom waar de wethouder Financiën de 
vakwethouders op kan aanspreken.

Voor het op orde krijgen en houden van de fi nanciële functie ziet de 
commissie een belangrijke rol voor het gehele college, en specifi ek de 
wethouder Financiën. Hij is verantwoordelijk voor het initiëren, 
coördineren en toezien op het uitvoeren van verbeteringen in de 
fi nanciële functie. Het is verder belangrijk dat duidelijk is hoe het college 
van burgemeester en wethouders als geheel zijn verantwoordelijkheid 
voor het fi nancieel beheer invult. Alle wethouders en de burgemeester 
hebben daar een verantwoordelijkheid in. Het moet voor iedereen 
duidelijk zijn wat die verantwoordelijkheid inhoudt.
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functie in het college
De enquêtecommissie adviseert om een ‘zorgplicht’ voor de fi nanciële 
functie te defi niëren in het college. De commissie vindt dat deze 
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op aan te spreken is. En andersom waar de wethouder Financiën de 
vakwethouders op kan aanspreken.

Voor het op orde krijgen en houden van de fi nanciële functie ziet de 
commissie een belangrijke rol voor het gehele college, en specifi ek de 
wethouder Financiën. Hij is verantwoordelijk voor het initiëren, 
coördineren en toezien op het uitvoeren van verbeteringen in de 
fi nanciële functie. Het is verder belangrijk dat duidelijk is hoe het college 
van burgemeester en wethouders als geheel zijn verantwoordelijkheid 
voor het fi nancieel beheer invult. Alle wethouders en de burgemeester 
hebben daar een verantwoordelijkheid in. Het moet voor iedereen 
duidelijk zijn wat die verantwoordelijkheid inhoudt.
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Aanbeveling: Behandel de jaarrekening en begroting op een 
meer gestructureerde manier in de raad
De raad moet meer aandacht geven aan een gestructureerde 
behandeling van de jaarrekening en begroting. Dit hoort bij zijn kader-
stellende en controlerende taak. Hiermee bepaalt de raad waar het geld 
van de Amsterdammers aan wordt uitgegeven en of dit op een goede 
manier gebeurt.

De commissie beveelt aan om de methode-Duisenberg te introduceren, 
naar voorbeeld van de behandeling van de jaarrekening en begroting 
in de Tweede Kamer. Per raadscommissie worden er dan twee raads-
leden aangewezen die de bespreking van de begroting en jaarrekening 
voorbereiden. Zij maken een analyse van de doelen, acties en behaalde 
en verwachte resultaten op elk beleidsterrein. Die analyse delen zij met 
de raadscommissie, zodat vervolgens het politieke debat kan worden 
gevoerd. Dit zorgt voor meer structuur en een meer inhoudelijk debat 
over de fi nanciën.

Aanbeveling: Maak fi nanciën transparant en introduceer een 
dashboard fi nanciële bedrijfsvoering
Meer aandacht voor het beheer van de fi nanciën vraagt ook betere 
informatievoorziening: doen we betalingen juist en tijdig? Hebben we alle 
administraties op orde? Sluiten de administraties goed op elkaar aan? 
Dan kan het college of de raad bijsturen als dat nodig is. Daarom beveelt 
de enquêtecommissie een ‘dashboard fi nanciële bedrijfs voering’ aan, 
waarin het voor de raad, de ambtelijke organisatie en het publiek in één 
oogopslag duidelijk is hoe de fi nanciële bedrijfsvoering ervoor staat. Dat 
dit zoveel mogelijk open en transparant gaat, dwingt ambtenaren, college 
en raad tot zorgvuldigheid. Iedereen kan namelijk meekijken. 

Oorzaak: Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor
welke taken

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn onduidelijk en niet 
goed belegd 
Als onduidelijk is wie verantwoordelijk is en wie waarover gaat dan leidt 
dat onvermijdelijk tot een onvoldoende organisatie van de fi nanciën. 
Die onduidelijkheid heeft de enquêtecommissie in het onderzoek gezien 
binnen de hele gemeente: binnen het college, maar ook tussen het 
college en de ambtelijke organisatie en binnen de ambtelijke organisatie. 

Om binnen een organisatie taken goed uit te voeren, is het belangrijk dat 
de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat de juiste medewerkers 
ze krijgen. Ambtenaren en bestuurders moeten weten wat ze van elkaar 
kunnen verwachten. Dat begint bij de bestuurlijke top. De commissie 
constateert dat er binnen de verschillende colleges die actief waren in 
de periode 2002 – 2014 onduidelijkheden bestonden over wie waarvoor 
verantwoordelijk was ten aanzien van het op orde hebben van de 
fi nanciële functie. Was de wethouder Financiën slechts verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van een jaarrekening en begroting? Of moest 
de wethouder Financiën ook in de gaten houden dat de verschillende 
gemeentelijke diensten hun fi nanciële huishouding op orde hadden? 
Sommige oud-wethouders meenden dat bedrijfsvoering alleen de 
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris of de dienstdirecteuren 
is. Eenduidigheid is er allerminst.
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De commissie beveelt aan om de methode-Duisenberg te introduceren, 
naar voorbeeld van de behandeling van de jaarrekening en begroting 
in de Tweede Kamer. Per raadscommissie worden er dan twee raads-
leden aangewezen die de bespreking van de begroting en jaarrekening 
voorbereiden. Zij maken een analyse van de doelen, acties en behaalde 
en verwachte resultaten op elk beleidsterrein. Die analyse delen zij met 
de raadscommissie, zodat vervolgens het politieke debat kan worden 
gevoerd. Dit zorgt voor meer structuur en een meer inhoudelijk debat 
over de fi nanciën.
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dashboard fi nanciële bedrijfsvoering
Meer aandacht voor het beheer van de fi nanciën vraagt ook betere 
informatievoorziening: doen we betalingen juist en tijdig? Hebben we alle 
administraties op orde? Sluiten de administraties goed op elkaar aan? 
Dan kan het college of de raad bijsturen als dat nodig is. Daarom beveelt 
de enquêtecommissie een ‘dashboard fi nanciële bedrijfs voering’ aan, 
waarin het voor de raad, de ambtelijke organisatie en het publiek in één 
oogopslag duidelijk is hoe de fi nanciële bedrijfsvoering ervoor staat. Dat 
dit zoveel mogelijk open en transparant gaat, dwingt ambtenaren, college 
en raad tot zorgvuldigheid. Iedereen kan namelijk meekijken. 
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Eenduidigheid is er ook niet binnen de ambtelijke organisatie. Er is 
al gewezen op het eilandenrijk dat de gemeentelijke organisatie was. 
Binnen de ambtelijke organisatie waren de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor de sturing op de financiële functie onvoldoende 
duidelijk en onvoldoende belegd. De gemeentesecretaris werd in 2007 
algemeen directeur en kwam boven de dienstdirecteuren te staan. Hoe 
die taak als algemeen directeur voor de financiële functie ingevuld diende 
te worden en welke bevoegdheden hij daarvoor kreeg, was onvoldoende 
gedefinieerd.

De gemeentesecretaris had te veel diensten onder zich om daadwerkelijk 
te kunnen sturen op de financiële functie en de bedrijfsvoering in 
bredere zin. De gemeentesecretaris heeft in de periode 2007 – 2012 
geen maatregelen genomen om deze span of control te verkleinen. Toen 
de gemeente  secretaris in 2012 algemeen directeur werd, werd vooral 
gestuurd op incidenten.

Ook Concern Financiën (later Directie Middelen en Control) had te 
maken met onduidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De 
directeur Financiën kreeg in 2005 een rol als concerncontroller, maar de 
bevoegdheden en middelen om die rol voor het concern Amsterdam in 
de praktijk in te vullen, ontbraken.

Gebrek aan doorzettingsmacht
Degenen die op papier verantwoordelijk waren, hadden vaak niet de 
bevoegdheden en middelen om die verantwoordelijkheid af te dwingen. 
Diensten konden binnen het ‘eilandenrijk’ van Amsterdam een eigen 
invulling geven aan hun verantwoordelijkheden. Vanuit centraal niveau 
(‘het concern’) was er onvoldoende opvolging en handhaving op naleving 
van regels die voor het hele concern golden.

De gemeentesecretaris en Concern Financiën/DMC hadden, als centrale 
directie, het voortouw en de regie moeten nemen om de problemen in de 
financiële functie op te lossen. Door de onduidelijke verantwoordelijkheden 
en ontbrekende bevoegdheden en middelen ontbraken in de praktijk een 
krachtige centrale regie en doorzettingsmacht richting de diensten. Het niet 
naleven van regels kon daardoor voortbestaan. Het college nam bestuurlijk 
niet zijn verantwoordelijkheid voor het op orde brengen van de sturing 
op de financiële functie. De gemeentesecretaris en de directeur Concern 
Financiën hadden op hun beurt de problemen meer onder de aandacht van 
het college kunnen brengen. 

In 2015 is onder de huidige gemeentesecretaris de organisatiestructuur 
veranderd en is centrale sturing beter mogelijk. In de nieuwe organisatie-
structuur is nog onvoldoende helder wie ‘eigenaar’ is van de taken 
van de financiële functie. Dat verschillende organisatieonderdelen 
bijvoorbeeld betrokken zijn bij een betaling is op zichzelf logisch. Als 
verantwoordelijkheden echter niet duidelijk genoeg zijn, bestaat het 
risico dat de verschillende betrokkenen naar elkaar wijzen wanneer iets 
misgaat. Die onduidelijkheid bestaat nog, zowel op ambtelijk niveau als 
binnen het college.
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Aanbeveling: Maak verantwoordelijkheden duidelijk in de 
fi nanciële organisatie
Net als voor het college adviseert de commissie om binnen de ambtelijke 
top heel duidelijk vast te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is in 
de fi nanciële organisatie. En vervolgens heel scherp te maken welke 
concrete taken, bevoegdheden en middelen daarbij horen. 

Oorzaak: Projecten worden niet goed opgezet en uitgevoerd
Het ontbrak de ingezette verbeterinitiatieven aan voldoende sturing, 
structuur en daadkracht vanuit Concern Financiën/DMC, de diensten, 
de wethouder Financiën en het college. Het is vaak niet helder welk 
probleem wordt aangepakt en wie verantwoordelijk is voor het oplossen 
daarvan. Ook heeft de enquêtecommissie geconcludeerd dat niet altijd 
goed projectmatig wordt gewerkt. Doelstellingen, planningen en taak-
verdelingen zijn niet duidelijk. Er wordt onvoldoende tussentijds 
geëvalueerd. Ook is er vaak gebrek aan geld en capaciteit, met teamleden 
die projecten naast hun dagelijkse werk moeten uitvoeren.

Aanbeveling: Doe een ‘health check’ op lopende projecten
Om lopende en nieuwe verbeterinitiatieven in de toekomst te laten 
slagen beveelt de commissie aan een ‘health check’ uit te voeren op alle 
projecten die nu lopen in de fi nanciële functie. Waar niet wordt voldaan 
aan de basisprincipes van projectmatig werken, moet hier alsnog voor 
worden gezorgd. We moeten ervoor zorgen dat de fi nanciële functie echt 
op orde komt.

Oorzaak: Processen worden niet goed vastgelegd
Naast het niet goed organiseren van de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn werkprocessen in de fi nanciële organisatie niet 
goed vastgelegd. Er is bijvoorbeeld onvoldoende beschreven hoe de 
jaarrekening tot stand moet komen. Essentieel is ook vast te leggen 
wie in de gaten houdt of afspraken worden nagekomen. Met de grote 
bedragen waar de gemeente Amsterdam mee te maken heeft, zijn deze 
werkinstructies en het opvolgen daarvan van groot belang. Het verkleint 
de kans op fouten, draagt bij aan de kwaliteit van het werkproces en het 
is een correctiemechanisme voor het geval er toch iets misgaat.

Aanbeveling: Leg processen vast en bewaak ze
In lijn met de aanbeveling over het duidelijk vastleggen van verantwoor-
de lijkheden horen er werkinstructies te zijn voor alle fi nanciële processen. 
En deze moeten ook worden gevolgd. Ook moet helder zijn wie erop 
toeziet dat het werk goed wordt uitgevoerd. 
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toeziet dat het werk goed wordt uitgevoerd. 
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Oorzaak: Randvoorwaarden voor personeelsbeleid en ICT zijn 
onvoldoende ingevuld
Van DMC werd steeds meer verwacht, terwijl de capaciteit en kennis en 
kunde van ingezette medewerkers niet evenredig konden aansluiten. 
Hierdoor werden veel externe medewerkers ingehuurd voor taken die 
door interne medewerkers uitgevoerd hadden moeten worden. Het is 
management en bestuurders niet gelukt om duidelijk te maken dat er 
een kloof ontstond tussen verwachtingen en prestaties die de fi nanciële 
organisatie kon leveren. Concern Financiën/DMC had duidelijker moeten 
aangeven dat de toebedeelde taken niet in verhouding stonden tot haar 
capaciteit en kennis en kunde. Het college heeft de ambtelijke organisatie 
onvoldoende toegerust om haar taken naar behoren uit te voeren. Ook 
was er te weinig aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom. Het 
opleiden van medewerkers was niet op orde. Ook is de ICT-ondersteuning 
onder de maat en dit maakt bijvoorbeeld de koppeling van administraties 
zeer ingewikkeld.

Aanbeveling: Investeer in de kwaliteit van medewerkers
De commissie doet de aanbeveling om het personeelsbeleid te 
versterken met meer aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom 
van medewerkers voor de fi nanciële organisatie. Het gaat hierbij om het 
zorgen voor geschikte opleidings- en ontwikkelings mogelijk heden voor 
fi nancieel medewerkers, aandacht voor up-to-date houden en delen van 
kennis binnen de organisatie en een goedwerkende functionerings- en 
beoordelingscyclus voor medewerkers.

Oorzaak: Afspraak is niet altijd afspraak en we leren niet van 
fouten
De commissie ziet een ambtelijke organisatie die loyaal is aan het bestuur 
en met hart voor Amsterdam en de publieke zaak werkt. Tegelijkertijd 
blijkt uit verschillende bronnen dat er ook gedragskenmerken aanwezig 
zijn die niet bijdragen aan een goede uitvoering van de fi nanciële taken. 
Het college is er over de onderzoeksperiode bezien niet in geslaagd het 
gedrag van medewerkers te stimuleren dat leidt tot het beter gedijen van 
de fi nanciële functie.

Er wordt vrijblijvend omgegaan met afspraken
Het opvolgen van kaders en regels gebeurde onvoldoende. In de 
Amsterdamse praktijk is het geen vanzelfsprekendheid om regels op 
te volgen. We houden ons niet altijd aan afspraken. Er is sprake van 
vrijblijvendheid. We hebben veel aandacht voor het uitdenken van 
nieuwe plannen en de organisatie werkt goed in tijden van crises, maar 
het consciëntieus uitvoeren van bestaande processen en plannen blijkt 
lastig. Dan is het lastig te sturen in een grote organisatie als de gemeente 
Amsterdam. 

Aanbevelinganbeveling: Investeer in de kwaliteit van medewerkers
De commissie doet de aanbeveling om het personeelsbeleid te 
versterken met meer aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom 
van medewerkers voor de fi nanciële organisatie. Het gaat hierbij om het 
zorgen voor geschikte opleidings- en ontwikkelings mogelijk heden voor 
fi nancieel medewerkers, aandacht voor up-to-date houden en delen van 
kennis binnen de organisatie en een goedwerkende functionerings- en 
beoordelingscyclus voor medewerkers.
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Belang van de eigen dienst ging vaak boven het belang voor de 
hele gemeente
In het verlengde van deze vrijblijvendheid heeft de commissie gezien 
dat de verschillende diensten regelmatig vooral bezig waren met hun 
eigen belangen en niet zozeer met die van de stad als geheel. Er is zelfs 
gesproken over de ‘hindermacht’ van diensten. Toen bijvoorbeeld 
initiatieven genomen werden om administraties te centraliseren, voelden 
diensten zich aangetast in hun zelfstandige positie binnen de organisatie, 
terwijl ook toen al zichtbaar was dat centralisatie van administraties 
voor de gemeente als geheel zeer belangrijk was. Het is de directeuren 
die terugkerende tekortkomingen ondervonden bij hun diensten aan te 
rekenen dat ze onvoldoende prioriteit en uitvoering hebben gegeven aan 
het uitvoeren van verbeterinitiatieven.

Incidenten worden wel opgelost, maar er wordt niet van fouten 
geleerd
Bij incidenten richten de ambtenaren en politiek zich op het gezamenlijk 
zo goed mogelijk oplossen van het probleem. Hierin is de organisatie 
sterk. Maar het ontbreekt aan lerend vermogen om incidenten in de 
toekomst te voorkomen. De vragen “waarom ging het mis?” en “wat 
leren we daarvan?” worden onvoldoende beantwoord. Lessen worden 
onvoldoende gedeeld in de organisatie. Dit is ook terug te zien in de 
verbeterinitiatieven rondom de fi nanciële functie: aan de hoeveelheid 
initiatieven is geen gebrek maar goede evaluaties of probleemanalyses 
zijn in onvoldoende mate uitgevoerd.

Aanbeveling: Stimuleer gewenst gedrag en een lerende 
omgeving
Stimuleer gewenst gedrag
De commissie doet aanbevelingen om gewenst gedrag te stimuleren. 
Hierin is ruimte en aandacht om elkaar aan te spreken op prestaties en is 
het afl eggen van verantwoording de norm. Ook worden verwachtingen 
helder gemaakt en afspraken nagekomen. Hiervoor geldt dat er een 
veilige omgeving moet zijn om fouten te melden. Uitgangspunt is 
dat het verzwijgen van fouten als verzuim moet worden gezien; het 
verzwijgen van fouten helpt de organisatie niet verder. 

Maatregelen als het verduidelijken van verantwoordelijkheden, 
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 2.5 Ter afsluiting

De financiële functie is essentieel voor een efficiënte uitvoering van alle 
gemeentelijke taken en het voorkomen van financiële incidenten. Het is 
ingewikkeld, maar het verdient alle aandacht. De commissie constateert 
dat die aandacht er onvoldoende is geweest, waardoor allerlei negatieve 
financiële en niet-financiële effecten zijn opgetreden. Ondanks dat 
problemen al lange tijd bekend waren, zijn deze in de onderzoeksperiode 
onvoldoende opgelost.

Verschillende recente incidenten, zoals aanhoudende foutieve 
overboekingen en problemen in het jaarrekeningproces, laten zien dat 
de financiële functie nog niet op orde is. Daarnaast bleek 55 miljoen euro 
niet terug te vinden bij de exercitie van het college om alle budgetten op 
een rij te krijgen. Dit onderstreept het belang van het op orde brengen 
van de financiële functie. We zien de aandacht hiervoor toenemen. We 
moeten nu echt tastbare resultaten boeken. Daarom doet de commissie 
voorstellen voor duidelijk omschreven resultaten per aanbeveling en data 
wanneer deze gerealiseerd zouden moeten zijn. Binnen drie maanden 
na het vaststellen van dit eindrapport moeten de eerste stappen op weg 
naar verbetering zijn ingezet.

De commissie heeft de overtuiging dat de financiële functie van 
Amsterdam met het uitvoeren van de aanbevelingen beter gaat  
functioneren. Daarmee kan Amsterdam zijn begroting van ruim 6 miljard 
euro goed beheren en optimaal inzetten voor de Amsterdammers. En dat 
doen we samen. Want Amsterdam is gebouwd op palen, maar steunt op 
mensen.
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 3. DEFINIËRING VAN EN VERWACHTINGEN TEN AANZIEN 
VAN DE FINANCIËLE FUNCTIE

In dit hoofdstuk licht de enquêtecommissie toe wat zij verstaat onder 
de ‘financiële functie’ en wat het belang van de financiële functie voor 
Amsterdam is. Vervolgens beschrijft de commissie de verwachtingen 
die zij heeft van de financiële functie. Hierbij neemt de commissie ook 
in ogenschouw hoe de financiële functie zich verhoudt tot de kerntaken 
en verantwoordelijkheden van de gemeente. Ten slotte beschrijft de 
commissie de betrokkenheid van verschillende actoren ten aanzien van 
(de uitoefening van) de financiële functie. 

 3.1 Definiëring van de financiële functie

De financiële functie is een set van taken
De commissie heeft op basis van de analyse van documenten en 
regelgeving van de gemeente Amsterdam,9 van studies van externen naar 
de financiële functie van bedrijven en overheden,10 alsmede gesprekken, 
de definitie van de financiële functie van Amsterdam bepaald. 

De enquêtecommissie beschouwt de financiële functie als een set van 
financiële taken.11 De financiële functie als set van taken omvat meer dan 
de personen of organisatieonderdelen die er uitvoering aan geven. De 
financiële functie bestaat uit: 
•  Operationele financiële taken, gericht op het dagelijks voeren van 

de administratie, het uitvoeren van transacties en het uitvoering 
geven aan specialistisch financieel beleid (zoals treasury, belastingen, 
deelnemingen en risicobeheer);

•  Financiële planning- en controltaken, gericht op het opstellen van 
vooruit- en terugkijkende rapportages zoals de jaarrekening, begroting 
en tussentijdse rapportages;

•  Beleids- en bestuursadviseringstaken, gericht op het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van de bestuurlijke en de ambtelijke top inzake 
financiële aspecten bij plannen, besluiten en beleidsactiviteiten;

•  Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie, gericht 
op het stellen van kaders (regels), de naleving van de kaders, en het 
monitoren van de kwaliteit van de uitvoering van bovengenoemde 
taken en het verbeteren ervan.

9 Onder andere: Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010; College B&W, Notitie 
Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004; Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (Gemeenteblad 2014, 
afd. 3a, nr. 14/15).

10 Onder andere: BMC, Evaluatie financiële functie gemeenten en provincies, 8 juli 2010; KPMG, Being the best: 
Inside the intelligent finance function, 2013; KPMG, Transforming Finance, 2011; PwC, How to plan a successful 
Finance Transformation, 2011; PwC, Marktstudie financiële functie, 2014; Schilder, N.A.C. et al., De toekomst van 
de financiële functie, 2011.

11 De financiële functie kan op verschillende andere wijzen worden gedefinieerd: 
• De wijze hoe financiële professionals en organisatieonderdelen georganiseerd zijn, zich tot elkaar verhouden 

en opereren rond financiën. Het betreft de organisatiestructuur en de werking daarvan met taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

• Het geven van uitvoering aan wettelijke taken en verantwoordelijkheden voortvloeiende uit onder meer de 
Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn 
het begrotings- en verantwoordingsproces, de accountantscontrole en het hebben van een rekenkamerfunctie;

• Het uitvoeren van een set van financiële taken als onder meer (maar niet uitsluitend) het uitvoeren van 
financieel-administratieve taken zoals het bijhouden van boekhoudingen, het verwerken van betalingen en 
vorderingen en het opstellen van management- en bestuursrapportages.
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Onderstaande Figuur 1 geeft een visualisatie van de gehanteerde definitie 
van de financiële functie.

 Figuur 1: De taken van de financiële functie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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Operationele financiële taken
Operationele financiële taken betreffen zowel financiële administraties, 
transacties als specialistische taken. Tot financiële administraties en 
transacties behoren:
•  het bijhouden van de financiële administraties (zoals de boekhouding 

met overzichten van inkomsten, uitgaven en verplichtingen); 
•  het uitvoeren en verwerken van transacties (zoals betalingen van 

debiteuren en betalingen aan crediteuren).

Specialistische financiële taken betreffen onder andere:
• treasuryactiviteiten;12 
• belastingen innen;13

• deelnemingenbeheer;14

• risicobeheer.15

Financiële planning- en controltaken
Financiële planning- en controltaken betreffen het opstellen en monitoren 
van de gemeentelijke planning- en controlproducten (P&C-producten) 
zoals de jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages (zoals de 
vier- en achtmaandsrapportages16). Financiële planning- en controltaken 
gaan ook over het monitoren van en verantwoorden over niet-reguliere 
activiteiten van een gemeente, zoals de uitvoering van grote projecten en 
investeringen. Tot financiële planning- en controltaken behoren ook het 
opstellen van managementrapportages.

Financiële planning- en controltaken hebben een vooruitkijkend en/of 
een terugkijkend karakter. Zo worden door middel van begrotingen en 
meerjarenramingen prognoses opgesteld over de verwachte en geplande 
gemeentelijke inkomsten, uitgaven en investeringen. Via management-
rapportages worden leidinggevenden en bestuurders geïnformeerd over 
het verloop van de uitvoering van beleid en projecten. Via jaarrekeningen 
en tussentijdse rapportages wordt gemonitord op gedane uitgaven en 
bereikte resultaten, zowel op dienstniveau als gemeentebreed. Het college 
legt met deze rapportages verantwoording af over het gevoerde beleid.

12 Treasuryactiviteiten betreffen onder meer het aantrekken van gemeentebrede financiering, het overzien van 
betalingsverkeer, het beheer van leningen en garanties, en kasstroomsturing.

13 Belastingen betreffen zowel de betaling van belastingen (zoals btw) als het innen van gemeentelijke belastingen.
14 Deelnemingen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. 

Deelnemingenbeheer betreft beleid en beheer van deelnemingen en (bestuurs)advies inzake corporate 
governance, de rol en het beleid van de gemeente als aandeelhouder en beloningsbeleid.

15 Risicobeheer en -management betreft hier het overzien en inventariseren van de financiële risico’s van de 
gemeente, de validatie en vaststelling van het risicoprofiel van de gemeente (uitvoeren van een stresstest) en de 
regie en monitoring op risico’s bij grote en/of risicovolle projecten.

16 Sinds 2011 kent de gemeente Amsterdam een viermaands- en achtmaandsrapportage. Voordien had de gemeente 
Amsterdam tussen 2007 en 2011 een negenmaands rapportage. Deze rapportages tonen tussentijds de stand van 
zaken ten aanzien van baten en lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting.
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De P&C-cyclus van de gemeente Amsterdam anno 2014
Het doel van de P&C-cyclus is dat door het tijdig, volledig en juist 
plannen van maatschappelijke doelen, resultaten, processen en 
middelen, (bij)gestuurd kan worden op de realisatie ervan en 
verantwoording kan worden afgelegd.17

De P&C-cyclus van Amsterdam kent de volgende producten:18

•  Kadernota: In de kadernota worden de beleidsmatige en fi nanciële 
kaders voor de programmabegroting van het komende jaar 
vastgelegd.19 Het is het verdeelmoment van middelen op hoofdlijnen 
voor het komende jaar. Ook wordt een doorkijk naar de volgende 
jaren gegeven (meerjarenbegroting).

•  Begroting: Voor alle taken en activiteiten bepaalt de gemeenteraad 
jaarlijks in de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar 
stelt (lasten) en de fi nanciële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden (baten). De raad stelt de begroting vast in het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient.20

•  Viermaandsrapportage (gelijktijdig met kadernota): In de 
viermaandsrapportage worden voor het lopende begrotingsjaar 
substantiële beleidsmatige en fi nanciële afwijkingen van de 
geaccordeerde begroting gemeld.21

•  Achtmaandsrapportage: In de achtmaandsrapportage wordt 
gerapporteerd aan de raad over afwijkingen ten aanzien van 
bestaand beleid (doelstellingen en indicatoren) en ten aanzien van 
de fi nanciën. De afwijkingen op de fi nanciën zijn altijd ten opzichte 
van de meest actuele (meerjaren)begroting. Naar aanleiding van deze 
afwijkingen kunnen begrotingswijzigingen ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de raad.22

• Jaarrekening: Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar 
verantwoording af over het gevoerde bestuur, onder overlegging van 
de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening betreft alle baten 
en lasten van de gemeente.23

Onderstaande fi guur geeft een visuele weergave van het verloop van de 
P&C-cyclus voor de periode 2012 – 2014 vanaf de kadernota voor 2013 
tot de jaarrekening over 2013.

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

17 College B&W, Beleidsnota P&C-cyclus, 10 november 2014.
18 Tijdens de onderzoeksperiode zijn er wijzigingen in de P&C-cyclus geweest.
19 Bij de start van iedere collegeperiode stelt de coalitie een programakkoord op met de hoofdlijnen van beleid voor 

de collegeperiode. Het programakkoord vervult hiermee de functie van kadernota. De kadernota en viermaands-
rapportage vormen vanaf 2015 de voorjaarsnota.

20 Art. 189 en art. 191 Gemeentewet.
21 College B&W, Beleidsnota P&C-cyclus, 10 november 2014. De kadernota en viermaandsrapportage vormen vanaf 

2015 de voorjaarsnota.
22 College B&W, Beleidsnota P&C-cyclus, 10 november 2014. De achtmaandsrapportage is vanaf 2015 opgenomen 

in de huidige najaarsnota.
23 Art. 197 en art. 198 Gemeentewet.
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Bij deze fi nanciële planning- en controltaken hoort ook ‘fi nancial 
control’. ‘Financial control’ is te beschouwen als advisering, toetsing en 
verantwoording over de fi nanciële cijfers in relatie tot de gestelde doelen 
en bereikte resultaten. Het gaat om verantwoording van en toetsing op 
de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de fi nanciële cijfers. Daarnaast 
bestaat het bredere begrip ‘business control’. Deze termen hebben 
raakvlakken, maar zijn duidelijk te onderscheiden.

Introductie van het begrip ‘control’
Het begrip ‘control’ zal vaker terugkomen in dit onderzoek en speelt een 
belangrijke rol bij de duiding van de problemen in de fi nanciële functie. 
Daarom is het van belang een heldere defi nitie te geven van dit begrip. 
‘Control’ is meer dan controle (toetsing aan gemaakte afspraken en 
normen). Control houdt ook in het proactief adviseren en toetsen van 
fi nanciële (bij)sturingsmogelijkheden.

De gemeente gaat uit van de volgende defi nitie van control: ‘Control’ is 
beheersen – beheersing van zowel (interne) gang van zaken in de eigen 
organisatie, alsook van het (externe) gedrag van de eigen organisatie in 
relatie tot de buitenwereld. ‘In control zijn’ betekent het hebben van grip 
op de organisatie, zodat de organisatie in staat is om goed te kunnen 
sturen, niet voor verrassingen komt te staan en gestelde doelen op 
effi ciënte wijze weet te behalen met vooraf bepaalde middelen.24

Een organisatie ‘in control’ is een organisatie die: 
• Effectief doel- en resultaatgericht handelt;
• De inrichting, het kwaliteitssysteem, het instrumentarium en de 

werkprocessen op orde heeft;
• Over adequate informatie beschikt om (bij) te sturen;
• Risico’s beheerst;
• Voldoet aan wet- en regelgeving (compliance).

Control is een integraal onderdeel van de verschillende taken van 
de fi nanciële functie. Control vormt onderdeel van de operationele 
fi nanciële taken, de fi nanciële planning- en controltaken, beleids- 
en bestuursadvisering en kaderstelling voor en verbetering van de 
fi nanciële functie.

Control wordt op verschillende niveaus uitgevoerd. Er is control op 
zowel decentraal niveau binnen de afzonderlijke onderdelen van de 
gemeente als op centraal niveau: concerncontrol. Concerncontrol is 
gericht op zowel fi nancial als business control. 

24 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
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‘Financial control’ en ‘business control’
De termen ‘fi nancial control’ en ‘business control’ komen ook vaker 
terug in het rapport. De begrippen lopen deels in elkaar over. Waar 
fi nancial control gericht is op advisering op basis van de fi nanciële 
cijfers en op verantwoording en toetsing van deze cijfers, is business 
control breder.25 Het omvat meer dan alleen de fi nanciële aspecten 
en informatie bij besluitvorming; business control neemt ook niet-
fi nanciële informatie mee. Business control is het leveren van advies en 
het afl eggen van verantwoording over doelmatigheid, rechtmatig heid 
en risico’s met betrekking tot de primaire beleidstaken van de gemeente 
of een gemeentelijk onderdeel. Hiertoe behoort monitoring van de 
uitvoering van deze taken en toetsing of deze taakuitvoering effi ciënt, 
effectief en met acceptabele risico’s plaatsvindt.26 

Beleids- en bestuursadvisering
Beleids- en bestuursadviseringstaken betreffen het leveren van 
gevraagd en ongevraagd advies over de fi nanciële aspecten en 
consequenties ter ondersteuning van de besluitvorming over 
plannen, projecten en activiteiten van de gemeente. Daarbij gaat het 
om het geven van bijvoorbeeld advies over fi nanciële gevolgen en 
mogelijkheden bij besluitvorming over een infrastructurele investering 
of nieuwe subsidieregeling. Onder beleids- en bestuursadvies vallen 
ook adviesactiviteiten voor het effi ciënt(er) uitvoeren van reguliere 
beleidstaken van de gemeente, zoals bijvoorbeeld zorgverlening en 
vergunningverstrekking. Het leveren van beleids- en bestuursadvies over 
fi nanciële aspecten is een onderdeel van ‘business control’.27

Kaderstelling voor en verbetering van de fi nanciële functie
Kaderstelling voor de fi nanciële functie betreft het opstellen van de 
regels over de wijze waarop de taken van de fi nanciële functie worden 
uitgevoerd. Dit gebeurt via bijvoorbeeld het Handboek Financieel 
Beheer, circulaires en dienstnormen. Kaders en regels kunnen gaan 
over de boekhoudregels, de fi nanciële organisatie en de manier waarop 
toezicht wordt gehouden op de fi nanciële bedrijfsvoering binnen 
organisatieonderdelen. Onder kaderstelling vallen ook de opvolging, 
toetsing en handhaving van de gestelde regels. 

Verbetering van de fi nanciële functie betreft het geheel aan activiteiten 
die ondernomen worden om de prestaties van de fi nanciële functie te 
verbeteren op korte en lange termijn. Hieraan kan vormgegeven worden 
via bovengenoemde kaderstelling. Daarnaast kan gedacht worden aan 
nieuwe monitoringsinstrumenten en nieuwe systemen (zoals een nieuw 
fi nancieel administratiesysteem). 

25 Kramer, P., ‘De vage grens tussen fi nancial en business control’ in Controllers Magazine, oktober 2014.
26 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
27 De scope van het enquêteonderzoek ten aanzien van business control beperkt zich tot de fi nanciële aspecten 

ervan. Business control in brede zin wordt niet geëvalueerd.

‘Financial control’ en ‘business control’
De termen ‘fi nancial control’ en ‘business control’ komen ook vaker 
terug in het rapport. De begrippen lopen deels in elkaar over. Waar 
fi nancial control gericht is op advisering op basis van de fi nanciële 
cijfers en op verantwoording en toetsing van deze cijfers, is business 
control breder.25 Het omvat meer dan alleen de fi nanciële aspecten 
en informatie bij besluitvorming; business control neemt ook niet-
fi nanciële informatie mee. Business control is het leveren van advies en 
het afl eggen van verantwoording over doelmatigheid, rechtmatig heid 
en risico’s met betrekking tot de primaire beleidstaken van de gemeente 
of een gemeentelijk onderdeel. Hiertoe behoort monitoring van de 
uitvoering van deze taken en toetsing of deze taakuitvoering effi ciënt, 
effectief en met acceptabele risico’s plaatsvindt.26
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Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie is 
richtinggevend voor de operationele financiële taken, de financiële 
planning- en controltaken en de beleids- en bestuursadvisering. Het 
gaat – net als bij de drie andere taakgebieden van de financiële functie 
– om een continu proces: gegeven de dynamische omgeving28 van de 
financiële functie, wordt voortdurend op basis van praktijkervaringen en 
nieuwe ontwikkelingen gewerkt aan optimalisatie en verbetering.

De taken van de financiële functie dienen in samenhang 
beschouwd te worden
De enquêtecommissie beschouwt de set van taken in samenhang, 
zoals gevisualiseerd in Figuur 1. Er zijn wisselwerkingen en wederzijdse 
afhankelijkheden tussen de verschillende taken van de financiële 
functie. Zo vormen de operationele financiële taken de ‘basis’ van de 
financiële functie: het op orde zijn van de basis geldt als voorwaardelijk 
voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de P&C-taken en de 
beleids- en bestuursadvisering. Als bijvoorbeeld de crediteuren- en 
debiteurenadministratie niet op orde is, is het ook niet mogelijk een 
kloppende balans op te stellen voor de jaarrekening. Zonder duidelijke 
kaders voor P&C-producten29 is het evenmin mogelijk om gemeentebrede 
consistentie te bereiken voor de uitvoering van de operationele 
financiële taken. Bij het ontbreken van correcte financiële informatie 
uit P&C-producten ontbreekt het noodzakelijke inzicht in de financiële 
gevolgen van nieuwe besluiten en kan de beleids- en bestuursadvisering 
niet optimaal plaatsvinden. 

 3.2 Het belang van de financiële functie voor Amsterdam

Een goed functionerende financiële functie stelt het gemeente-
bestuur, namens de Amsterdammers, in staat om op een zo 
transparant mogelijke manier met maximaal inzicht in financiële 
aspecten richting te geven aan nieuw beleid en te controleren op 
de financiële voortgang van bestaand beleid. Dit alles met een 
zo duidelijk mogelijk begrip van risico’s en (maatschappelijke) 
ontwikkelingen
Voor een goed beheer van publieke middelen – de bruto begroting 
van Amsterdam bedraagt in 2015 ruim e 6 miljard30 – is het van belang 
dat de financiële functie op orde is. Het uitvoeren van gemeentelijke 
taken kost geld en brengt in sommige gevallen geld op. De gemeente 
int belastingen, heeft personeel in dienst, heeft bezittingen en neemt 
investeringsbeslissingen. De gemeente Amsterdam heeft de taak om 
bij al die onderwerpen keuzes te maken met financiële consequenties. 
Keuzes over uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en woningbouw, over 
wijzigingen van belastingen, over aflossing van schulden en over 
investeringen. 

28 Deze dynamiek hangt in belangrijke mate samen met frequent veranderende landelijke regelgeving en 
economische omstandigheden.

29 Kaders bestaan in dit verband bijvoorbeeld uit voorschriften over welke balansposten gemeentelijke 
organisatieonderdelen dienen te hanteren of hoe zij risico’s dienen te kwantificeren en te benoemen binnen hun 
P&C-producten.

30 Dit is de begroting inclusief de interne doorbelastingen die tussen de organisatieonderdelen plaatsvinden. 
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De gemeenteraad bepaalt, met het democratisch verkregen mandaat 
van de Amsterdamse kiezers, welke doelen de gemeente nastreeft en 
welke financiële keuzes zij daarbij maakt. De Amsterdammers mogen 
verwachten dat het geld op goede wijze wordt beheerd en gebruikt. 
De financiële functie wordt geacht de gemeente Amsterdam in staat 
te stellen haar inkomsten, uitgaven en risico’s te beheersen, en een 
doelmatige en effectieve aanwending van middelen te bevorderen. 
Bovendien moet de financiële functie de gemeenteraad, het college 
en de ambtelijke top in staat stellen gefundeerde beleidskeuzes te 
maken inzake de aanwending van middelen op zowel de korte als lange 
termijn.31 De financiële functie is mede bepalend voor de kwaliteit van de 
besluitvorming en vormt daarmee een cruciaal onderdeel van de ‘checks 
and balances’ die in elke organisatie van groot belang zijn.

Het belang van goede financiële informatie
“De essentie van goede P&C-producten is dat u als raad, [waar het 
budgetrecht ligt], tijdig inzicht heeft in hoe de stad er financieel voor 
staat en ook hoe het staat met de ambities die u als bestuur van deze 
stad heeft, zodat u op basis van die producten ook nog in staat bent 
om uw beleid waar nodig bij te stellen.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller gemeente Amsterdam32 

Een goed functionerende financiële functie stelt de gemeente in 
staat om tijdig en correct financiële transacties uit te voeren
Tegelijkertijd is het van belang dat Amsterdammers, organisaties en 
andere betrokkenen het vertrouwen hebben dat de gemeente haar 
financiële taken en verantwoordelijkheden zorgvuldig vervult. Zo moet 
er de zekerheid zijn dat de gemeente belastingen op tijd en in lijn met de 
regelgeving int. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat de rekeningen 
die de gemeente verstuurt, kloppen en dat wordt bijgehouden welke 
rekeningen betaald zijn. De Amsterdammers moeten ervan op aan 
kunnen dat subsidies en uitkeringen op tijd worden betaald en dat de 
uitgekeerde bedragen kloppen. Ook werknemers en leveranciers van de 
gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat salarissen en rekeningen 
op tijd worden betaald.

 3.3 Verwachtingen ten aanzien van de financiële functie

Een goed presterende financiële functie houdt in dat de juiste personen 
en gremia worden voorzien van correcte, tijdige, volledige en inzichtelijke 
(financiële) informatie – zodat adequaat (bij)gestuurd kan worden – en dat 
(financiële) administraties, transacties en specialistische taken effectief en 
doelmatig uitgevoerd worden.

31 Schilder, N.A.C. et al., De toekomst van de financiële functie, 2011.
32 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
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Verwachtingen ten aanzien van beleids- en bestuursadvies
Voor de raad, het college en de ambtelijke top betekent dit concreet dat 
er tijdig adequate financiële adviezen worden gegeven, zodat afgewogen 
keuzes kunnen worden gemaakt. In het kader van de ‘checks and 
balances’ kunnen deze adviezen over de financiële aspecten afwijken van 
adviezen van de lijnorganisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van de kerntaken van de gemeente. De financiële adviezen geven zowel 
reactief (gevraagd) als proactief (ongevraagd) ondersteuning aan het 
bestuur (college en raad). De financiële informatie dient te voldoen aan 
tijdigheid, inzichtelijkheid, correctheid en volledigheid en dient gebaseerd 
te zijn op solide bronnen. 

Verwachtingen ten aanzien van financiële planning- en controltaken
Ten aanzien van de uitvoering van de P&C-taken mag worden verwacht 
dat de financiële informatie vanuit de verschillende gemeentelijke 
organisatieonderdelen op tijdige, inzichtelijke, correcte33 en volledige 
wijze wordt samengebracht en gerapporteerd. Deze rapportages moeten 
duidelijk maken waar zich budgettaire mogelijkheden of knelpunten 
bevinden (zoals overbesteding of onderbesteding), zodat adequaat 
gestuurd of bijgestuurd kan worden. 

Verder mag worden verwacht dat vooruitkijkende producten (zoals 
begrotingen en kadernota’s) voor zowel college en ambtelijke top als raad 
inzichtelijk maken welke kosten en opbrengsten in de toekomst verwacht 
worden op basis van het vigerende en aankomende beleid. Daarnaast 
moeten de kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn van nieuwe voorstellen 
die het college aan de raad voorlegt. Daarbij dient uit de financiële 
informatie duidelijk af te leiden te zijn waar en in welke omvang sprake is 
van onzekerheden ten aanzien van financiële prognoses. 

Ook moeten de financiële rapportages de raad in staat stellen om te 
beoordelen of het college binnen de door de raad vastgestelde kaders 
heeft gehandeld. 

Verwachtingen ten aanzien van operationele financiële taken
De operationele financiële taken moeten effectief en doelmatig uitgevoerd 
worden. Ten aanzien van financiële administraties en transacties mag 
verwacht worden dat de gegenereerde financiële informatie tijdig en van 
goede kwaliteit – dat betekent zonder fouten – is, zodat hierop gesteund 
kan worden voor de uitvoering van de planning- en control taken, beleids- 
en bestuursadvisering en andere gemeentelijke taken. 

Er dient adequaat – dat betekent tijdig, correct en inzichtelijk – uitvoering 
te worden gegeven aan alle handelingen waarbij geld wordt uitgegeven 
en geïnd, inclusief de administratieve verwerking daarvan. Dit houdt 
in dat betrokkenen ervan op aan kunnen dat de gemeente salarissen, 
rekeningen, subsidies of uitkeringen tijdig en correct betaalt, dat de 
gemeente belastingen en rekeningen tijdig en correct int en rekeningen 
tijdig en correct verstuurt. Er dienen effectieve kwaliteitssystemen in 
de organisatie aanwezig te zijn die de kans op operationele fouten 
minimaliseren, die snel tot correcties leiden bij gemaakte fouten en die 
transacties correct registreren.

33 Het is niet realistisch te verwachten dat opgeleverde rapportages altijd 100% correct worden opgeleverd. Wel 
mag verwacht worden dat de totale omvang van fouten (in euro’s) gering is ten opzichte van de totale omvang 
van uitgaven.
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In algemeenheid mag worden verwacht dat de specialistische financiële 
taken transparant, efficiënt, binnen gestelde regels en kaders en met 
aandacht voor optimalisatie van de politieke en financiële doelen van de 
gemeente, worden uitgevoerd.

Verwachtingen ten aanzien van kaderstelling voor en verbetering van de 
financiële functie
De kaderstelling dient zowel helder als robuust – voor de lange termijn – te 
zijn, maar tegelijk ook ruimte te geven voor aanpassingen die voortvloeien 
uit opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Ten aanzien van 
de kwaliteit van de financiële functie wordt een zelfanalyserend en zelf-
corrigerend mechanisme verwacht, waarbij knelpunten en mogelijkheden 
voor verbetering worden herkend, erkend en – indien nodig – geëscaleerd 
naar het geëigende besluitvormende niveau. Om er voor te zorgen dat 
de kaders door de organisatie worden nageleefd, dient hierop getoetst 
te worden. Bij afwijking of overtreding van de gestelde kaders zal dit 
onderbouwd moeten worden en zal een gepaste maatregel genomen 
moeten worden. 

Goed presteren van de financiële functie impliceert niet dat 
de baten en lasten volledig (100%) te beheersen zijn en geen 
afwijkingen kennen
Een goed presterende financiële functie is een belangrijke voorwaarde 
voor een goede beheersing van de financiën van de gemeente Amsterdam. 
Er zullen zich echter altijd risico’s en omstandigheden aandienen waar 
een gemeente niet direct grip op heeft, maar wel zo snel mogelijk grip en 
zicht op wil hebben. Daarbij kan gedacht worden aan wetswijzigingen of 
veranderingen in de economische omstandigheden. De financiële functie 
wordt dan geacht in staat te zijn om snel inzicht te kunnen bieden om te 
reageren, te rapporteren en waar noodzakelijk veranderingen te faciliteren. 

 3.4 Verwevenheden van de financiële functie met andere taakgebieden 

De financiële functie is verweven met de primaire beleidstaken en 
andere bedrijfsvoeringsprocessen van de gemeente Amsterdam
Tussen de financiële functie, de uitvoering van primaire beleidstaken 
en andere bedrijfsvoeringsprocessen als personeelsbeleid en ICT, 
bestaan afhankelijkheden. De gemeente Amsterdam voert een diversiteit 
aan primaire beleidstaken uit op het vlak van onder meer veiligheid, 
gezondheid, infrastructuur, wonen, milieu, sociaal domein en onderwijs. 
Dat doet zij voor bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad, alsmede 
voor derden (zoals semipublieke organisaties en andere overheden) 
die een binding hebben of willen hebben met de gemeente. Een goede 
uitvoering van de financiële functie is randvoorwaardelijk voor het 
adequaat uitvoeren van de primaire beleidstaken en diensten van de 
gemeente.
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De aansluiting en verwevenheid tussen de primaire beleidstaken en de 
financiële functie betekent dat beide elkaar beïnvloeden. Problemen bij 
de uitvoering van primaire beleidstaken – zoals het onvoldoende op orde 
hebben van niet-financiële basisadministraties – kunnen het presteren 
van de financiële functie raken.34 Evenzo zullen de primaire beleidstaken 
niet optimaal kunnen worden uitgevoerd als de financiële functie niet 
naar behoren presteert.

Op vergelijkbare wijze beïnvloeden andere ondersteunende taken 
zoals ICT en personeelsbeleid niet alleen het presteren van de primaire 
gemeentelijke beleidstaken, maar beïnvloeden deze ook elkaar onderling 
en dus het presteren van de financiële functie. De prestaties van de onder -
steunende taken als ICT en personeelsbeleid behoren op zichzelf niet tot 
de scope van de enquête, maar worden vanwege die verwevenheid wel 
betrokken bij het onderzoek naar het presteren van de financiële functie. 

Een goede uitvoering van de financiële functie is afhankelijk 
van sturing en toezicht (governance), de ondersteunende 
bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen en het denken en 
handelen van personen (gedrag)
De commissie heeft drie samenhangende pijlers gedefinieerd waarop een 
goed presterende financiële functie is gebaseerd:35

(1) Sturing, inrichting en toezicht (governance) die aansluiten op de uit te 
voeren taken; 

(2)  Goed functionerende bedrijfsvoeringssystemen en -processen; 
(3)  Congruentie tussen de doelen en het denken en handelen van 

personen (gedrag).

Hieronder wordt nader uitgewerkt waar deze drie pijlers aan dienen te 
voldoen.

Ad 1. Sturing, inrichting en toezicht (governance) die aansluiten op de uit 
te voeren taken:
•  De kerntaken en invulling van de financiële functie zijn duidelijk (in 

missie, visie, doelstellingen en prestatie-indicatoren) voor alle niveaus: 
de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken van 
de financiële functie weten wat gevraagd wordt, wat wanneer geleverd 
moet worden en wat wanneer gedaan moet worden;

•  Het is duidelijk hoe de relatie tussen het primaire proces (budget-
houders36) en de financiële functie is geborgd;

•  De benodigde functionarissen en organen voor de financiële functie 
zijn gedefinieerd, inclusief hiërarchische en functionele relaties, 
mandaten en beslissingsbevoegdheden. Daarbij wordt “tegenkracht” 
(countervailing power) georganiseerd: mechanismen die iedereen 
binnen de organisatie in staat stellen tunnelvisie tegen te gaan en 
eventuele misstanden bloot te leggen, indien nodig ook buiten 
hiërarchische lijnen om.

34 Wanneer bijvoorbeeld de omvang van bepaalde beleidstaken al beperkt inzichtelijk is, zal ook het inzicht in de 
bijbehorende kosten, opbrengsten of financiële risico’s van deze taken moeizaam of niet tot stand komen.

35 Op basis van de analyse van eigen documenten van de gemeente Amsterdam, van accountantsrapporten en 
van studies van externe partijen naar de financiële functie van bedrijven en overheden zoals onder andere: 
BMC, Evaluatie financiële functie gemeenten en provincies, 8 juli 2010; KPMG, Being the best: Inside the 
intelligent finance function, 2013; KPMG, Transforming Finance, 2011; PwC, How to plan a successful Finance 
Transformation, 2011 en PwC, Marktstudie financiële functie, 2014.

36 Medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inzet van middelen ten behoeve van de 
uitvoering van beleid waarvoor die middelen bestemd zijn.
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Ad 2. Goed functionerende bedrijfsvoeringssystemen en -processen:
•  De administratieve organisatie en interne control (AO/IC) is op orde.  

Dit impliceert dat het volgende aanwezig is:
o Uitvoering van werk volgens vastgelegde en beschreven processen, 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en 
afdelingsniveau;

o Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle;
o Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking;
o Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne 

controle.
• Er is een goede aansluiting tussen de primaire processen en financiële 

administraties van de gemeente, zodat in de financiële administraties 
de inkomsten en uitgaven van de uitgevoerde werkzaamheden 
zichtbaar zijn;

• ICT draagt bij aan een consistente en betrouwbare (financiële) 
informatievoorziening en dienstverlening. ICT-systemen zijn ingericht 
voor correcte, tijdige, inzichtelijke en volledige verwerking van niet-
financiële en financiële informatie. ICT-systemen sluiten op elkaar aan 
zodat aansluiting tussen niet-financiële en financiële administraties 
goed is geborgd. De ICT is verder schaalbaar en gebruiksvriendelijk; 

• Personeelsbeleid draagt ertoe bij dat de organisatie de beschikking 
heeft over de benodigde personele capaciteit, in termen van kwaliteit 
en kwantiteit, en dat zij een passende capaciteit behoudt en verder 
ontwikkelt. De organisatie heeft een heldere visie en planning voor de 
huidige en toekomstige personeelsbehoefte.

Ad 3. Congruentie tussen de doelen en het denken en handelen van 
personen (gedrag):
• Het denken en handelen van bestuurders en ambtenaren wordt 

uitgevoerd binnen de gestelde kaders en de bepaalde werkwijzen. De 
taken van de financiële functie worden op consciëntieuze (zorgvuldige 
en gewetensvolle) wijze uitgevoerd door alle verantwoordelijke en 
betrokken medewerkers. Er is sprake van wederzijdse ondersteuning 
en het elkaar aanspreken als afspraken niet helder zijn, niet opgevolgd 
worden of beter uitgevoerd kunnen worden;

• Binnen de gemeentelijke cultuur en subculturen zijn de drijfveren van 
personen binnen de financiële organisatie in lijn met elkaar. Daarbij 
houden personen niet alleen de doelen van hun eigen afdeling of 
organisatieonderdeel voor ogen, maar hebben zij juist ook oog voor 
de belangen van de gemeentelijke organisatie als geheel en van 
Amsterdam.

Voor een goede financiële functie is het ten slotte van belang dat op alle 
momenten sprake is van een lerende en adaptieve organisatie die zichzelf 
blijft verbeteren en aanpassen aan de externe en interne omstandigheden. 

 3.5 Actoren die betrokken zijn bij de financiële functie van Amsterdam

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de verschillende actoren die 
het meest betrokken zijn bij de financiële functie. Deze zijn opgenomen 
in Figuur 2, dat een globaal overzicht biedt van alle gemeentelijke 
functionarissen en gremia die een rol spelen bij de financiële functie. Tevens 
laat Figuur 2 zien hoe die actoren zich tot elkaar verhouden. Voor een 
uitgebreide beschrijving van alle gemeentelijke actoren die op enige wijze 
betrokken zijn bij de financiële functie, verwijst de commissie naar Bijlage 2.
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 Figuur 2:   Globale weergave van uitvoering van de financiële functie in 
Amsterdam in de periode 2002 – 2014 

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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De raad en ondersteunende gremia
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Amsterdammers, is het hoogste 
bestuursorgaan van de gemeente en heeft de bij wet vastgelegde taak de 
kaders uit te zetten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken,  
waaronder de financiële functie. Ook controleert de raad of die 
uitvoering naar behoren verloopt. De raad is voor zijn kaderstellende 
en controlerende taak op alle beleidsterreinen verantwoordelijk voor én 
afhankelijk van de producten die de financiële functie voortbrengt, zoals 
de jaarrekeningen en begrotingen. Mede op basis van deze producten 
geeft de raad inhoud aan zijn budgetrecht.

Het budgetrecht van de gemeenteraad
“Als gemeenteraad heb je budgetrecht. Je zegt dus in hoofdlijnen 
waar het geld naartoe moet gaan. Dat kan ook alleen de 
gemeenteraad doen. Dat is je exclusieve bevoegdheid. […] Dat 
budgetrecht is eigenlijk een heel belangrijke vertaling van het 
mandaat dat je krijgt als politieke partij om de dingen voor de stad 
te doen waarvoor je gekozen bent. Dat budgetrecht is ontzettend 
belangrijk. Ik denk dat je daarom als raad de plicht hebt goed te 
kijken of je dat budgetrecht handen en voeten kunt geven.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam37 

De raad wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door de 
rekenkamer, die gerichte onderzoeken uitvoert naar doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd beleid. Ook ACAM, de 
gemeentelijke accountantsdienst, staat de raad terzijde: zij controleert 
onder andere de jaarrekeningen van de gemeente en de gemeentelijke 
organisatie onderdelen en deelt haar bevindingen met de raad in 
accountants verslagen.38 De raad heeft met de griffie de beschikking over 
een eigen ondersteunende organisatie.

De raad kan raadscommissies in het leven roepen die hem helpen bij het 
voorbereiden van raadsbesluiten. Eén van de raadscommissies van de 
gemeenteraad van Amsterdam is de Rekeningencommissie, die op basis 
van de bevindingen van ACAM en eigen onderzoek de raad informeert 
en adviseert over de stand van zaken van de financiële bedrijfsvoering bij 
de verschillende organisatieonderdelen. De Rekeningencommissie is een 
apolitieke commissie.

Het college van burgemeester en wethouders
De bij wet vastgelegde eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het beleid, waaronder de financiële functie, berust bij het college 
van burgemeester en wethouders. De wethouders worden door de raad 
benoemd en de burgemeester door de Kroon. Het college is als geheel 
politiek verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het college heeft 
beschikking over het ambtelijk apparaat van de gemeente39 voor de 
beleidsuitvoering.

37 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
38 Daarnaast kunnen het college en de ambtelijke organisatie ACAM ook verzoeken om audits uit te voeren naar 

bijvoorbeeld ICT.
39 Met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de griffie. Zij staan ter beschikking van de gemeenteraad.
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Het college van Amsterdam hanteert, zoals gangbaar is in de gemeente-
politiek, een portefeuilleverdeling. Intern worden onderwerpen verdeeld, 
waardoor de afzonderlijke wethouders zich kunnen focussen op bepaalde 
thema’s. Gedurende de onderzoeksperiode heeft het college altijd een 
portefeuille Financiën gehanteerd, welke door één van de wethouders 
werd beheerd. Welke taken het college precies beoogde onder deze 
portefeuille te laten vallen, is niet vastgelegd. Wel blijkt uit het onderzoek 
van de enquêtecommissie dat de wethouder Financiën in de onderzoeks-
periode in elk geval een centrale rol speelde als het lid van het college 
dat voor de raad het eerste aanspreekpunt vormde wat betreft de 
gemeentebrede P&C-producten die aan de raad werden voorgelegd.

De ambtelijke organisatie
Hoewel het college de politieke verantwoordelijkheid draagt voor 
de uitvoering, is het de ambtelijke organisatie die de taken van de 
financiële functie uitvoert. De gemeentesecretaris staat aan het hoofd 
van de ambtelijke organisatie. Hij heeft sinds 2007 de ambtelijke eind-
verantwoordelijkheid voor de prestaties van alle diensten op het gebied 
van bedrijfsvoering, dus ook de financiële functie. De gemeente-
secretaris was vanaf 2000 de eerste adviseur van het college op het 
gebied van het gemeentelijk beleid, de bedrijfsvoering en de algehele 
organisatieontwikkeling van de gemeente. Het staat het college in grote 
mate vrij hoe het de ambtelijke organisatie wil inrichten. Gedurende de 
onderzoeksperiode hebben zich verscheidene wijzigingen voorgedaan in 
de organisatie inrichting. Deze worden in Hoofdstuk 4 nader besproken. 

Gedurende de onderzoeksperiode werd het geheel aan gemeentelijk 
beleid uitgevoerd door diensten en stadsdelen.40 Het aantal diensten 
nam gedurende de onderzoeksperiode af, onder meer door fusies en 
verzelfstandigingen.41 De diensten voerden zowel primaire als onder-
steunende taken uit binnen de eigen beleidsterreinen. Zo voerde de 
Dienst Werk en Inkomen (DWI) beleid uit op het gebied van bijvoorbeeld 
re-integratie (één van zijn primaire taken). Daarnaast voerde DWI een 
eigen administratie, voerde de dienst zelf transacties uit en stelde het 
een eigen dienst(jaar)rekening en -begroting op en gaf het advies over 
besluiten.

Om tot één gemeentebrede jaarrekening en begroting te komen is 
consolidatie nodig van de P&C-producten van de diensten. Deze taak 
wordt uitgevoerd door de directie Concern Financiën respectievelijk 
Directie Middelen en Control (DMC)42 binnen de Bestuursdienst. Concern 
Financiën/DMC voert verder specialistische taken uit, zoals treasury en 
deelnemingenbeleid. Ook verzorgt Concern Financiën/DMC de financiële 
beleids- en bestuursadvisering. De directeur van de afdeling Concern 
Financiën/DMC is vanaf 2005 ook concerncontroller van de gemeente 
Amsterdam. De concerncontroller rapporteert rechtstreeks aan het 
college en werkt daarbij onafhankelijk van de gemeentesecretaris. De 
rol van de concerncontroller is gedurende de onderzoeksperiode niet 
formeel omschreven. In algemene zin heeft een concerncontroller een 
adviserende en toetsende taak ten aanzien van de overkoepelende 
gemeentelijke control. 

40 De financiële functie binnen de stadsdelen valt buiten de scope van het enquêteonderzoek.
41 In 2002 waren er 42 diensten, eind 2014 waren er 26 diensten.
42 Concern Financiën fuseerde in 2011 met de afdeling Concern Organisatie tot de Directie Middelen en Control.
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In de loop der jaren heeft de ambtelijke top door de vorming van dienst-
overstijgende overlegorganen zoals het Overleg Algemeen Directeuren, 
het Concern Management Team en het Gemeentelijk Management Team 
getracht enige centralisering en harmonisering aan te brengen in de wijze 
waarop bedrijfsvoeringsprocessen binnen de diensten werden ingericht 
en uitgevoerd. Deze ontwikkeling wordt verder beschreven in Hoofdstuk 4.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam gereorganiseerd en zijn de 
diensten opgegaan in resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) die zijn 
ondergebracht in vier clusters. Na deze reorganisatie valt DMC als directie 
onder het organisatieonderdeel Bestuur en Organisatie. 

Eén van de nieuwe rve’s is de rve Financiën binnen het Cluster Bedrijfs - 
voering. Bij de rve Financiën zijn de financiële administraties en bijbeho- 
rende medewerkers en adviseurs van de voormalige diensten per  
1 januari 2015 ondergebracht.43 DMC stemt met zowel de rve’s als de rve  
Financiën af over de totstandkoming van de gemeentebrede 
P&C-producten en dienstoverstijgende kaders en verbeteringen van de 
financiële functie.

43 Met uitzondering van de financieel adviseurs van rve Werk en rve Inkomen die tussen  
2015 – 2017 zullen overgaan naar rve Financiën.
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Figuur 3 toont de organogrammen van de gemeentelijke organisatie in 2002 
en 2015.

 Figuur 3: Organogrammen van de gemeentelijke organisatie in 2002 en 201544

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 

44 Per 19 maart 2014 zijn de stadsdeelraden omgevormd tot bestuurscommissies.
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 3.6 Samenvatting

De enquêtecommissie beschouwt de financiële functie als een set van  
financiële taken. Deze taken bestaan uit: 
• Operationele financiële taken;
• Financiële planning- en controltaken;
• Beleids- en bestuursadvisering;
• Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie.

Een goed functionerende financiële functie stelt het gemeentebestuur, 
namens de Amsterdammers, in staat om op een zo transparant mogelijke 
manier, met maximaal inzicht in financiële aspecten, richting te geven aan 
nieuw beleid en te controleren op de financiële voortgang van bestaand 
beleid. Dit alles met een zo duidelijk mogelijk begrip van risico’s en   
(maatschappelijke) ontwikkelingen. Een goed functionerende financiële 
functie stelt de gemeente daarnaast in staat om tijdig en correct financiële 
transacties uit te voeren en de administratieve handelingen te verrichten 
die daarbij horen. Dit houdt in dat op correcte en tijdige wijze salarissen, 
rekeningen, subsidies en uitkeringen worden betaald, belastingen en 
rekeningen worden geïnd en rekeningen worden verstuurd.

De enquêtecommissie richt zich op de financiële functie, maar neemt 
de samenhang van de financiële functie met andere processen en taken 
van de gemeente mede in beschouwing. De inrichting en het presteren 
van de financiële functie van Amsterdam zijn verweven met andere 
bedrijfs voeringsprocessen zoals ICT en personeelsbeleid en de primaire 
taken van de gemeente op diverse beleidsterreinen. De uitvoering van 
en verantwoordelijkheid voor de financiële functie van Amsterdam zijn 
belegd bij de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de belangrijke 
ontwikkelingen in en rond de financiële functie van Amsterdam.
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 4. CHRONOLOGISCH PERSPECTIEF: BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN IN DE FINANCIËLE FUNCTIE EN 
HAAR CONTEXT 

Dit hoofdstuk behandelt chronologisch belangrijke ontwikkelingen in en 
rond de inrichting van de fi nanciële functie van Amsterdam, vanaf de 
start van de onderzoeksperiode in 2002.45

De commissie heeft een onderscheid gemaakt in de volgende tijdsperiodes: 
• Situatieschets in 2002: Het wethoudersmodel en integrale management

verantwoordelijkheid bij de diensten;
• 2002 – 2004: Initiatieven om tekortkomingen in bedrijfsvoering aan te 

pakken; 
• 2004 – 2007: Wisselingen in de bestuurlijke en ambtelijke top en 

introductie van instrumenten om meer grip op de bedrijfsvoering te 
krijgen;

• 2007 – 2010: De introductie van het algemeen directeurschap en de 
gevolgen van de fi nanciële crisis voor Amsterdam;

• 2010 – 2014: Verdere concernvorming met een Directie Middelen en 
Control, bezuinigingen, en verandering van het bestuurlijk stelsel;

• 2014 – heden46: De reorganisatie van de gemeente, verdere verbetering 
van de fi nanciële functie en nieuwe incidenten.

De commissie heeft de fi nanciële functie binnen drie voormalige 
gemeentelijke diensten in de onderzoeksperiode nader onderzocht: Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), Dienst Werk en Inkomen 
(DWI) en Dienst ICT (DICT). Relevante ontwikkelingen binnen deze drie 
diensten ten aanzien van de fi nanciële functie zijn afzonderlijk beschreven 
aan het eind van het hoofdstuk. 

 4.1 Situatie in 2002: Het wethoudersmodel en integrale 
management verantwoordelijkheid bij de diensten

Relevante kenmerken:

• In 2002 – het jaar van de dualisering van het gemeentebestuur – 
is de gemeente Amsterdam georganiseerd volgens een wethouders
model, waarbij iedere wethouder verantwoordelijk is voor één of 
meerdere diensten;

• Dienstdirecteuren hebben een integrale management 
 verantwoor de lijkheid voor hun diensten;

• De directie Concern Financiën van de Bestuursdienst heeft een 
centrale kaderstellende en controlerende taak, gestoeld op haar 
verantwoordelijkheid om de gemeentebrede Planning & Control 
(P&C)producten op te stellen. Deze P&Cproducten hanteert de raad 
ter vervulling van zijn kaderstellende en controlerende taak.

45 Het betreft gebeurtenissen op het vlak van veranderingen in aansturing en verantwoordelijkheden, P&C
producten, kaderstelling, controlinstrumenten, randvoorwaardelijke bedrijfsvoeringsprocessen zoals ICT en 
externe ontwikkelingen.

46 Bij het formuleren van haar aanbevelingen neemt de enquêtecommissie de situatie van de fi nanciële functie op 
het moment van het afronden van het rapport als uitgangspunt mee.

Relevante kenmerken:

• In 2002 – het jaar van de dualisering van het gemeentebestuur – 
is de gemeente Amsterdam georganiseerd volgens een wethouders
model, waarbij iedere wethouder verantwoordelijk is voor één of 
meerdere diensten;

• Dienstdirecteuren hebben een integrale management 
 verantwoor de lijkheid voor hun diensten;

• De directie Concern Financiën van de Bestuursdienst heeft een 
centrale kaderstellende en controlerende taak, gestoeld op haar 
verantwoordelijkheid om de gemeentebrede Planning & Control 
(P&C)producten op te stellen. Deze P&Cproducten hanteert de raad 
ter vervulling van zijn kaderstellende en controlerende taak.
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De onderzoeksperiode start na de dualisering in 2002 met het aantreden 
van het nieuwe college 2002 – 2006 van PvdA, VVD en CDA. De ambtelijke 
organisatie van Amsterdam bestaat dan uit 39 gemeentelijke diensten47 
inclusief een Bestuursdienst.48  

De impact van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002
Met de inwerkingtreding van de ‘Wet dualisering gemeentebestuur’ op 
7 maart 2002 zijn de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur sterk 
veranderd. Voor 7 maart 2002 werd de gemeente bestuurd door de 
raad en het college van burgemeester en wethouders gezamenlijk (wat 
bijvoorbeeld zichtbaar was doordat een wethouder tevens raadslid was). 
Als gevolg van de wetswijziging van 2002 is in de wet vastgelegd en 
verankerd dat de gemeente bestuurd wordt door het college, en zijn 
(nagenoeg) alle bestuurlijke taken en bevoegdheden van de gemeente 
toebedeeld aan het college. Voor de uitvoering van die bestuurlijke 
taken kan het college beschikken over het ambtelijk apparaat van de 
gemeente, waarover het college de regie voert en waarvoor het college 
ook politiek/bestuurlijk verantwoordelijk is.

De raad dient zich te richten op het vaststellen van het beleid op 
hoofdlijnen, en het controleren van het door het college gevoerde 
bestuur. Voor die controlerende taak is van belang dat de raad 
voldoende op de hoogte wordt gesteld van het door het college 
gevoerde bestuur. Daarvoor is in 2002 een actieve informatieplicht voor 
het college in de wet opgenomen. Het college dient gevraagd maar ook 
ongevraagd aan de raad alle relevante informatie te verstrekken.

Dienstdirecteuren hebben een integrale management
verantwoordelijkheid
In 2002 hebben dienstdirecteuren een zogenoemde integrale 
management verantwoordelijkheid. Dat betekent dat directeuren 
zelf integraal verantwoordelijk zijn voor zowel de uitvoering van de 
primaire beleidstaken als ondersteunende bedrijfsvoeringstaken van 
hun diensten.49 De 39 diensten van de gemeente Amsterdam hebben 
vrijheid om hun eigen fi nanciële functie en randvoorwaarden in te 
richten. De diensten beslissen zelfstandig over zaken als de inrichting 
van de boekhouding, de aankoop van ICTsystemen en het binnen de 
vastgestelde kaders uitvoeren van het personeelsbeleid. De gemeente 
Amsterdam heeft in 2002 dus geen uniforme, eenduidige fi nanciële 
administratie. Er is sprake van gedecentraliseerd fi nancieel beheer. 
Diensten bepalen ook zelf hoe zij verantwoordelijkheden intern verdelen 
en hoe zij dat vastleggen. Dit wordt vastgelegd in beschrijvingen van de 
administratieve organisatie en interne control (AO/IC).50 

47 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2002, 19 juni 2003. Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2003, 16 juni 2004.
48 Daarnaast zijn er in 2002 veertien stadsdelen die taken van de fi nanciële functie uitvoeren.
49 Onder meer dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015, dhr. D.B. Stadig, 11 september 2015 en dhr. G. Dales, 

11 september 2015 bevestigden dit beeld in openbare verhoren.
50 Tot de administratieve organisatie en interne control (AO/IC) behoren het defi niëren en toedelen van 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden aan het personeel voor alle activiteiten die binnen de 
organisatie worden uitgevoerd.

De impact van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002
Met de inwerkingtreding van de ‘Wet dualisering gemeentebestuur’ op 
7 maart 2002 zijn de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur sterk 
veranderd. Voor 7 maart 2002 werd de gemeente bestuurd door de 
raad en het college van burgemeester en wethouders gezamenlijk (wat 
bijvoorbeeld zichtbaar was doordat een wethouder tevens raadslid was). 
Als gevolg van de wetswijziging van 2002 is in de wet vastgelegd en 
verankerd dat de gemeente bestuurd wordt door het college, en zijn 
(nagenoeg) alle bestuurlijke taken en bevoegdheden van de gemeente 
toebedeeld aan het college. Voor de uitvoering van die bestuurlijke 
taken kan het college beschikken over het ambtelijk apparaat van de 
gemeente, waarover het college de regie voert en waarvoor het college 
ook politiek/bestuurlijk verantwoordelijk is.

De raad dient zich te richten op het vaststellen van het beleid op 
hoofdlijnen, en het controleren van het door het college gevoerde 
bestuur. Voor die controlerende taak is van belang dat de raad 
voldoende op de hoogte wordt gesteld van het door het college 
gevoerde bestuur. Daarvoor is in 2002 een actieve informatieplicht voor 
het college in de wet opgenomen. Het college dient gevraagd maar ook 
ongevraagd aan de raad alle relevante informatie te verstrekken.
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Integrale managementverantwoordelijkheid van de dienstdirecteuren
“Er waren op een gegeven moment wel iets van vijftig diensten of 
misschien nog wel meer. […] En die mochten ook heel veel dingen 
zelf doen, ook als het gaat om bedrijfsvoering. Dus ook kiezen wat 
voor ICT-systemen ze kochten. Ook als het gaat om personeelsbeleid. 
Dat mochten ze allemaal zelf doen.”

Maarten van Poelgeest, gemeenteraadslid 1998 – 2006 en wethouder 
2006 – 2014 gemeente Amsterdam51 

“Er was namelijk sprake van gedecentraliseerd financieel beheer. 
Dat wil zeggen dat het beheer geheel en al binnen de diensten en 
stadsdelen plaatsvond. […] De aanwijzingen van het concern waren 
beperkt en vonden plaats per circulaire, een begrotingscirculaire en 
een rekeningcirculaire. Daar vond ook overleg over plaats. Naarmate 
de tijd voortschreed, was er soms vaker overleg, maar dat was het. 
Verder ging men voor de inrichting van de administratie – ik zeg 
het bewust een beetje chargerend – zijn eigen gang. Met het eigen 
financiële systeem, met eigen ICT-toepassingen. Dat was in die tijd zo.”

Dick van der Zon, directeur ACAM en gemeentelijke accountant  
1993 – 2011 gemeente Amsterdam52 

Voor de invulling van de directeursposities is er sinds 1997 strategisch 
personeelsbeleid in de vorm van de zogeheten directeurencarrousel. Deze 
topfunctionarissen53 zijn in algemene dienst en worden als uitgangspunt 
voor maximaal zeven jaar (en later maximaal vijf jaar)54 benoemd in hun 
functie.55  

Vakwethouders sturen direct de dienstdirecteuren aan in een 
wethoudersmodel
Het college is volgens het principe van collegiaal bestuur als geheel 
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Bij de 
start van de onderzoeksperiode in 2002 hanteert het college intern het 
zogenoemde ‘wethoudersmodel’. De ‘vakwethouder’, de portefeuille
houder die verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsterrein, is 
ook verantwoordelijk voor de aansturing van de diensten die dit 
beleid uitvoeren. De verantwoordelijkheid heeft betrekking op zowel 
de uitvoering van de beleidstaken als op de bedrijfsvoering van 
de betrokken diensten. De dienstdirecteuren rapporteren aan ‘hun’ 
vakwethouder, en dus niet aan de gemeentesecretaris. In stafoverleggen 
bespreken wethouders wekelijks of tweewekelijks met de ambtelijke 
organisatie de belangrijkste ontwikkelingen op hun beleidsterreinen.56 De 
vakwethouders leggen 

51 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
52 Openbaar verhoor dhr. T.G.H. van der Zon, 21 september 2015.
53 Onder wie dienstdirecteuren en directeuren van de afdelingen van de Bestuursdienst.
54 Later, vanaf 2003 werd deze duur verkort tot vijf jaar. Bron: Bestuursdienst (CP&O (sectie MO)), Nota Personeels-

beleid voor topfuncties III, herziene versie, 8 september 2003.
55 Gemeente Amsterdam, Nota Personeelsbeleid voor topfuncties gemeente Amsterdam, Gemeenteblad 1997.  

Na afloop van de benoemingsperiode dienen directeuren door te schuiven naar een andere directeurspositie.  
De directeurencarrousel is gericht op de ontwikkeling van de organisatie en het behoud van directeuren.  
Bron: Bestuursdienst, Notitie doorstroom Topfuncties, 8 juni 2004.

56 Daarnaast bestaan er bestuurlijke teams, waarin wethouders samen met ambtenaren aan bepaalde thema’s 
werken, zoals bezuinigingen of grote infrastructurele projecten. Deze bestuurlijke teams zijn tijdelijk van aard, 
maar afhankelijk van het onderwerp kunnen deze overleggen vele jaren actief blijven.
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daarnaast resultaatsafspraken vast met de directeuren ten aanzien van 
het functioneren van de dienst57 en het functioneren van de directeuren.58 
Achteraf voeren zij functionerings gesprekken waarin het al dan niet 
behalen van doelstellingen aan bod kan komen.

De wethouder Financiën heeft een coördinerende, controlerende 
en adviserende rol in het beheer van de gemeentelijke financiën
De wethouder Financiën, dhr. Dales (2000 – 2004), heeft binnen dit 
wethoudersmodel in 2002 de verantwoordelijkheid voor het opstellen van 
gemeentebrede P&Cproducten, zoals de jaarrekening en de begroting. 
De wethouder Financiën adviseert daarnaast andere wethouders binnen 
het college over financiële aspecten bij besluitvorming. De wethouder 
Financiën is ook ‘vakwethouder’ van de Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam (DBGA).59 De directeur Concern Financiën, die deel uitmaakt 
van de Bestuursdienst, heeft intensief contact met de wethouder 
Financiën via het formele wekelijkse stafoverleg en via informeel 
contact.60  

Verantwoordelijkheden van de wethouder Financiën
“Je hebt een coördinerende rol bij het opstellen van de jaarrekening 
en de begroting. Je bent in zekere zin ook een controleur, er zit een 
controlefunctie in, in de richting van de andere leden van het bestuur. 
Je bent ook een soort ‘countervailing’ power tegenover anderen. Dus, 
coördinerend, tot op zekere hoogte ook controlerend en in sterke 
mate ook adviserend in de richting van de collega’s in het bestuur.”

Geert Dales, wethouder Financiën 2000 – 2004 gemeente Amsterdam61 

De directie Concern Financiën van de Bestuursdienst heeft een 
adviserende, kaderstellende en controlerende verantwoordelijk
heid, gestoeld op haar taak om de gemeente brede P&Cproducten 
op te stellen en haar taak om treasury activiteiten uit te voeren
De gemeentesecretaris en de Bestuursdienst ondersteunen het college. 
De gemeentesecretaris staat in 2002 als directeur van de Bestuursdienst 
op gelijk hiërarchisch niveau met andere dienstdirecteuren, maar vormt 
wel de ‘primus inter pares’ (eerste onder zijn gelijken): hij draagt zorg 
voor een goede dialoog tussen het bestuur en de directeuren van de 
diensten.62 De politieke aansturing van de Bestuursdienst is belegd bij de 
burgemeester. 

57 Gedacht kan worden aan doelstellingen met betrekking tot primaire taken van de dienst, maar ook aan 
ondersteunende zaken zoals ziekteverzuim en het opleveren van een jaarrekening waarover ACAM een 
goedkeurende verklaring afgeeft.

58 Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van bepaalde professionele vaardigheden door middel van deelname 
aan een cursus.

59 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
60 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015 en openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015. 

Deze laatste gaf aan: “Ik zat met mijn kamer midden tussen de mensen van Financiën. […] [T]wee deuren bij 
mij vandaan zat het hoofd Stafbureau […] en daarnaast [leden van het directieteam van Concern Financiën] en 
alle anderen. En daar liep je in en uit en zij ook bij mij. Dus ik had niet alleen de directeur over de vloer, maar 
ook de anderen en ik denk dat ik kan zeggen alle andere medewerkers van Financiën die rechtstreeks bij mij 
binnenliepen en die je dan wat vroegen of me wat vertelden, aanraadden of afraadden. Dat gebeurde voor een 
deel ook heel informeel […]”

61 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
62 Functieomschrijving gemeentesecretaris 1999.
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Verantwoordelijkheden en opdracht van de gemeentesecretaris
“In mijn tijd was de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het 
college. […] In het begin ben ik ook nog even griffier geweest, tot aan 
de invoering van het dualisme in 2002. Daarnaast was hij de eerste 
onder zijns gelijken als het gaat over de ambtelijke aansturing. Het 
is van belang om meteen aan het begin te zeggen dat ik directeur 
van de Bestuursdienst was. De directeuren vielen echter onder 
een wethouder. De stadsdeelsecretarissen vielen onder een eigen 
bestuur. Zelfs de directeur [Concern] Financiën, die deel uitmaakte 
van de Bestuursdienst, had een tamelijk rechtstreekse hiërarchische 
relatie met zijn wethouder. […] Ik kreeg de verantwoordelijkheid 
om iets te doen aan de concernontwikkeling. Dus het idee dat alle 
verschillende stadsdelen en diensten iets meer met elkaar konden 
samenwerken om zo een beter resultaat voor de Amsterdammers te 
boeken. Die opdracht kreeg ik terwijl ik er niet over ging, maar wel de 
gemeentesecretaris was.”

Erik Gerritsen, gemeentesecretaris 2000 – 2007 gemeente Amsterdam63

“De gemeentesecretaris, dat is dus over die periode waarover we 
het hebben, die werd wel ingezet bij problemen. Ik had zelf een 
proces waarbij de woningdienst moest fuseren met een deel van 
het OGA. Dat ging allemaal heel moeizaam en daarbij heeft de 
gemeentesecretaris geholpen. […] Kijk, inhoudelijke dingen kon ik 
allemaal zelf, maar dan ging het om organisatorische dingen.”

Duco Stadig, wethouder 1994 – 2006 gemeente Amsterdam64

Binnen de Bestuursdienst heeft de directie Concern Financiën de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de volgende taken van de 
financiële functie:
• Opstellen – en begeleiden van het proces richting het opstellen – 

van de geconsolideerde begroting en jaarrekening (op basis van de 
begrotingen en jaarrekeningen van diensten). Ten behoeve van deze 
taak stelt Concern Financiën financiële kaders en handleidingen op 
voor de P&Cproducten van de diensten;

• Formuleren van beleids en bestuursadvies over financiële 
consequenties;

• Uitvoeren van de treasurytaken.

Concern Financiën stelt dus kaders op en toetst vanuit de 
verantwoordelijkheid voor de begroting en de jaarrekening. Concern 
Financiën toetst aan de hand van de accountantsverslagen en op 
basis van de door diensten geleverde input voor de consolidatie of de 
P&Cproducten van de diensten aan de verwachtingen voldoen. Zij gaat 
het gesprek met een dienst aan als de prestaties onvoldoende zijn.65

63 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
64 Openbaar verhoor dhr. D.B. Stadig, 11 september 2015.
65 De toets verricht Concern Financiën aan de hand van de accountantsverslagen over de jaarrekening.  

Uit de jaarrekening wordt duidelijk of diensten zich aan financiële kaders houden, zoals het voldoen aan regels 
omtrent waardering van activa. Als er aanleiding voor is, gaat Concern Financiën het gesprek aan met diensten 
om prestaties te verbeteren. Bron: Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
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Positie van Concern Financiën
“De financiële functie was decentraal georganiseerd. Dat was de 
integrale verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen van 
de gemeente. Je was er natuurlijk wel van afhankelijk als Concern 
Financiën zijnde, omdat de rekeningen en begrotingen via die 
financiële functies van die diensttakken binnenkwamen. Daar 
had je zicht op door regelmatig contact te onderhouden met die 
organisatieonderdelen en ook via bijvoorbeeld de accountants-
rapporten.”

Kees Veerman, directeur Concern Financiën 2000 – 2005 gemeente 
Amsterdam66

De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende 
rol voor de financiële functie en wordt hiervoor bijgestaan door 
ACAM en de Rekeningencommissie
De gemeenteraad, die met de dualisering in maart 2002 een andere 
positie krijgt ten opzichte van het college, vervult zijn kaderstellende en 
controlerende rol67 voor de financiële functie op basis van de P&C 
producten en raadsvoordrachten, zoals besluitvorming over nieuw beleid. 
De gemeenteraad besluit in het kader van de gemeentelijke P&Ccyclus 
in 2002 over een programakkoord68, een begroting, een actualisatie 
(doorrekening) van de begroting op basis van de realisatie na vier 
maanden (ter kennisgeving)69 en een jaarrekening. 

ACAM controleert de gemeentelijke jaarrekening alsook afzonderlijke 
jaar rekeningen van diensten. ACAM stelt daarnaast op basis van de jaar
rekeningcontroles zogenoemde managementletters op voor diensten, die 
relevante inzichten weergeven over de staat van de bedrijfs voering en 
financiële functie binnen de diensten. ACAM en de Rekening encommissie 
rapporteren in het voorjaar aan de raad over hun bevindingen ten aanzien 
van de jaarrekening van de gemeente en de afzonderlijke diensten.

66 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
67 In Bijlage 2 wordt in meer detail ingegaan op deze rollen van de raad.
68 In 2002 werd een nieuw college gevormd waardoor een programakkoord werd uitgebracht. In andere jaren 

verschijnt een voorjaarsnota.
69 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015. Uit de jaarrekening wordt duidelijk of diensten zich 

aan financiële kaders houden, zoals het voldoen aan regels omtrent waardering van activa.
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 4.2 2002 – 2004: Initiatieven om tekortkomingen in bedrijfsvoering 
aan te pakken

Relevante gebeurtenissen: 

• In de periode 2002 – 2004 krijgen de ambtelijke organisatie, het college 
en de raad aandacht voor het verbeteren van de bedrijfs voering en 
concernvorming: er worden pogingen ondernomen om gemeente
breed achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering weg te werken en 
meer interne samenwerking (‘concernsamenwerking’) te realiseren.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2002 – 2004:

Behoefte aan meer aandacht voor de belangen van het concern 
bestond vanaf 2000. De uitvoering van initiatieven hiervoor loopt 
in de periode 2002 – 2004
Al voor de start van de onderzoeksperiode, in 2000 en 2001, constateren 
het college en de ambtelijke top met de nota’s Operatie Drieluik70 en 
Operatie Kwaliteitsslag71 dat er sprake is van achterstallig onderhoud in 
de bedrijfsvoering van de gemeente.72 Het college stelt in deze plannen 
dat de bedrijfsvoering van de gemeentelijke onderdelen, de investeringen 
in het personeel en de administratieve organisatie en de implementatie 
van ICT-ontwikkelingen zijn achtergebleven in vergelijking met de 
toekenning van prioriteiten die in hoge mate gericht was op politiek-
bestuurlijk gevoelige beleidsvelden.73 

70 Bestuursdienst, Operatie Drieluik, 13 december 2000.
71 Bestuursdienst, Collegevoordracht Operatie Kwaliteitsslag, 27 februari 2001.
72 Er waren verder andere initiatieven en voorstellen voor verbetering van de bedrijfsvoering. Zo was naast Operatie 

Drieluik en Operatie Kwaliteitsslag onder meer de 3e Ronde Ombuigingen. Ook waren er ‘klantenteams’ die 
fungeerden als monitorings en beheersinstrument in de periode 2002 – 2004. Klantenteams waren multidisciplinair 
samengestelde teams, met medewerkers van de Bestuursdienst, die het jaarplan en de jaarrekening beoordeelden 
en die gevraagd werden te adviseren bij grote besluiten.

73 College B&W, Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2001.

Relevante gebeurtenissen: 

• In de periode 2002 – 2004 krijgen de ambtelijke organisatie, het college 
en de raad aandacht voor het verbeteren van de bedrijfs voering en 
concernvorming: er worden pogingen ondernomen om gemeente
breed achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering weg te werken en 
meer interne samenwerking (‘concernsamenwerking’) te realiseren.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2002 – 2004:
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Het college stelt verder dat de borging van de belangen van het concern 
de afgelopen jaren niet voorop heeft gestaan. Het college is voornemens 
om een juist evenwicht te vinden in de belangen van het concern en het 
behoud van het uitgangspunt van integraal resultaatgericht management 
bij diensten.74 In het kader van Operatie Kwaliteitsslag leveren de diensten 
plannen in om – na akkoord van het college – verbeterinitiatieven op 
te starten voor de bedrijfsvoering.75 De gemeenteraad is in april 2001 
akkoord gegaan met Operatie Kwaliteitsslag. De uitvoering van Operatie 
Kwaliteitsslag, vallend onder verantwoordelijkheid van de wethouder 
Financiën, kent geen einddatum: de beschikbare gelden voor de 
verbetering zijn van structurele aard.76

Operatie Kwaliteitsslag en de kwaliteit van de bedrijfsvoering
”Toen is er [met Operatie Kwaliteitsslag] financiële ruimte beschikbaar 
gesteld, 40 miljoen gulden, nog geen 20 miljoen euro. […] Ja, er was 
sprake van achterstallig onderhoud in de administratieve organisatie 
en op het gebied van ICT. […] Een belangrijk deel [van het beschikbare 
bedrag] ging in de administratieve organisatie en in het verbeteren 
van de financiële functie zitten.”

Geert Dales, wethouder Financiën 2000 – 2004 gemeente Amsterdam77

De directie Concern Financiën wordt versterkt als gevolg van 
Operatie Kwaliteitsslag
In het kader van Operatie Kwaliteitsslag uit 2001 krijgt Concern Financiën 
structureel extra budget voor personeelsuitbreiding ten behoeve van:78 
• Intensivering van de bestaande taken, zoals verwerking van nieuwe 

producten;
• Uitvoering van nieuwe taken en projecten;
• Het opzetten van een P&Ceenheid ten behoeve van vernieuwingen in 

de P&Ccyclus.

74 College B&W, Bijlage bij collegevoordracht Drieluik over Besturingsfilosofie, december 2000.
75 Bestuursdienst, Collegevoordracht Operatie Kwaliteitsslag, 27 februari 2001.
76 “Structureel” wil zeggen dat hetzelfde bedrag elk jaar opnieuw wordt begroot. Een “incidenteel” bedrag wordt 

eenmalig begroot.
77 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
78 Versterking Concern Financiën: vanaf 2002 structureel ƒ 818 000 (in 2001 eenmalig ƒ 409 000) en voor het 

opzetten van een P&Cunit vanaf 2002 structureel ƒ 723 000 (in 2001 eenmalig ƒ 361 000). Bron: College B&W, 
Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2001.
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 4.3 2004 – 2007: De wisselingen in de bestuurlijke en ambtelijke 
top en de introductie van instrumenten om meer grip op de 
bedrijfsvoering te krijgen

Relevante gebeurtenissen voor de fi nanciële functie in de periode 
2004 – 2007:
• Wisselingen van wethouders Financiën in 2004, 2005 en 2006;
• Aantreden van een nieuwe directeur Concern Financiën die tevens de 

concerncontrollersrol gaat vervullen; 
• Nieuwe maatregelen om de betrokkenheid van Concern Financiën 

bij de fi nanciële functie van diensten te vergroten: de invoering van 
bedrijfsvoeringsverklaringen en integrale metingen bedrijfsvoering, 
de invoering van het fi nancieel toezicht instrumentarium en het 
initiatief tot een Servicehuis Financiën.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2004 – 2007:

Vier wethouders Financiën in drie jaar tijd
De periode 2004 – 2007 kenmerkt zich door vele wisselingen van de 
portefeuille Financiën. In januari 2004 vertrekt dhr. Dales als wethouder 
Financiën. Hij wordt opgevolgd door dhr. Huffnagel. Wethouder Huffnagel 
heeft naast de portefeuille Financiën ook de portefeuilles Economische 
Zaken en Luchthaven. In juni 2005 vertrekt wethouder Huffnagel en 
worden zijn portefeuilles overgenomen door mevr. Griffi th.79

79 Wethouder Van der Horst nam tussen 11 mei en 1 juni 2005 de portefeuille Financiën waar.

Relevante gebeurtenissen voor de fi nanciële functie in de periode 
2004 – 2007:
• Wisselingen van wethouders Financiën in 2004, 2005 en 2006;
• Aantreden van een nieuwe directeur Concern Financiën die tevens de 

concerncontrollersrol gaat vervullen; 
• Nieuwe maatregelen om de betrokkenheid van Concern Financiën 

bij de fi nanciële functie van diensten te vergroten: de invoering van 
bedrijfsvoeringsverklaringen en integrale metingen bedrijfsvoering, 
de invoering van het fi nancieel toezicht instrumentarium en het 
initiatief tot een Servicehuis Financiën.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2004 – 2007:
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De impact van de wethouderwissels
“De wisseling van de wethouder was lastig, omdat inwerken toch  
weer tijd vergt, maar het enthousiasme om dat te doen, was groot.”

Koos Spanjer, adjunctdirecteur Concern Financiën 2000 – 2006 en 
directeur rve Financiën gemeente Amsterdam80 

 
In april 2006 treedt het nieuwe college 2006 – 2010 aan van PvdA en 
GroenLinks. Dhr. Asscher wordt de wethouder Financiën in het nieuwe 
college. Naast de portefeuille Financiën heeft hij bij aantreden de  
portefeuilles Economische Zaken en Lucht en Zeehaven. 

De directeur Concern Financiën vertrekt begin 2005. Zijn vertrek 
wordt gevolgd door veranderingen bij de directie Concern 
Financiën
In deze periode volgen verschillende directeuren Concern Financiën  
elkaar op. In januari 2005 vertrekt dhr. Veerman als directeur. Hij besluit  
zijn functie vroegtijdig neer te leggen. De gemeentesecretaris, 
dhr. Gerritsen, geeft eind 2004 aan de directeur Concern Financiën, 
dhr. Veerman, te kennen dat deze na vijf jaar geen verlenging meer krijgt  
in zijn rol als directeur Concern Financiën. Dhr. Gerritsen geeft 
dhr. Veerman desgevraagd aan dat een verlenging in 2007 – vijf jaar na 
aanstelling van dhr. Veerman als directeur Concern Financiën – hem 
geen goed idee lijkt, gegeven de discussies die tussen hen bestaan over 
diens rolinvulling. In de visie van dhr. Gerritsen had dhr. Veerman een te 
beperkte rolopvatting van Concern Financiën voor ogen.81 Dhr. Veerman 
wijt het besluit aan de opvatting van dhr. Gerritsen dat Concern Financiën 
te veel zou drijven op de persoon Veerman. Dhr. Veerman besluit  
uiteindelijk, begin 2005, zijn positie vroegtijdig neer te leggen.82

In januari 2005 stond er na het vroegtijdig vertrek van dhr. Veerman 
niet direct een opvolger klaar. De adjunctdirecteur dhr. Spanjer neemt 
de functie waar tot het aantreden van de nieuwe directeur Concern 
Financiën in augustus 2005. De nieuwe directeur Concern Financiën, 
mevr. Lindeman, is verantwoordelijk voor het aansturen van de directie 
Concern Financiën en het adviseren van het bestuur over onder meer 
ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën en de  
gemeentelijke bedrijfsvoeringsfuncties. De directeur vervult verder de 
nieuw ingestelde rol van concerncontroller, met de verantwoordelijkheid 
om de bredere concerncontrol83 op te bouwen.84

80 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015.
81 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015. 
82 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015. Dhr. Veerman zou, naar eigen zeggen, als 

aangeschoten wild fungeren wanneer hij de termijn van vijf jaar vol zou maken.
83 Zie Hoofdstuk 3 voor een definitie van het begrip ‘concerncontrol’.
84 Profielschets voor directeur Concern Financiën / beoogd directeur nieuwe directie Concern Financiën-Bedrijven /  

Fusietrekker, 9 februari 2005 en openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015. De taken en rol van 
concerncontroller zijn niet verder toegelicht in het functieprofiel. 
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De opdracht van de nieuwe directeur Concern Financiën en tevens 
eerste concerncontroller
“De eerste opdracht die ik kreeg, was: voeg Financiën en Bedrijven 
samen en maak Financiën transparant. […] Wat ik me nog kan 
herinneren, werd het beschreven als dat [Concern] Financiën in de 
ogen van heel veel medewerkers van de gemeente Amsterdam een 
black box was.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam85

In 2006 fuseert Concern Financiën met de afdeling Bedrijven van 
de Bestuursdienst. Concern Financiën krijgt door die fusie de 
verantwoordelijkheid over het beheer van deelnemingen. Voornaamste 
redenen hiervoor waren de inhoudelijke samenhang tussen de voor 
beide taken noodzakelijke fi nanciële en bedrijfsmatige kennis,86 en 
de besparingen waar de fusie toe zou leiden. Ook werd een aantal 
knelpunten benoemd die de nieuwe organisatie diende op te lossen. 
De knelpunten zijn er op het vlak van informatieverzameling, gegevens
verwerking/analyse, het adviesproces en de uitvoering.87 

Geconstateerde problemen in de organisatie88 
De belangrijkste voorbeelden van de knelpunten die de nieuwe 
organisatie diende op te lossen, staan hieronder gegroepeerd per gebied.

Informatieverzameling
• De tijdigheid, juistheid en volledigheid van de (aanlevering van de) 

informatie laat te wensen over, waardoor er problemen ontstaan in 
het verdere analyse- en adviestraject;

• De vraagstelling van de directie aan de leverancier van de informatie 
is niet altijd voldoende (formulering van de informatie behoefte is niet 
altijd duidelijk genoeg).

Gegevensverwerking/-analyse
• De beschikbare gegevens (van verschillende partijen) zijn niet altijd 

goed vergelijkbaar;
• De criteria voor beoordeling en toetsing van een voorstel zijn niet 

voldoende helder.

Adviesproces
• De directie is te veel bezig met het herstellen van fouten in de informatie, 

waardoor er tijdsdruk ontstaat en verdieping niet meer mogelijk is;
• Het institutionele geheugen van de directie zit bij enkele mensen in 

het hoofd. Kennis is niet of te weinig vastgelegd.

Uitvoering
• Er wordt lang niet altijd (door de tijd heen) gevolgd of de door het 

college genomen besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

85 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
86 Managementteam van Concern Financiën, Memo over resultaten werkgroepen in het kader van de fusie 

Financiën en Bedrijven, 23 december 2005.
87 Bestuursdienst, De fusie komt naar je toe deze winter…, De weg naar een nieuwe directie: aanpak en coördinatie, 

21 november 2005 en openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
88 Bestuursdienst, De fusie komt naar je toe deze winter…, De weg naar een nieuwe directie: aanpak en coördinatie, 

21 november 2005.

Geconstateerde problemen in de organisatie88

De belangrijkste voorbeelden van de knelpunten die de nieuwe 
organisatie diende op te lossen, staan hieronder gegroepeerd per gebied.

Informatieverzameling
• De tijdigheid, juistheid en volledigheid van de (aanlevering van de) 

informatie laat te wensen over, waardoor er problemen ontstaan in 
het verdere analyse- en adviestraject;

• De vraagstelling van de directie aan de leverancier van de informatie 
is niet altijd voldoende (formulering van de informatie behoefte is niet 
altijd duidelijk genoeg).

Gegevensverwerking/-analyse
• De beschikbare gegevens (van verschillende partijen) zijn niet altijd 

goed vergelijkbaar;
• De criteria voor beoordeling en toetsing van een voorstel zijn niet 

voldoende helder.

Adviesproces
• De directie is te veel bezig met het herstellen van fouten in de informatie, 

waardoor er tijdsdruk ontstaat en verdieping niet meer mogelijk is;
• Het institutionele geheugen van de directie zit bij enkele mensen in 

het hoofd. Kennis is niet of te weinig vastgelegd.

Uitvoering
• Er wordt lang niet altijd (door de tijd heen) gevolgd of de door het 

college genomen besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
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Het college en de raad constateren achterstallig onderhoud en 
tekortkomingen in de (financiële) bedrijfsvoering
In 2004 constateert de Rekeningencommissie over de jaarrekening van 
2003 dat bij 23 van de 42 onderzochte gemeentelijke onderdelen de 
bedrijfsvoering niet voldoende op orde is. Het gaat onder andere om 
bedrijfsvoeringsaspecten als procesbeschrijvingen, (interne) planning en 
control, financieel beheer, projectbeheersing en managementrapportages 
bij diensten als DBGA (Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam), DIVV 
(Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer), OGA (Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam), DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) en 
de Sociale Dienst (voorloper van Dienst Werk en Inkomen (DWI)).89

Het college komt daarop met een verbeterplan: Focus in Bedrijfsvoering.90 
Het college signaleert in dit plan dat bedrijfsvoering minder aandacht 
krijgt dan beleidstaken en dat de gemeentelijke bedrijfsvoering, ondanks 
verbeteringen door Operatie Kwaliteitsslag, nog steeds problemen kent. 
Het college wijst op voorbeelden van enkele incidenten die ontstaan zijn 
door onvoldoende kwaliteit van de bedrijfsvoering. Zo kon de Sociale 
Dienst Amsterdam niet voldoen aan de door het Rijk gestelde eisen voor 
subsidieuitkeringen, hetgeen tot boetes heeft geleid. Daarnaast heeft 
onvoldoende aandacht voor de administratieve organisatie en de interne 
control (AO/IC) geleid tot problemen bij de Dienst Stadstoezicht.91

In 2004 concludeert het college dat, ondanks de uitvoering van Operatie 
Drieluik, de gemeentelijke organisatie nog steeds niet is opgewassen 
tegen de uitdagingen waar ze voor staat. De samenwerking moet 
worden verbeterd. Bij het voorleggen van besluitvorming aan het 
college is nog te veel sprake van een verkokerde advisering die vanuit 
diensten, bedrijven en projectorganisaties via de Bestuursdienst en de 
desbetreffende portefeuillehouder het college bereikt.92

In 2005 schakelt het college een onderzoeksbureau in om de problemen in 
het functioneren van de gemeente samenhangend in kaart te brengen. Het 
onderzoeksbureau stelt in het rapport Beter presteren voor Amsterdam93 
dat de centrale stad en stadsdelen voor ondersteunende processen (als 
financiën, personeel en organisatie, ICT en inkoop) verschillende visies 
en kaders hebben vastgesteld. De gemeentebrede visie en kaderstelling 
op de ondersteunende processen wordt beoordeeld als beperkt: Zowel 
op het niveau van de centrale stad als de stadsdelen is er sprake van 
een grote diversiteit. Het onderzoeksbureau waarschuwt verder dat 
uit ontwikkelingen blijkt dat de stadsdelen, diensten en bedrijven werk 
moeten maken van het verbeteren van de bedrijfsvoering.

89 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2003, 26 mei 2004.
90 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
91 Een onderzoekscommissie van de raad heeft in februari 2004 gerapporteerd dat de Dienst Stadstoezicht er 

in de zomer van 2002 financieel niet goed voorstond. Dit was onder meer te wijten aan beperkingen in de 
managementinformatie als gevolg van een gebrekkige administratie en trage planning en controlcyclus.  
De cultuur, de interne informatieverschaffing en de samenwerking binnen de afdeling financiën van Stadstoezicht 
gaven naar het inzicht van de onderzoekscommissie reden tot zorg en besluiten van het managementteam 
bleven onvoldoende getoetst door de afdeling financiën. Bron: Commissie Vooronderzoek Dienst Stadstoezicht, 
Verslag van de commissie vooronderzoek Dienst Stadstoezicht, 19 februari 2004.

92 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
93 Hiemstra & De Vries, Beter Presteren voor Amsterdam, 2005.
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Het college komt vanaf 2004 met nieuwe control instrumenten 
voor verbetering van de bedrijfsvoering: bedrijfsvoerings
verklaringen en integrale metingen bedrijfsvoering, het financieel 
toezichtinstrumentarium en Uitvoering in Beeld
In 2004 komt het college in het eerdergenoemde Focus in Bedrijfsvoering 
met een aanpak voor de meest acute bedrijfsvoeringsgebreken en een 
meerjarig beleidskader bedrijfsvoering.94 Het college stelt bedrijfs
voerings normen op en introduceert twee instrumenten om te bepalen of 
diensten daaraan voldoen: jaarlijkse bedrijfsvoerings verklaringen (BVV’s) 
en de integrale meting bedrijfsvoering (IMB). Tot de normen behoren ook 
relevante normen voor de financiële functie. Voor de BVV vullen diensten 
zelf in of zij aan die bedrijfsvoeringsnormen voldoen en wat zij eraan 
doen om, indien nodig, prestaties te verbeteren. Bij de IMB voert de 
Bestuursdienst een analyse uit bij een dienst om te bepalen of de dienst 
aan de normen voldoet. De BVV’s dienen jaarlijks door de diensten bij de 
jaarrekening geleverd te worden en voor de IMB’s is het streven minimaal 
eens in de vier jaar een dienst te hebben doorgelicht. De diensten leveren 
de eerste bedrijfsvoeringsverklaringen in 2005 (over het jaar 2004) op.  
De eerste IMB’s vinden plaats in 2005.95 

In juni 2005 besluit het college daarnaast een financieel toezicht
instrumentarium te introduceren om bij diensten in te kunnen grijpen in 
tekort schietende (financiële) bedrijfsvoering.96 Het is volgens het college 
de verwachting dat een dergelijk instrumentarium kan bijdragen aan het 
voorkomen van een herhaling van het moeizame jaarrekeningtraject, 
zoals dat over het jaar 2004 het geval was.97 Het instrument onderscheidt 
verschillende niveaus van toezicht, waarbij elk volgend niveau 
een strengere vorm van toezicht impliceert.98 In 2006 wordt OGA 
(Ontwikkelings bedrijf Gemeente Amsterdam) als eerste gemeentelijke 
dienst onder verscherpt toezicht geplaatst.

94 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
95 Een uitgebreide beschrijving van het instrument van BVV’s en IMB’s is opgenomen in Bijlage 5. Gedurende de 

onderzoeksperiode zijn zo’n 280 BVV’s afgegeven en 31 IMB’s verricht. De commissie heeft 24 IMB’s inhoudelijk 
bekeken en meegenomen. De overige zeven IMB’s zijn pas tijdens de feitencheck in januari 2016 door het college 
aangeleverd.

96 Het college kan diensten onder verscherpt toezicht plaatsen, mocht er vanuit de jaarstukken, andere financiële 
stukken – bijvoorbeeld het accountantsverslag, de bedrijfsvoeringsverklaring of de uitkomsten van een integrale 
meting bedrijfsvoering – of anderszins aanleiding zijn om te veronderstellen dat sprake is van serieuze problemen 
op het terrein van de (financiële) bedrijfsvoering of dat het in de rede ligt dat deze op termijn zullen optreden.

97 College B&W, Reactie van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de Rekeningencommissie over 
de gemeenterekening over 2004 en op het Generaal Verslag over de controle van de gemeenterekening 2004, 
15 juni 2005.

98 Diensten blijven op niveau A zolang geconstateerde tekortkomingen (volgens de vakwethouder) zonder verdere 
bestuurlijke bemoeienis kunnen worden opgelost. Bij niveau B moet de dienst een verbeterplan definiëren, 
waarbij de concerncontroller/directeur Financiën beoordeelt of dit plan voldoende SMART – specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden – geformuleerd is. Als betrokken vakwethouder en wethouder Financiën 
twijfelen over de kwaliteit van de informatievoorziening kan een toezichtscommissie ingesteld worden (niveau 
C). In het zwaarste niveau, niveau D, wordt er een bewindvoerder aangesteld om de (financiële) bedrijfsvoering 
weer in control te krijgen.
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In 2005 besluit het college een uniform rekeningschema in te 
voeren en in 2006 besluit het college de financiële administraties 
te concentreren in het Servicehuis Financiën
In 2005 start het project Stroomlijning Financiële Gegevens (SFG).
Dit project volgt op de beleidsnota financiële pakketten van voor 2003 
dat als doelstelling had om het grote aantal financiële pakketten dat 
op dat moment wordt gebruikt binnen de gemeente te reduceren 
en te synchroniseren.99 De voornaamste doelstelling van het nieuwe 
project Stroomlijning Financiële Gegevens is om in samenwerking met 
diensttakken en bedrijven een uniform rekeningschema te ontwikkelen en 
te implementeren, dat gericht is op eenduidige en onderling vergelijkbare 
financiële en control-informatie. Het project SFG dient ervoor te zorgen 
dat op 1 januari 2008 onder meer alle diensttakken en bedrijven een 
standaard rekeningschema gebruiken en dat het centraal verzamelen van 
de door diensttakken en bedrijven geleverde gegevens efficiënt en effectief 
gebeurt.100 

Het jaar erop stellen de wethouders Asscher en Van Poelgeest in hun 
notitie Van ongeduld naar actie (2006) dat blijkt uit de accountants-
rapporten van de afgelopen jaren dat de versnipperde financiële functie 
kwetsbaar is en dat tijdige consolidatie en oplevering van de jaarrekening 
een probleem is. Samenwerking op het terrein van financiën kan aan 
de oplossing van deze problemen een belangrijke bijdrage leveren.101 
De wethouders stellen voor om de financiële administraties van 
gemeentelijke diensten onder te brengen in een Servicehuis Financiën 
(SHF). Het college stemt op 11 juli 2006 in met het voorstel. Naar 
aanleiding van de Baakbesprekingen102 in 2006 krijgt de directeur Concern 
Financiën de opdracht om dit te realiseren. Concern Financiën levert de 
Start notitie Servicehuis Financiën op als eerste stap en als aanzet voor 
een business  case.103 Streven is door middel van uniformering van de 
inrichting van de financiële administraties in het Servicehuis Financiën de 
kwaliteit van de administraties en de financiële informatie te verhogen.104

Vanaf 2006 werken het college en de ambtelijke organisatie aan het 
opzetten van het Servicehuis Financiën. De aanpak is om eerst vier 
diensten op vrijwillige basis deel te laten nemen aan het Servicehuis, 
waarna het Servicehuis jaarlijks uitgebreid zou worden met meer diensten. 
Het college neemt daarbij twee besluiten die rand voorwaardelijk worden 
geacht voor het welslagen van het Servicehuis Financiën:105

• Het introduceren van één uniform rekeningschema (de opzet en 
inrichting van de boekhouding), in lijn met het lopende project 
Stroomlijning Financiële Gegevens;

• Alle diensten nemen deel aan de aanbesteding voor een financieel 
systeem (boekhoudpakket).

In 2007 wordt de stuurgroep SFG in zijn geheel opgeheven en draagt het 
zijn werkzaamheden over aan de stuurgroep voor het Servicehuis  
Financiën (SHF).106 Hiermee wordt het project in zijn geheel opgenomen 
in SHF. Op het moment van overdragen heeft de stuurgroep SFG nog 

99 Bestuursdienst (Bureau BCF), Beleidsvoorstel Financiële Pakketten, 2005.
100 Bestuursdienst (Concern Financiën), Projectplan Stroomlijning Financiële Gegevens versie 6.2, 7 februari 2006.
101 Wethouders L.F. Asscher en M. van Poelgeest, Notitie Van ongeduld naar actie, 5 juli 2006.
102 Baakbesprekingen zijn de jaarlijkse begrotingsbesprekingen tussen collegeleden, de gemeentesecretaris en een 

paar medewerkers van Concern Financiën/Directie Middelen en Control. 
103 Bestuursdienst (Concern Financiën), Startnotitie Servicehuis Financiën, oktober 2006.
104 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, 24 april 2007.
105 Bestuursdienst (Concern Financiën), Startnotitie Servicehuis Financiën, oktober 2006.
106 Bestuursdienst (stuurgroep SFG), Notulen vergadering 5 februari 2007, 14 februari 2007.
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geen keuze gemaakt omtrent de aanbieder en het pakket van een uniform 
rekeningschema.

Servicehuis Financiën
“Het idee was dat het verstandig was om op een aantal terreinen 
samen te gaan werken, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. We 
hadden toen geloof ik tientallen servers en honderden websites. 
Daarnaast het Servicehuis Personeel en het Servicehuis Financiën. 
[…] In 2006/2007 waren de geesten daar eindelijk rijp voor. Daarvoor 
moest je er echt niet mee aankomen. […] het Servicehuis Financiën 
[was] het meest controversieel. Dat is ook als laatste gestart. Het 
was altijd een gevecht, want directeuren wilden het liefst hun eigen 
[administraties] houden. Het was kwetsbaar. Dat zag je in alle 
accountantsrapporten. De bedrijfsvoeringsfunctie was kwetsbaar als 
die verspreid was over veertig diensten en stadsdelen. […] Daar was 
het meest mee te verdienen.”

Erik Gerritsen, gemeentesecretaris 2000 – 2007 gemeente Amsterdam107

Andere ontwikkelingen in deze periode
• De raad stelt in 2004 de Amsterdamse rekenkamer in. De rekenkamer 

voert vanaf dat moment jaarlijks op basis van een eigen onderzoeks
programma verschillende, gerichte onderzoeken uit voor de 
gemeente raad. In de onderzoeken beoordeelt de rekenkamer de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door 
het gemeentebestuur gevoerde bestuur.108

• In mei 2004 neemt de raad nieuwe verordeningen aan om verder 
invulling te geven aan de dualisering en het nieuwe artikel 213a 
van de Gemeentewet, dat het college verplicht periodiek onderzoek 
te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur.109 De raad stelt nieuwe kaders vast ten aanzien  
van de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente,  
de accountantscontrole en deze onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid.110 De kaderstelling leidt er niet toe dat het college 
de onderzoeken op grond van artikel 213a van de Gemeentewet gaat 
uitvoeren.

• In 2006 introduceert het college het online monitorinstrument 
Uitvoering in Beeld111 om het college, de raad en de Amsterdammers 
in staat te stellen de uitvoering van onderdelen van het Program
akkoord 2006 – 2010 en de realisatie van doelstellingen te monitoren. 

• In de periode 2005 – 2007 werkt de gemeentelijke organisatie aan 
bezuinigingen in de 10% bezuinigingsoperatie. De aanleiding van 
deze operatie is de aangenomen raadsmotie Reuten c.s. bij de 
begrotingsbehandeling over 2006.112

• In 2006 krijgt samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering tussen 

107 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
108 Zie voor meer informatie over de rekenkamer Bijlage 2. In 2010 is de rekenkamer van Amsterdam samengevoegd 

met de rekenkamer van de gemeente Zaanstad en heet sindsdien Rekenkamer Metropool Amsterdam.
109 Bestuursdienst (Concern Financiën), Collegevoordracht Duale verordeningen ex. artikel 212, 213, 213a van de 

Gemeentewet (GW), 16 maart 2004. 
110 Zie Bijlage 3 voor een toelichting van de ontwikkeling van de kaders en regels in Amsterdam.
111 Naast Uitvoering in Beeld ontwikkelde Dienst Onderzoek en Statistiek de website ‘Stadstat’ waarin ook de 

programakkoorddoelstellingen en uitvoering gevolgd konden worden.
112 Motie Reuten c.s., nr. 597. Wegens voorziene krapte in de begroting de komende jaren vindt de raad het wenselijk 

dat de nieuwe raad (na de verkiezingen van 2006) bij de onderhandelingen over een nieuw programakkoord 
inzicht heeft in de potentiële financiële ruimte die er is voor de periode 2007 – 2010.
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de centrale stad en stadsdelen meer vorm door het gesloten 
Bestuursakkoord stad en stadsdelen 2006 – 2010.113

 4.4 2007 – 2010: De introductie van het algemeen directeurschap en 
de gevolgen van de fi nanciële crisis voor Amsterdam 

Relevante gebeurtenissen voor de fi nanciële functie in de periode 
2007 – 2010:
• Het aantreden van een nieuwe gemeentesecretaris die tevens 

algemeen directeur wordt van de stad;
• De start van de wereldwijde economische crisis. Er doen zich 

fi nanciële incidenten voor bij grote projecten;
• Introductie van een negenmaandsrapportage, instelling van 

een fi nancieel controllers overleg en introductie van de Regeling 
Risicovolle Projecten;

• De wens vanuit Concern Financiën om concerncontrol in te voeren;
• Stopzetten van Servicehuis Financiën en start van de aanschaf en 

ontwikkeling van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS);
• Vertrek van de directeur Concern Financiën en de leden van het 

managementteam van Concern Financiën eind 2009 en begin 2010.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2007 – 2010:

113 Gemeente Amsterdam, Bestuursakkoord stad en stadsdelen 2006 – 2010, november 2006.

Relevante gebeurtenissen voor de fi nanciële functie in de periode 
2007 – 2010:
• Het aantreden van een nieuwe gemeentesecretaris die tevens 

algemeen directeur wordt van de stad;
• De start van de wereldwijde economische crisis. Er doen zich 

fi nanciële incidenten voor bij grote projecten;
• Introductie van een negenmaandsrapportage, instelling van 

een fi nancieel controllers overleg en introductie van de Regeling 
Risicovolle Projecten;

• De wens vanuit Concern Financiën om concerncontrol in te voeren;
• Stopzetten van Servicehuis Financiën en start van de aanschaf en 

ontwikkeling van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS);
• Vertrek van de directeur Concern Financiën en de leden van het 

managementteam van Concern Financiën eind 2009 en begin 2010.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2007 – 2010:
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De gemeentesecretaris wordt in 2007 als algemeen directeur de 
hoogst ambtelijk verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering 
Vanaf 2007 is er een omslag in het organisatiemodel binnen de gemeente. 
De nieuwe gemeentesecretaris, dhr. De Jong, wordt naast gemeente 
secretaris en directeur van de Bestuursdienst, ook algemeen directeur.  
De invoering van het algemeen directeurschap komt er met het idee  
dat de gemeente en haar onderdelen meer als één organisatie moeten 
gaan functioneren.114 Als algemeen directeur is dhr. De Jong ambtelijk 
eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente en de 
bedrijfsvoering van op dat moment 32 diensten.115 Op uitvoerend niveau 
blijven de dienstdirecteuren de eerstverantwoordelijken.116 De wet houders 
blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 
diensten. Als algemeen directeur voert de gemeentesecretaris – en niet 
meer de wethouders – de functioneringsgesprekken met directeuren, 
waarbij hij de resultaatsafspraken met directeuren bespreekt en daarmee 
stuurt op de bedrijfsvoering en primaire taken. 

Door de introductie van het algemeen directeurschap verandert de 
hiërarchische positie van de gemeentesecretaris sterk ten opzichte van 
de dienstdirecteuren. De gemeentesecretaris heeft nu meer macht, 
aangezien hij de dienstdirecteuren formeel kan aanspreken en niet 
uitsluitend meer door tussenkomst van een wethouder. 

De nieuwe rol van de gemeentesecretaris als algemeen directeur
“Voordat ik kwam, was de gemeentesecretaris wel directeur van de 
Bestuursdienst maar geen directeur van de dienstdirecteuren. Met 
mijn komst was voorbereid dat ik dat wel zou worden. Met dus nog 
32 dienstdirecteuren en de Bestuursdienst onder mij waarin zes 
directeuren zaten en nog veertien stadsdeelsecretarissen die niet 
hiërarchisch onder mij vielen, maar waarvoor ik wel de personele 
zorg had, was dat een interessante combinatie. […] In de loop van 
die vijf jaar is er steeds meer een patroon in gekomen over hoe een 
algemeen directeur in Amsterdam kan functioneren, komende uit een 
situatie waar er toch een strikte relatie was tussen de diensten en de 
wethouder.”

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente 
Amsterdam117 

Vanaf mei 2008 krijgt de wethouder Financiën extra portefeuilles
Door wijzigingen in het college krijgt de wethouder Financiën, 
dhr. Asscher, in mei 2008118 naast zijn portefeuilles Financiën, Lucht 
en Zeehaven en Economische Zaken, ook de portefeuilles Educatie, 
Jeugdzaken en Inburgering. In april 2009 worden na een verandering in 
het college119 ook Grote Stedenbeleid en Wijkaanpak aan zijn portefeuilles 
toegevoegd. 

114 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
115 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2007, 25 juni 2008. Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2008, 10 juni 2009.
116 College B&W, Reactie van het college op het verslag van de Rekeningencommissie en het verslag van ACAM 

inzake de controle van de Jaarrekening van de Gemeente Amsterdam, 2 juni 2009.
117 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
118 Bij vertrek van wethouder Buyne.
119 Bij vertrek van wethouder Herrema.
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In 2008 start de wereldwijde economische crisis. Er doen zich 
verder financiële incidenten voor bij projecten
In 2008 begint de financiële crisis, uitmondend in een wereldwijde 
economische crisis. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Amsterdam.

De impact van de financiële crisis
“Als we ook even kijken naar een kantelpunt van hoe de gemeente 
functioneerde, dat lag echt rond de financiële crisis in 2008, waarbij 
het bewustzijn er bij het college snel was en bij de raad dat wij ons 
moesten prepareren op financieel mindere tijden. Daarmee waren 
wij heel tijdig. Dat werd bestuurlijk en ambtelijk gedeeld. Toen zijn 
we in 2009 begonnen een bezuinigingsprogramma voor te bereiden, 
waarbij we de directeuren van de diensten actief hebben ingezet om 
te zoeken naar bezuinigingsopties.”

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente 
Amsterdam120 

 
Er treden financiële tegenslagen op voor Amsterdam rondom het 
Vereveningsfonds121. De ontwikkeling van grond voor woningbouw en 
bedrijventerreinen stokt, waardoor de stand van het Vereveningsfonds 
verslechtert. Bij de begroting van 2011 besluit de raad het fonds te 
saneren.122

Tegelijkertijd met de gevolgen van de financiële crisis, krijgt de gemeente 
ook te maken met een tegenslag bij de bouw van de Noord/Zuidlijn.  
In februari 2009 maakt het college bekend dat de jaarlijkse doorrekening 
van de Noord/Zuidlijn een ongunstiger financieel beeld laat zien dan 
op voorhand kon worden vermoed (e 295 miljoen, na eerdere over
schrijdingen). Daarna besluit de raad tot het instellen van een enquête 
naar de besluitvorming en de uitvoering van de Noord/Zuidlijn.123 Naar 
aanleiding van de tien lessen die het college trekt uit het onderzoek, 
besluit het college een programma LetOp/10 lessen te introduceren, om 
te waarborgen dat fouten uit het verleden bij projecten en programma’s 
niet opnieuw gemaakt worden. 

120 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
121 Het doel van het Vereveningsfonds is binnen de gemeente het saldo van opbrengsten te verevenen tussen 

ruimtelijke plannen met een tekort en ruimtelijke plannen met een overschot. Zo kan met de winst van het ene 
plan het tekort van een ander plan worden gedekt. Bron: Rekenkamer Amsterdam, Vereveningsfonds, maart 2006.

122 Uit Commissie Wijntjes, Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam,  
29 november 2010: “Het Vereveningsfonds heeft zich de afgelopen jaren zeer ongunstig ontwikkeld. Reeds 
vanaf 2004 is er sprake van een geleidelijke verslechtering van de stand van het fonds. Sinds 2004 heeft het 
OGA diverse beheersmaatregelen getroffen om het Vereveningsfonds weer op peil te brengen. […] Mede onder 
invloed van de in september 2008 uitgebroken kredietcrisis, de erop volgende vastgoedcrisis en de instorting van 
de kantorenmarkt, is de stand van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds verder verslechterd.”

123 Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, Enquête Noord/Zuidlijn, 15 december 2009. De destijds ingeschatte 
uiteindelijke kosten voor de gemeente Amsterdam bedragen e 1 360 miljoen, een verviervoudiging van het 
oorspronkelijke budget. 
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In de periode 2007 – 2008 introduceert het college een nieuw 
P&Cproduct (negenmaandsrapportage), een nieuw overleg 
(financieel controllersoverleg) en de Regeling Risicovolle Projecten
Het college besluit124 in 2007 de raad jaarlijks een negenmaands
rapportage toe te sturen, waarin het de raad informeert over de 
tussentijdse financiële realisatie tijdens het lopende begrotings jaar tot 
en met september. Het inzicht in de tussentijdse realisatie moet de raad 
helpen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak. 

Vanaf november 2007 organiseert Concern Financiën een financieel 
controllersoverleg. Deelnemers aan dit overleg zijn de controllers van 
de gemeentelijke diensten en bedrijven. Tijdens het halfjaarlijks overleg 
informeert Concern Financiën de dienstcontrollers over ontwikkelingen 
binnen de gemeentelijke financiën.125

De gemeente introduceert in 2008 een nieuw instrument voor risico
management, de Regeling Risicovolle Projecten (RRP)126, die voortvloeit 
uit de nieuwe nota Risicomanagement. Deze regeling geeft richtlijnen 
voor risicomanagement aan de ambtelijke organisatie.127 Aanleiding 
voor de regeling is een motie van de gemeenteraad uit 2007 om grote 
projecten beter te controleren en te beheersen.128 In 2010 is de raad naar 
aanleiding van de enquête naar de Noord/Zuidlijn opnieuw gewezen op 
het belang van risicomanagement voor projecten.

De raad vraagt om een belangrijkere rol voor Concern Financiën 
in concerncontrol
In het debat over de jaarrekening 2008 draagt de gemeenteraad het 
college per motie en op aanraden van de Rekeningencommissie129 op 
om Concern Financiën een belangrijkere rol toe te bedelen bij concern
control.130 Dit verzoek vindt plaats in het licht van de scherpere aandacht 
die binnen de gemeente is ontstaan voor risicomanagement. De raad 
vraagt om een directie Concern Financiën die zwaarder en steviger, meer 
toetsend en meer afdwingend moet zijn.131

124 Gemeenteraad Amsterdam, Raadsbesluit Jaarplancirculaire 2008, 6 maart 2007.
125 Naast deze overleggen worden er – indien gewenst – themabijeenkomsten georganiseerd voor controllers en 

in enkele gevallen voor alle financiële medewerkers. Daarnaast is er een dagelijks bestuur van het financieel 
controllersoverleg, dat vier keer per jaar bij elkaar komt. Tot dit bestuur behoort onder anderen de directeur 
Concern Financiën.

126 College B&W, Regeling Risicovolle Projecten (bijlage bij Notitie Risicomanagement), 25 maart 2008.
127 Een van de richtlijnen is het gebruik van de RISMANmethode: Met behulp van deze methode kunnen onder 

andere de zogenaamde resterende risico’s worden geïdentificeerd, waarover door de diensten binnen de 
planning en controlcyclus (begroting en jaarrekening) via een speciaal format gerapporteerd dient te worden.

128 De Rekeningencommissie geeft in 2014 aan dat vanaf de jaarrekening over 2007 risicomanagement een vast 
onderwerp is geweest in zowel het verslag van de Rekeningencommissie, de rapporten van ACAM als in het 
debat, onder meer gevoed door de discussies omtrent de Noord/Zuidlijn, de Zuidas, grondexploitaties en het 
vereveningsfonds. Bron: Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 
2006 – 2012 en de reactie daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014. 
Er bestond voor 2007 al wel een procedure rondom grote projecten, maar in de praktijk is daar nooit invulling aan 
gegeven volgens ACAM. Bron: ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2007 gemeente Amsterdam, 29 april 2008.

129 Speech voorzitter Rekeningendebat, 10 juni 2009.
130 Motie 1.321 De Wit c.s.
131 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
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Eind 2008 is de ontwikkeling van het Servicehuis Financiën 
gestopt. In 2009 vangt het college aan met de aanschaf en 
ontwikkeling van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Eind 2008 is de ontwikkeling van het Servicehuis Financiën gestopt. 
Het budget dat door het college in de begroting is opgenomen voor 
het opzetten van het Servicehuis Financiën, wordt door moties en 
amendementen door de raad toebedeeld aan andere doelstellingen en 
projecten, zoals een cultureel festivalfonds.132 

In 2009 start het college met de aanschaf en ontwikkeling van een 
fi nancieel pakket voor de hele gemeente Amsterdam, het Amsterdams 
Financieel Systeem (AFS). Het strategische doel van AFS is het op een 
integrale, structurele en fundamentele wijze effi ciënt, betrouwbaar 
en eenduidig maken van de fi nanciële administratie en informatie-
voorziening voor het concern Amsterdam.133 Door de verschillende 
fi nanciële boekhoud pakketten door één fi nancieel pakket te vervangen, 
beoogt de gemeente de versnipperde fi nanciële administratie alsnog aan 
te pakken.134

Het merendeel van het directieteam van Concern Financiën 
vertrekt in 2010 
Begin 2010 vertrekt de directeur Concern Financiën vanwege de 
directeurencarrousel. Er staat geen opvolger voor haar klaar. Eind 2009 
en begin 2010 vertrekken daarnaast andere managementteamleden 
van Concern Financiën, te weten het afdelingshoofd Beleid en 
Beheer, het afdelingshoofd Bestuursadvisering Financieel Beleid en 
het afdelings hoofd Markt en Overheid.135 Deze afdelingen zijn op dat 
moment verantwoordelijk voor respectievelijk de totstandkoming 
van P&Cproducten, beleids en bestuursadvisering en het 
deelnemingenbeleid.

 4.5 2010 – 2014: Verdere concernvorming met een Directie Middelen en 
Control, bezuinigingen en verandering van het bestuurlijk stelsel

De periode 2010 – 2014 kenmerkt zich door diverse relevante 
gebeurtenissen voor de fi nanciële functie:

Veranderingen in aansturing en verantwoordelijkheden:
• De fusie van Concern Financiën en Concern Organisatie tot de 

Directie Middelen en Control;
• Het aantreden van een nieuwe gemeentesecretaris en instelling van 

managementteams op concernniveau; 
• Aantreden van een nieuw college met bezuinigingsopgaven;
• Ontwikkeling van een plan voor de reorganisatie van de 

gemeentelijke structuur.

132 Amendement 683’’. De andere aangenomen moties waren voor ‘Proeftuin Amsterdam en Hoofdstad van 1001 
smaken’ (amendement 597’), ondersteuning van de groep buiten Amsterdam gedetineerde vrouwen en moeders 
in hun terugkeer naar de maatschappij (amendement 666) en verlaging van de kosten en uitbreiding van de 
capaciteit van de bedrijfshuuradviescommissie (amendement 668’).

133 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

134 Het te implementeren Amsterdams Financieel Systeem (AFS) betreft een gestandaardiseerde gemeentebrede 
inrichting (basismodel) en geüniformeerde toepassing van het bestaande Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne.

135 In totaal vertrekken in deze periode vier leden van het managementteam dat normaliter uit zes leden bestaat.

De periode 2010 – 2014 kenmerkt zich door diverse relevante 
gebeurtenissen voor de fi nanciële functie:

Veranderingen in aansturing en verantwoordelijkheden:
• De fusie van Concern Financiën en Concern Organisatie tot de 

Directie Middelen en Control;
• Het aantreden van een nieuwe gemeentesecretaris en instelling van 

managementteams op concernniveau; 
• Aantreden van een nieuw college met bezuinigingsopgaven;
• Ontwikkeling van een plan voor de reorganisatie van de 

gemeentelijke structuur.
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Veranderingen voor control:
• Komst en invoering van verbeterplannen voor control;
• ACAM krijgt een taakstelling en er treden veranderingen op in haar 

takenpakket;
• Introductie van nieuwe P&Cproducten en nieuwe kaders voor de 

fi nanciële functie van Amsterdam;
• Implementatie van AFS.

Externe ontwikkelingen:
• Besluitvorming door het Rijk met belangrijke implicaties 

voor de gemeente: zorgtaken worden, met budgetkortingen, 
gedecentraliseerd en deelgemeenten worden afgeschaft.

Incidenten en gebeurtenissen:
• Financiële incidenten bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 

(verkeerde overschrijving van e 188 miljoen) en Dienst Werk en 
Inkomen (onderschrijding van e 25 miljoen op budgetten) en een ICT
crisis bij de gemeente.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2010 – 2014:

Veranderingen voor control:
• Komst en invoering van verbeterplannen voor control;
• ACAM krijgt een taakstelling en er treden veranderingen op in haar 

takenpakket;
• Introductie van nieuwe P&Cproducten en nieuwe kaders voor de 

fi nanciële functie van Amsterdam;
• Implementatie van AFS.

Externe ontwikkelingen:
• Besluitvorming door het Rijk met belangrijke implicaties 

voor de gemeente: zorgtaken worden, met budgetkortingen, 
gedecentraliseerd en deelgemeenten worden afgeschaft.

Incidenten en gebeurtenissen:
• Financiële incidenten bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 

(verkeerde overschrijving van e 188 miljoen) en Dienst Werk en e 188 miljoen) en Dienst Werk en e

Inkomen (onderschrijding van e 25 miljoen op budgetten) en een ICTe 25 miljoen op budgetten) en een ICTe

crisis bij de gemeente.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2010 – 2014:
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De gemeentesecretaris stelt in april 2010 een parttime  
adinterimdirecteur Concern Financiën aan 
Na het vertrek van de directeur Concern Financiën stelt de gemeente
secretaris een adinterimdirecteur aan voor Concern Financiën, dhr. Ruys. 
Hij zou in eerste instantie alleen het college gaan ondersteunen bij het 
realiseren van de bezuinigingen en de ombuigingen die in het toen 
malige collegeprogramma waren afgesproken. Voordat hij start, wordt 
dhr. Ruys gevraagd om ook de rol van directeur Concern Financiën op  
interimbasis te vervullen.136 Beide rollen vervult hij in de periode april 
2010 – december 2010 voor gemiddeld twee dagen per week.137

De situatie bij Concern Financiën in 2010
“Wat ik in ieder geval wel aantrof was dat er veel mensen waren 
die heel erg hard werkten. Veel uren maakten in die zin. Wat ik 
tegenkwam was een organisatie die wel wat in de war was […] in de 
war van ‘goh, er gaan nu wel heel veel mensen weg; de directeur 
weg en een aantal afdelingshoofden weg. Hoe gaan we dit nou 
oplossen?’ Kortom, een organisatie die onder druk stond, zeker waar 
het gaat om het invullen van de bezuinigingen, maar ook de reguliere 
voortgang en de relatie naar de andere diensten.”

Maarten Ruys, interimdirecteur Concern Financiën 2010 gemeente 
Amsterdam138

In 2011 fuseren Concern Financiën en Concern Organisatie tot 
Directie Middelen en Control
In 2010 werken Concern Financiën en Concern Organisatie aan een 
fusie die tot de Directie Middelen en Control leidt. In 2010 constateert 
de Bestuursdienst dat de organisatie van Concern Financiën knelpunten 
kent ten aanzien van zowel financial control als business control. Zo 
beoordeelt de Bestuursdienst de monitoring en sturing van diensten 
en bedrijven door Concern Financiën – welke op een paar momenten 
per jaar plaatsvinden in de P&Ccyclus – als te weinig om adequaat de 
ontwikkelingen te kunnen volgen. Op het gebied van business control is 
het onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, omdat dit versnipperd 
plaatsvindt binnen de diverse directies van de Bestuursdienst. De concern 
controller zou een leidende rol dienen te vervullen, mede gezien de 
tendens om meer focus te leggen op bedrijfsvoering, het stellen van 
normen en kaders en het meer centraal organiseren.139 Het college besluit, 
mede gegeven deze constateringen, op 19 oktober 2010 tot samen voeging 
van Concern Organisatie en Concern Financiën. De oprichting van de 
nieuwe Directie Middelen en Control (DMC) geschiedt per 1 juli 2011.  
De kwartie r maker en nieuwe directeur van DMC is dhr. Van Woerkom.  
Hij start in februari 2011.

136 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
137 Op basis van analyse van de beschikbare urenadministratie bij de gemeente Amsterdam.
138 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
139 Bestuursdienst, Nieuwe Directie Middelen en Control, een verkennend onderzoek, 1 september 2010.
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De nieuwe Directie Middelen en Control voert regie op de bedrijfs
voerings  functies Personeel, Organisatie, Financiën en Inkoop. DMC stelt 
kaders (het proces van totstandkoming, vaststelling en implementatie van 
kaders) en toetst de uitvoering.140 DMC blijft daarnaast de andere taken 
uit de financiële functie uitvoeren waar voorheen Concern Financiën 
verantwoordelijk voor was, zoals het geven van financieel advies, het 
opleveren van P&Cproducten en het uitvoeren van specialistische 
operationele taken zoals treasury en beheer van deelnemingen. Daarnaast  
is de verwachting dat de managementtaken en onder steunende taken 
door de samenvoeging meer efficiënt kunnen worden uitgevoerd, 
waardoor bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Binnen DMC is er een beperkt aantal managers (één directeur, één 
manager P&O, één manager Financiën en één hoofd Staf en Onder
steuning) en zijn diverse expertiseteamleiders aangesteld die één of meer 
expertise teams aansturen.141 Deze teams wisselen van samenstelling en 
omvang en richten zich op incidentele werkzaamheden of terugkerende 
processen zoals het jaarrekeningproces.

De organisatievisie van het nieuwe managementteam van DMC
“Uiteindelijk praat je over een directie onderscheiden naar [P&O], 
inkoop, deelnemingen en financiën van zo’n 100 mensen waarbij ik 
er sterk van uitga dat de individuele mensen, hun vakkennis op dit 
niveau, het verschil maken. Dat maakt het verschil tussen een goed 
advies en een slecht advies. Ik heb er geen beeld bij dat het dan beter 
wordt als je zegt, ik spreek u nu aan met mijnheer de referendaris 
derde klasse. Ik ben er voor mensen heel gericht te coachen ‘on the 
job’.”

Vincent van Woerkom, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller 2011 – 2014 gemeente Amsterdam142

In 2013 vraagt de directeur DMC om extra middelen om de taken 
van DMC uit te kunnen voeren. Het college honoreert dit verzoek 
deels 
Begin 2013 vraagt de directeur DMC, dhr. Van Woerkom, via de gemeente
secretaris, aan het college structureel e 2 miljoen extra budget om de 
taken van DMC te kunnen uitvoeren. DMC wil die middelen inzetten voor 
onder meer de ontwikkeling van kaderstelling en het kunnen uitoefenen 
van meer sturing en control op cijfers en prestaties van diensten.143  
De beoogde bezuinigingen bij de start van het nieuwe college in 2010 zijn 
volgens de directeur DMC te ambitieus om uitvoering te kunnen geven 
aan de taken. Het college voldoet ten dele aan dit verzoek en kent  
e 0,5 miljoen structureel toe en e 0,9 miljoen incidenteel, in plaats van de 
gevraagde e 2 miljoen structureel.144

140 Bestuursdienst, Reorganisatie Bestuursdienst Amsterdam 2011-2014, een kaderstellende notitie, 30 maart 2011.
141 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Reorganisatieplan Directie Middelen en Control, 12 april 2011.
142 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
143 Bestuursdienst, Prioriteitsaanvraag Directie Middelen en Control, 2013.
144 In 2015 heeft het college in de voorjaarsnota geld gereserveerd om DMC en daarmee ook de financiële functie 

van de gemeente Amsterdam te versterken. Zie verder toegelicht bij ontwikkelingen vanaf 2014 tot heden in 
Paragraaf 4.6.
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Vanaf 2010 komt er een managementteam op concernniveau en 
krijgt de nieuwe gemeentesecretaris meer bevoegdheden
De bestuurs en overleggremia van de gemeentesecretaris zijn in de 
periode 2010 – 2014 uitgebreid. Vanaf januari 2011 vergadert het Concern 
Management Team (CMT) onder voorzitterschap van de gemeente
secretaris. In het CMT overleggen directeuren (als vertegenwoordigers van 
verschillende clusters) en een vertegenwoordigend stadsdeel secretaris 
met de algemeen directeur over de bedrijfsvoering in de context van beleid 
en de opgaven en taakstellingen die daaruit voortkomen.145 In maart 2014 
wordt het CMT opgeheven. Direct daarna wordt het besluitvormend orgaan 
van het Gemeentelijk Management Team (GMT) ingesteld. Hierin nemen de 
directeuren van clusters en de concerncontroller onder voorzitterschap van 
de gemeentesecretaris deel.146 

Op advies van dhr. Ruys, directeur Concern Financiën, in 2010 stelt 
gemeente  secretaris De Jong in februari 2012 een adjunctalgemeen 
directeur aan die de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering 
overneemt van de gemeentesecretaris. De adjunctdirecteur krijgt ook de 
verantwoordelijkheid voor de aansturing van DMC.147 Met de inrichting 
van het GMT, met onder meer een directeur voor het cluster Bedrijfs
voering, wordt in juni 2014 afscheid genomen van de adjunctdirecteur.

In juli 2012 treedt dhr. Van Gils aan als gemeentesecretaris. In mei 2013  
wordt de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris verder 
uitgebreid als alle ambtenaren met terugwerkende kracht per 
1 januari 2013 in algemene dienst van de gemeente komen. De gemeente
secretaris is hiermee directeur van alle ambtenaren van Amsterdam.148  

Situatie vanaf aantreden in 2012 van de gemeentesecretaris
“[…] als je de gemeente niet opbouwt als een gemeente, maar als 
een verzameling diensten en stadsdelen, dan is het lastig om te 
zeggen dat het een schip is dat je bestuurt op het gebied van de 
bedrijfsvoering, het is veel meer een armada die in samenhang 
moet opereren. Dus de systemen die daarvoor nodig zijn, één 
personeelssysteem, één financieel systeem, ICT die op orde is, die 
dingen waren er niet of die waren in ontwikkeling en dat betekende 
dan dat de sturing op dat geheel ook navenant beperkt is.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam149 

145 Het doel van het CMT is te sturen op implementatie van bezuinigingen en het realiseren van efficiëntie op de 
bedrijfsvoering. Zie verder Bijlage 2.

146 Het GMT besluit over de bedrijfsvoering, dienstverlening, resultaatgericht sturen, organisatie van de inhoud en 
de implementatie van gebiedsgericht werken. Zie verder Bijlage 2.

147 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Reorganisatieplan Directie Middelen en Control, 12 april 2011.
148 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Spoedvoordracht voor het college Invoering van de Aanstelling in 

algemene dienst in de rechtspositieregeling, 7 mei 2013.
149 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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In 2010 treedt een nieuw college aan. In de periode 2010 – 2014 
zijn er verschillende wisselingen van de wethouder Financiën
De portefeuille Financiën is beheerd door verschillende wethouders in de 
periode 2010 – 2014. In de periode tussen maart en juli 2010 is wethouder 
Asscher waarnemend burgemeester na het vertrek van burgemeester 
Cohen; wethouder Gerson en daarna wethouder Gehrels nemen in de 
periode mei tot juli de portefeuille Financiën waar.150 In mei 2010 treedt 
het nieuwe college van PvdA, VVD en GroenLinks aan. In juli 2010 wordt 
dhr. Van der Laan burgemeester van Amsterdam. Op dat moment wordt 
dhr. Asscher weer wethouder. Zijn portefeuilles zijn dan Financiën, 
Educatie, Jeugdzaken en Project 1012.151 

In november 2012 vertrekt wethouder Asscher en wordt hij opgevolgd 
door wethouder Hilhorst, die de portefeuilles van dhr. Asscher overneemt 
met uitzondering van Project 1012.152 In maart 2014 treedt wethouder 
Hilhorst af als wethouder van Amsterdam. Wethouder Gehrels en later 
wethouder Van Poelgeest nemen de portefeuille Financiën over tot aan de 
installatie van het nieuwe college.

Als gevolg van de financieeleconomische crisis ligt de nadruk 
van het nieuwe college op het initiëren en doorvoeren van 
bezuinigingen 
Het coalitieakkoord 2010 – 2014 gaat uit van het realiseren van 
aanzienlijke bezuinigingen. Het college heeft in deze periode toenemende 
maatschappelijke en economische opgaven en afnemende inkomsten. 
Verminderde inkomsten bestaan onder meer uit lagere inkomsten uit 
grond  uitgiften, lagere dividenduitkeringen, minder toeristenbelasting, 
minder inkomsten uit leges, maar ook uit lagere bijdragen van het 
Rijk.153 Het raadsbesluit van 2009154 om het 9,2% aandelenbelang van 
de gemeente in Nuon in gedeelten te verkopen, zorgt voor incidentele 
opbrengsten die voor een groot deel zijn gebruikt om de tegenvallers op 
de Noord/Zuidlijn op te kunnen vangen. 

De ambities van het college in 2010 in vergelijking met 2006
“Ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat de periode 
dat ik begon, 2006, een hele andere was dan 2010. In 2006 ging alles 
economisch fantastisch, het was fietsen berg af met de wind mee. Wij 
hadden heel veel geld te verdelen en iedereen kreeg extra geld. In 
oktober 2008 viel Lehman Brothers. Toen werd een aantal dingen veel 
ingewikkelder. De bouwmarkt stortte bijvoorbeeld in, wethouder Van 
Poelgeest moest aan de bak, de afvalmarkt stortte ook in. In 2010, bij 
de collegevorming, was er een heel andere sfeer dan in 2006.” 

Carolien Gehrels, wethouder 2006 – 2014 gemeente Amsterdam155 

150 Van 23 maart tot en met 18 mei 2010 behoudt dhr. Asscher, als waarnemend burgemeester, de portefeuille 
Financiën.

151 Met het project 1012 wil de gemeente Amsterdam de criminaliteit en verloedering in het hart van de stad 
tegengaan door criminogene functies (branches die gevoelig zijn voor criminaliteit) terug te dringen en de 
prostitutie in twee delen van het gebied te zoneren. Bron: Gemeente Amsterdam, 1012 in uitvoering, 2011.

152 Burgemeester Van der Laan krijgt de portefeuille 1012.
153 Bestuurlijk Team Heroverwegingen 20102014, Inzet op Herstel, 8 februari 2010. 
154 Raadsbesluit 113.236.3a.09.
155 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015. 
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In deze periode worden de bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel I en 
II en Eén Stad Eén Opgave uitgevoerd (zie ook Bijlage 7). Vanaf 2011 wil 
het college ombuigingsmaatregelen nemen om grote financiële tekorten 
te voorkomen. Het gaat met name om besparingen op het gebied van 
bedrijfsvoering. In 2010 stelt het college dat de gemeente Amsterdam 
afstevent op grote financiële tekorten in de jaren die komen. Het plan is 
om in de periode 2011 – 2014 structurele besparingen van e 194 miljoen 
te realiseren met het bezuinigingsprogramma Inzet op Herstel. In de 
Kadernota 2013 komt het college met additionele maatregelen om een 
gezonde financiële positie te waarborgen. Het college zet verdere stappen 
richting een fundamenteel andere inrichting van de gemeente Amsterdam, 
omdat gewone besparingen niet voldoen en komt met de programma’s 
Inzet op Herstel II en Eén Stad Eén Opgave (1S1O). Gedwongen door de 
economische crisis wil het college kosten besparen door te komen tot 
een efficiëntere, transparantere en slimmere organisatie met Eén Stad 
Eén Opgave. Het programma leidt niet alleen tot bezuinigingen maar is 
ook gericht op organisatieontwikkeling en moet een einde maken aan het 
onnodig taken laten uitvoeren op meerdere plekken in de gemeentelijke 
organisatie, de uitdijing van het gemeenteapparaat en de ondoorzichtige 
dienstverlening door een teveel aan procedures en bureaucratie. Het is 
een stap richting meer concernsturing.

Het college stelt bij de nieuwe coalitie in 2010 een portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering aan. Deze portefeuille wordt ingesteld om geplande 
bezuinigingen op de bedrijfsvoering te realiseren.156

De portefeuille Bedrijfsvoering in het college 2010 – 2014 
“Die portefeuille kwam er omdat wij veel moesten bezuinigen. 
Dat was een enorme opgave. Uiteindelijk hebben wij ongeveer 
e 500 miljoen bezuinigd, maar in de eerste aanleg in het program-
akkoord leek dat e 200 miljoen te zijn. […] Mijn rol was om ervoor te 
zorgen dat wij die bezuiniging op de bedrijfsvoering gingen halen en 
mijn taak was om mijn collega’s aan te spreken op het moment dat 
bepaalde dingen achterliepen.”

Carolien Gehrels, wethouder 2006 – 2014 gemeente Amsterdam157 

Het college constateert in 2010 dat de gemeente onvoldoende  
‘in control’ is en dat de bedrijfsvoering niet goed functioneert
Naar aanleiding van de motie van de raad om Concern Financiën een 
belangrijkere taak toe te bedelen bij concerncontrol,158 stelt het college in 
2010 Visie op Control op. Het college beschouwt ook de bezuinigingen en 
de organisatieontwikkeling als aanleidingen voor meer concerncontrol. In 
Visie op Control constateert het college dat de gemeente niet voldoende 
in control is. De bedrijfsvoeringscontrol in Amsterdam is volgens het 
college onvolledig en versnipperd ingericht. Het college beschouwt 
versterking ervan als urgent en stelt dat de versterking van de financiële 
controlfunctie met prioriteit een belangrijk onderdeel daarvan is.159

156 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015. 
157 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015. 
158 Motie 347.09, De Wit c.s.
159 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010. Het college stelt in Visie op Control dat: 

omvangrijke en langlopende problemen met de Noord/Zuidlijn en ICT tonen aan dat de concerncontrolfunctie 
niet goed heeft gefunctioneerd en bij de Heroverwegingen (het ontwikkelen van bezuinigingsplannen) bleek het 
lastig om benodigde informatie uit de organisatie te krijgen.
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Visie op Control
“Daar was een heel scherpe analyse van wat er goed ging en wat 
er niet goed ging en waarbij alle elementen van control waren 
doorgelicht in de gemeente en waarbij niet alleen werd gekeken naar 
de verantwoording, maar ook naar de sturingsinformatie. Het was 
duidelijk dat dat onvoldoende was voor de manier waarop je zou 
willen dat een stad verder bestuurd zou worden. […] De constatering 
in dat stuk was ook dat zolang iedere dienst, ieder gemeentelijk 
bedrijf en iedere bestuurlijke eenheid zijn eigen planning & control-
cyclus bijna naar eigen goeddunken vorm geeft, zijn eigen systemen 
daarvoor gebruikt en zijn eigen afspraken heeft over hoe je daar 
iets in verwerkt, je de concerncontrolfunctie nog niet optimaal kunt 
invullen.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam160

Met Visie op Control definieert het college de te realiseren 
verbeteringen op het gebied van control
Nadat het college in Visie op Control de conclusie trekt onvoldoende 
in control te zijn, benoemt het college in dezelfde visie de prioriteiten 
voor het eerstvolgende jaar. Deze prioriteiten zijn onder andere het 
organiseren van het clustercontrollersoverleg en het organiseren van de  
functionele aansturing van de dienstcontrollers door de concern
controller.161 Doel van Visie op Control is om de basis te leggen voor de 
structurele versterking van alle controlfuncties, waarbij prioriteit ligt bij 
de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringscontrol en daarbinnen bij de 
financiële concerncontrol. Het clustercontrollersoverleg wordt gestart 
vanaf 1 januari 2011.

Na het verschijnen van Visie op Control werkt de Bestuursdienst aan 
een implementatieplan om de geformuleerde doelen te bereiken. Dit 
implementatieplan Versterking gemeentelijke control, welke in 2011 was 
voorzien, verschijnt in 2012 en bevat een aantal bestaande en nieuwe 
acties om de controlprestaties te verbeteren. Eén daarvan betreft het 
opzetten van een ‘three lines of defence’model, zoals beschreven 
in onderstaand kader. De ambtelijke organisatie werkt in de periode 
2012 – 2014 aan die verbeteringen, onder aanvoering van DMC en het 
clustercontrolleroverleg.  

160 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
161 Andere prioriteiten: het ontwerpen van stuurvariabelen en het organiseren van tussentijdse sturing.
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Het ‘three lines of defence’-model162

Het ‘three lines of defence’model is een managementconcept om control 
en risicomanagement in een organisatie in te richten gebaseerd op de 
volgende indeling:
• De eerste lijn is het lijnmanagement als eigenaar van control. Zij is 

verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen en het 
beheersen van de factoren die doelrealisatie kunnen bedreigen (risico’s);

• De tweede lijn wordt gevormd door de controlorganisatie. Zij 
ondersteunt de eerste lijn bij doelrealisatie en biedt effectieve hard en 
soft controls als instrumenten aan;

• De derde lijn is de interne auditfunctie die controleert of het samen
spel tussen de eerste en tweede lijn met de juiste kwaliteit en soepel 
functioneert.

De gemeentelijke accountantsdienst ACAM krijgt een taakstelling 
en er treden veranderingen op in haar takenpakket
ACAM krimpt in de periode 2010 – 2014 van 97 naar 58 fte. De krimp in de 
capaciteit gaat gepaard met wijzigingen in het takenpakket van ACAM:
• In 2011 besluit het college ondersteunende adviesactiviteiten van ACAM 

voor de diensten te stoppen.163 ACAM vormt zich om tot een auditdienst.
• De gemeenteraad besluit dat niet alle dienstjaarrekeningen meer 

jaarlijks afzonderlijk gecontroleerd hoeven te worden.164 Staps gewijs 
voert ACAM vanaf 2011 minder afzonderlijke controles op dienst
jaar  rekeningen uit. In het begin worden vooral de kleinere, goed 
georganiseerde diensten niet meer gecontroleerd, later ook de grotere 
diensten.165 Bij de jaarrekening van 2014 worden voor het laatst dienst
jaar rekeningen gecontroleerd. 

• In het kader van het ‘three lines of defence’model krijgt ACAM er in 
2014 een nieuwe taak bij ter invulling van de derde lijn. In 2014 start 
het Concern Audit Team, waarin ook ACAM zitting heeft. Dit team is 
verantwoordelijk voor interne audits op de bedrijfsvoering binnen 
de ambtelijke organisatie. ACAM is onderdeel van dit team (dat ook 
bestaat uit externe leden) en voert de audits uit die in het Concern 
Audit Programma zijn opgenomen. ACAM blijft daarnaast de jaarlijkse 
accountantscontrole uitvoeren.

Het college stopt na 2009 de uitvoering van de IMB; de BVV wordt 
vereenvoudigd en later ook beëindigd
De Bestuursdienst voert na 2009 geen IMB’s meer uit. Dit besluit is 
genomen door het college in het kader van de heroverwegingen en met 
het oog op de ontwikkeling van Visie op Control.166 In 2011 veranderen de 
normen en de methodiek van de bedrijfsvoeringsverklaring; het instrument 
wordt sterk vereenvoudigd.167 Bij de circulaire voor de jaarrekening 2014 
worden de diensten geïnformeerd dat zij geen BVV’s meer hoeven af te 
geven.168

162 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Uitvoeringsplan Versterkt Control, 26 augustus 2014.
163 Ondersteuning van de diensten door de afdelingen ‘administratieve organisatie’, ‘bijzondere opdrachten’ 

(administratieve bijstand) en ‘EDPaudits’ (Electronic Data Processing). In 2011 waren hier 16,5 fte betrokken.
164 Het besluit komt tot uitdrukking in de wijziging van de Controleverordening 2011 (geldig vanaf 2 januari 2012). 
165 ACAM, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 3 september 2015.
166 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2010, 22 juni 2011.
167 Diensten hoefden alleen nog maar aan te geven of ze (voor 100%) aan de concernnormen voldeden en, zo niet, 

welke maatregelen genomen zouden worden ter verbetering. Dit zou leiden tot een administratieve lasten
verlichting (bron: Bestuursdienst (Concern Financiën), Circulaire Jaarrekening 2011, 27 oktober 2011).

168 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Circulaire Jaarrekening 2014, 2 december 2014.
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In 2010 ondertekent de voltallige raad een motie waarin het college 
wordt verzocht een meer inzichtelijke begroting op te stellen
De voltallige raad verzoekt het college in oktober 2010 samen met de audit 
committee169, ACAM en de rekenkamer een voorstel te maken voor een beter 
leesbare begroting en een set van meetbare en valideerbare indicatoren 
samen te stellen die een relatie hebben met baten en lasten in de begroting 
en dit aan de raad te presenteren vóór de Voorjaarsnota 2011.170

In 2011 introduceert het college twee nieuwe P&Cproducten:  
de vier en achtmaandsrapportages
Op verzoek van de raad introduceert het college in 2011 een nieuwe 
tussentijdse rapportage: de viermaandsrapportage. Het college informeert 
hierin de raad over de realisatie in de eerste vier maanden. Het college 
wijzigt verder de negenmaandsrapportage in een achtmaands rapportage.

Het belang van de vier- en achtmaandsrapportage voor de raad
“Ik vond wel dat de raad daarmee veel meer in positie kwam en dat 
het college veel meer voelde dat het budgetrecht van de raad is als het 
geld heen en weer wilde schuiven. Die moet daar dan iets van vinden. 
Dus in die zin denk ik dat het wel geholpen heeft.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam171 

Het college voert in de periode 2010 – 2014 nieuwe kaders in met 
Sturen op Balans en 1 Stad 1 Financieel stelsel
Het college formuleert met Sturen op Balans172 beleidsuitgangspunten en 
spelregels om de gemeentefinanciën structureel op orde te houden. Ook 
bevat de nota een instrumentarium voor het beoordelen en prioriteren 
van investeringsvoorstellen. Doel van Sturen op Balans is om meer 
nadrukkelijk te sturen op de omvang van de externe financierings middelen 
(schulden) in relatie tot de rest van de gemeente begroting.173

Sturen op Balans
“Ik heb bij aanvang zeker geïnvesteerd in iets wat volgens mij eigenlijk 
heel weinig aandacht kreeg op dat moment en dat heeft de titel Sturen 
op Balans gekregen. De verleiding zou kunnen bestaan dat iedereen 
dan denkt dat het om die balans zelf ging, maar het ging vooral over 
het nadenken over hoe je het later gaat aflossen als je vandaag geld 
uitgeeft.” 

Vincent van Woerkom, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller 2011 – 2014 gemeente Amsterdam174

169 De commissie die tot taak heeft jaarlijks het programma van eisen voor de accountantscontrole voor te bereiden 
en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

170 Motie De Goede c.s., 21 oktober 2010.
171 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
172 College B&W, Raadsvoordracht Sturen op Balans, naar nieuwe spelregels voor het Amsterdams financieel beleid, 

11 september 2013.
173 De ontwikkelingen in de balans worden gestuurd via financiële besluitvorming (bijvoorbeeld de keuze om vrije 

ruimte te gebruiken om schuld af te lossen, in plaats van het aanwenden van dit geld om beleid uit te voeren). 
Sturen op Balans is aan het eind van de onderzoeksperiode nog niet geïmplementeerd.

174 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
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In 2014 komt er in het kader van ‘1 Stad 1 Financieel stelsel’ een nieuwe 
en voor de centrale stad en stadsdelen geldende financiële verordening 
met nieuwe uitvoeringsregels over onder meer risicomanagement, 
weerstandsvermogen, balanssturing. De verordeningen, uitvoerings  
 regels en toepassingsregels gelden vanaf dan in beginsel voor alle 
organisatie  onderdelen van de gemeente.

In 2012 neemt de raad het ‘gobesluit’ voor het Amsterdams 
Financieel Systeem (AFS) 
Begin 2010 rondt het college de aanbesteding voor AFS af. In 2011 maakt 
DMC een basisrapportage over AFS en geeft de gemeenteraad toestemming 
tot het proefdraaien van het pakket bij een aantal organisaties.175 

Op basis van de resultaten neemt de raad medio 2012 het gobesluit voor 
de gemeentebrede implementatie van AFS.176 De invoering vindt plaats met 
als doelstelling om uiterlijk 2015 alle gemeentelijke diensten en stads delen 
met één uniform basismodel te laten werken dat eenduidigheid, uniformiteit 
en transparantie in de financiële administratie waarborgt.177 In de jaren erna 
werkt de ambtelijke organisatie aan de implementatie van AFS. 

Doel van AFS
“AFS 1.0 zou na het go-besluit van de raad in 2012 voorzien in een 
systeem, een administratie, dat door alle dienstonderdelen en 
stadsdelen gebruikt zou worden. Gestoeld op dezelfde uitgangs-
punten, dezelfde rekening stelsels en dezelfde manier van 
procesorganisatie.” 

Manus Twisk, directielid Directie Middelen en Control 2012 – 2014 
gemeente Amsterdam178 

Veranderde regelgeving vanuit het Rijk in de periode 2010 – 2014 
heeft consequenties voor de gemeente. De gemeente krijgt er drie 
belangrijke Rijkstaken bij en moet de stadsdeelraden afschaffen
Op advies van de Commissie Mertens fuseren op 1 mei 2010 de veertien 
stadsdelen van Amsterdam tot zeven stadsdelen.179 Het Rijk neemt in de 
periode 2010 – 2014 besluiten met gevolgen voor het bestuurlijk stelsel 
en het toekomstig takenpakket van de gemeenten. In 2012 besluit het Rijk 
tot afschaffing van deelgemeenten. De gemeenteraad besluit vervolgens 
de zeven stadsdeelraden per 19 maart 2014 te veranderen in bestuurs
commissies.

In 2013 besluit het kabinet in het sociaal domein tot de decentralisatie  
van taken op het vlak van ondersteuning van langdurig zieken en 
ouderen, participatie en jeugdzorg.180 Gemeenten krijgen deze taken er per 
1 januari 2015 bij.

175 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

176 AFSProgrammateam, AFS-Rapportage voor het go/no-go besluit, 4 juni 2012.
177 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem, 

13 oktober 2014.
178 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015.
179 Commissie Mertens, Rapportage Commissie Verbetering Bestuur Amsterdam, 16 januari 2009.
180 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Decentralisatiebrief, 19 februari 2013.
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Het college en de gemeentesecretaris werken vanaf 2012 een 
plan uit voor een nieuwe organisatiestructuur van de gemeente 
Gemeentesecretaris Van Gils krijgt de opdracht van het college om per 
1 september 2012 een veranderaanpak voor een reorganisatie voor te 
leggen. Gevraagd is om scenario’s en organisatieprincipes voor te leggen 
over hoe een flexibele en wendbare gemeentelijke organisatie er in 2015 
uit kan zien. Er worden geen doelen genoemd omtrent de uniformering 
van financiën. Wel wordt bij de uitgangspunten aandacht besteed aan de 
wens om één ambtelijke organisatie die voor de hele stad werkt en een 
vereenvoudiging van de organisatie en sturing. Het college merkt op dat 
deze opdracht zich expliciet richt op de organisatieontwikkeling van de 
ambtelijke organisatie. 

In Plan Organisatieontwikkeling181 stelt het college dat er binnen de 
gemeente een beperkt inzicht in besteding van middelen en in bereikte 
resultaten is. Verder spreekt het college van een onvoldoende  
professionele interne bedrijfsvoering. 

De bestuurlijke trekker voor Plan Organisatieontwikkeling is de 
wethouder P&O, dhr. Van der Burg. In mei 2013 gaat de gemeenteraad 
akkoord met Plan Organisatieontwikkeling. Plan Organisatieontwikkeling 
streeft ernaar per 1 januari 2015 de gemeentelijke organisatie van 
Amsterdam te reorganiseren. De op dat moment 26 gemeentelijke 
diensten worden omgevormd tot zogenaamde resultaatverantwoordelijke 
eenheden (rve’s). Deze worden onderverdeeld in vier overkoepelende 
clusters. Nieuw is onder andere de inrichting van een rve Financiën. Bij 
rve Financiën worden de financiële administraties en bijbehorende mede
werkers en adviseurs van de voormalige diensten per 1 januari 2015  
ondergebracht.182 Voor de implementatie is gekozen voor een ontwikkel
model om de hervorming in de jaren 2013 – 2016 gefaseerd door te voeren. 

Aanleiding voor de reorganisatie van de gemeente
“Er waren […] vier grote aanleidingen om te kijken naar verandering 
in het sturingsconcept. De eerste en de meest dwingende was 
de wijziging van het bestuurlijk stelsel. De Gemeentewet stond 
niet meer toe dat de wijze van besturing, bekostiging, en de 
beleidsvrijheid van stadsdelen bleef zoals die was. Het tweede was 
de grote wijziging in het sociaal domein, die drie decentralisaties, 
en dat betekent e 850 miljoen extra voor de stad Amsterdam om te 
besteden, dat kun je niet in een versnipperd model doen. […] Het 
derde punt was dat in het fysieke domein al in de periode daarvoor 
behoorlijk moest worden ingegrepen omdat de bestaande manier 
van werken met decentrale projectbureaus die allemaal zelfstandig 
de markt bedienden, […] te duur was geworden. […] De laatste 
[waren] alle bezuinigingen, ‘Eén Stad Eén Opgave’. Dat betekent dat 
je die besparingen op een andere manier zult moeten regelen, wil je 
ze kunnen halen.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam183 

181 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013. 
182 Met uitzondering van de financieel adviseurs van rve Werk en rve Inkomen die tussen 2015 – 2017 zullen 

overgaan naar rve Financiën. 
183 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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In de periode 2010 – 2014 doen zich incidenten voor rond de 
financiële functie van Amsterdam 
In de periode 2010 – 2014 doet zich een aantal incidenten voor met 
betrekking tot de financiële functie van Amsterdam. In 2012 constateert 
het college dat er sprake is geweest van een onvoorziene onderschrijding 
van e 25 miljoen op het budget van DWI. 

De onderschrijding bij Dienst Werk en Inkomen (DWI)
“Op zich is te weinig geld uitgeven vanuit managementoogpunt net 
zo erg als te veel geld uitgeven, […] als je het bewust doet, is het 
prima. Als het je overkomt, heeft u als raad niet de keuze om geld 
anders te besteden of wij als college kunnen zaken niet bijsturen.  
Je zag toen ook bij DWI dat men gewoon onvoldoende informatie 
had om te weten hoeveel geld men uitgeeft.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam184

 
In december 2013 gaat de uitbetaling van de Woonkostenbijdrage bij de 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam verkeerd waardoor  
e 188 miljoen wordt overgemaakt in plaats van e 1,88 miljoen.185

Op het gebied van de randvoorwaarden voor de financiële functie 
constateert het college in 2011 – een jaar nadat de Dienst ICT is opgericht – 
dat de gemeentelijke ICT zich in een crisis bevindt. De ICTinfrastructuur 
is verouderd, niet op orde en niet beschreven. Tevens is het technische 
beheer onvoldoende ingericht conform de gewenste ICTstandaard.186 De 
Dienst ICT is naar aanleiding hiervan onder verscherpt toezicht geplaatst.187

Andere ontwikkelingen in deze periode
• In 2012 brengt het college een strategisch personeelsplan uit, als 

onderdeel van het plan Amsterdam Financieel Gezond. Het strategisch 
personeelsplan omvat de scenario’s waarmee de gemeente als 
werkgever kan worden geconfronteerd. Daarnaast geeft het de aanzet 
tot strategisch personeelsbeleid op concernniveau.188  

• Het college komt in 2013 ook met nieuw personeelsbeleid voor 
topfunctionarissen: ‘Vernieuwing mobiliteitsbeleid, beoordelen en 
belonen’189 waarin nieuw beleid wordt geformuleerd en oud beleid 
(‘de directeurencarrousel’) wordt gewijzigd. Directeuren hoeven niet 
gedwongen na vijf jaar over te stappen naar een andere functie, maar 
de richtlijn is wel om na vijf jaar te wisselen.

184 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
185 Zie verder Paragraaf 4.7 met de gebeurtenissen in en rond de financiële functie bij de Dienst Belastingen 

Gemeente Amsterdam.
186 Collegevoordracht, Probleemanalyse en aanpak ICT Amsterdam, 8 maart 2011.
187 Zie verder Paragraaf 4.7 met de gebeurtenissen in en rond de financiële functie bij de Dienst ICT.
188 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
189 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Collegevoordracht Vernieuwing mobiliteitsbeleid, beoordelen en 

belonen, 9 juli 2013.
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• In de periode 2011 – 2014 neemt het college maatregelen om 
risicomanagement te verbeteren. De gemeente past in 2011 en 2014 
de Regeling Risicovolle Projecten aan. In 2011 voert het college in het 
kader van risicomanagement een stresstest uit om gemeentebrede 
financiële risico’s voor de gemeente Amsterdam in kaart te brengen. 
Het college voert vanaf dat moment jaarlijks een stresstest uit.190 

• In 2014 maakt de Rekeningencommissie, op verzoek van de raad en 
naar aanleiding van het WKBincident191, een inventarisatie en analyse 
van de constateringen, opmerkingen, aanbevelingen, toezeggingen 
en afspraken over de financiële bedrijfsvoering tussen raad en 
college in de periode 2006 – 2012.192 In de analyse signaleert de 
Rekeningencommissie verschillende patronen; zo constateert zij dat 
verbeteringen in de bedrijfsvoering vaak lang op zich laten wachten 
en dat veel knelpunten gerelateerd zijn aan de decentrale organisatie
inrichting. In de analyse wordt verder ingegaan op specifieke thema’s 
zoals AFS en risicomanagement.193

190 College B&W, Reactie college op Tussentijdse analyse 2006-2012 van de Rekeningencommissie, 18 november 
2014. Daarnaast introduceert het college de ISO 31 000 richtlijn ‘implementeren van de Europese norm voor 
risicomanagement in de bedrijfsvoeringsfuncties’ en start het de introductie van het NARISsysteem. NARIS is een 
risicoinformatiesysteem dat het proces van risicomanagement ondersteunt en voldoet aan de ISO 31 000  
richtlijn. DMC neemt een licentie op dit systeem om daarmee de (resterende) risico’s permanent op een gemeente
brede en uniforme wijze te monitoren. Het college stelt in de reactie op de tussentijdse analyse dat NARIS per 2016 
door alle rve’s zal zijn ingevoerd. De gemeentebrede implementatie van ISO 31 000 wordt per 2016 verwacht.

191 Motie De Goede c.s., Gemeenteblad afd. 1, nr. 70.
192 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
193 In Bijlage 8 zijn de inzichten uit de analyse van de Rekeningencommissie nader toegelicht.
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 4.6 2014 – heden: De reorganisatie van de gemeente, inspanningen 
voor verdere verbetering van de fi nanciële functie en nieuwe 
incidenten

Relevante gebeurtenissen: 
• In juni 2014 treedt een nieuw college aan;
• Met de reorganisatie per 1 januari 2015 en wijzigingen die daaraan 

vooraf zijn gegaan in het kader van het verbeteren van control, wordt 
de organisatie voor de fi nanciële functie opnieuw ingericht; 

• Het college acht verdere veranderingen nodig voor de ontwikkeling 
van control, de realisatie van een uniforme fi nanciële administratie 
en de versterking van DMC.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2014 – heden:

 

In 2014 treedt een nieuw college aan met een wethouder 
Financiën die, naast de portefeuille Financiën, alleen 
verantwoordelijk wordt voor de portefeuilles Water en 
Decentralisaties
In juni 2014 treedt een nieuw college aan van D66, VVD en SP. De 
huidige wethouder Financiën, dhr. Kock, heeft naast Financiën alleen de 
portefeuilles Water en Decentralisaties.194

194 In het kader van zijn portefeuille Decentralisaties is wethouder Kock verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
drie decentralisaties van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten.

Relevante gebeurtenissen: 
• In juni 2014 treedt een nieuw college aan;
• Met de reorganisatie per 1 januari 2015 en wijzigingen die daaraan 

vooraf zijn gegaan in het kader van het verbeteren van control, wordt 
de organisatie voor de fi nanciële functie opnieuw ingericht; 

• Het college acht verdere veranderingen nodig voor de ontwikkeling 
van control, de realisatie van een uniforme fi nanciële administratie 
en de versterking van DMC.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2014 – heden:
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In 2014 stemmen het college en de raad in met een nieuw 
plan voor versterking van control. Het college stelt ook extra 
middelen ter beschikking aan DMC
Naar aanleiding van het verzoek van de raad en constateringen van DMC 
dat de bestaande plannen voor de versterking van control op verschillende 
aspecten verbetering behoeft195, wordt een nieuw plan van aanpak uitgewerkt 
voor het versterken van control, genaamd ‘Uitvoeringsplan versterkt control’. 
In het kader van dit plan wordt in september 2014 begonnen met de werving 
van clustercontrollers en rvebusiness controllers.196

Medio 2014 vertrekt de directeur DMC en wordt een quickscan 
naar DMC uitgevoerd 
Op instigatie van de wethouder Financiën Kock legt de directeur DMC, 
dhr. Van Woerkom, zijn functie als directeur neer.197 Na zijn vertrek besluit 
de wethouder Financiën een externe evaluatie naar de inrichting van 
DMC uit te laten voeren, de zogenaamde ‘Quick Scan’. Hieruit komt 
een aantal knelpunten naar voren over het functioneren van DMC.198 
De directieleden Financiën en Personeel & Organisatie maken op 
31 oktober 2014 hun vertrek aan de medewerkers van DMC bekend. 

Instelling raadsenquête naar de fi nanciële functie van Amsterdam
Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad van Amsterdam unaniem 
ingestemd met een vooronderzoek voor een raadsenquête naar de 
organisatie van de fi nanciën van de gemeente Amsterdam.199

In december 2014 eindigt – met de door de raad aangenomen motie tot 
instelling van de enquêtecommissie – de onderzoeksperiode. Hieronder 
worden de ontwikkelingen beschreven die plaatsvinden vanaf januari 
2015, welke deels voortvloeien uit de onderzoeksperiode en welke de 
commissie van belang acht voor begrip van de context en formulering 
van de aanbevelingen.

Met de gemeentelijke reorganisatie per 1 januari 2015 wijzigt de 
aansturing op belangrijke posities voor de fi nanciële functie 
Per 1 januari 2015 verandert het aansturingsmodel van de algemeen 
directeur. De algemeen directeur stuurt vier stedelijk directeuren aan (de 
directeuren van vier clusters), het organisatieonderdeel Bestuur en 
Organisatie (de voormalige Bestuursdienst) en de zeven stadsdeel
organisaties. Binnen de clusters verrichten verschillende resultaatverant
woordelijke eenheden gemeentelijke taken. Onderdeel van het cluster 
Bedrijfsvoering is de nieuwe rve Financiën. Deze rve is verantwoordelijk 
voor de fi nanciële administratie binnen de gemeentelijke organisatie. 
Figuur 3 in Hoofdstuk 3 toont de nieuwe gemeentelijke organisatiestructuur.

195 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
196 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Uitvoeringsplan Versterkt Control, 3 september 2014.
197 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
198 PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de fi nanciële 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014. De onderzoekers concluderen onder andere: 
“Door het ontbreken van een heldere structuur en vastgelegde standaard processen is de aansturing binnen DMC 
diffuus en ontoereikend. Het gebrek aan prioriteitstelling en duidelijke keuzes vanuit het management leidt tot 
veel adhocwerkzaamheden en hoge werkdruk. In de praktijk leidt dit vaak tot kwalitatief ontoereikende producten. 
Tevens wordt de verbinding met het bestuur en de gemeentelijke organisatie door DMC onvoldoende gelegd.”

199 Raadsvoordracht, Gemeenteraad Amsterdam, Instellen van een vooronderzoek ten behoeve van een 
raadsenquête naar de organisatie van de fi nanciën van de gemeente, 16 december 2014. Zie Bijlage 1.

In december 2014 eindigt – met de door de raad aangenomen motie tot 
instelling van de enquêtecommissie – de onderzoeksperiode. Hieronder 
worden de ontwikkelingen beschreven die plaatsvinden vanaf januari 
2015, welke deels voortvloeien uit de onderzoeksperiode en welke de 
commissie van belang acht voor begrip van de context en formulering 
van de aanbevelingen.
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DMC komt met een Transitieplan
Na het vertrek van de directeur DMC start een interimdirecteur en in 
januari 2015 start de nieuwe directeur DMC, mevr. Bonhof. Zij brengt in 
2015 een Transitieplan uit voor DMC met een aanpak ter verbetering van 
de prestaties en geconstateerde tekortkomingen.200 DMC werkt aan het 
uitvoeren van de acties uit dat plan. 

DMC krijgt bij de Voorjaarsnota 2015 extra middelen toegekend
Het college besluit bij de Voorjaarsnota 2015 om extra middelen aan DMC 
toe te kennen ter versterking van de directie. De belangrijkste doelen 
zijn: “het versterken van concerncontrol, het risicomanagement en de 
toezichtrol, kwaliteitsverbetering van de P&C-producten en het verbeteren 
van de continuïteit, pro-activiteit en het relatiebeheer.” Hiervoor wil het 
college vanaf 2015 structureel e 2,5 miljoen investeren. Daarnaast wil het 
incidentele investeringen doen van e 0,7 miljoen in 2015 en e 1,7 miljoen 
in 2016. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor een kwalitatieve en 
kwantitatieve uitbreiding van het personeel.201

Na doorvoering van de reorganisatie komt in 2015 een aantal 
problemen in de financiële functie naar voren
In een analyse van de risico’s voor de jaarrekening 2015 geeft de rve 
Financiën aan dat het risico bestaat dat de jaarrekening over 2015 niet op 
tijd of met onvoldoende kwaliteit wordt opgeleverd. De gemeente trekt 
in 2015 e 830 000 uit voor externe ondersteuning bij het opstellen van de 
jaarrekening.202 

Daarnaast zijn de beginbalansen niet op orde. Verder is niet duidelijk 
wat gedaan moet worden met facturen die horen bij oude taken en die 
geboekt zijn in de oude administratie, terwijl de taak over is gegaan naar 
een nieuwe organisatie. Ook zijn de budgetten voor de verschillende 
onderdelen nog niet gereed.203 De zogenoemde budgetbrieven voor 
2015 hadden in november 2014 afgerond dienen te zijn. Begin november 
2015 was echter nog steeds niet volledig duidelijk voor de rvemanagers 
hoeveel zij in 2015 te besteden zouden hebben. Mede als gevolg daarvan 
komen rvedirecteuren en gemeentesecretaris pas in de zomer van 2015 
prestatiecontracten overeen.204

200 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 
en Control, 27 mei 2015. Genoemde tekortkomingen:
• een gebrek aan kwaliteit van de financiële producten van DMC;
• onderliggend onvoldoende kwaliteit van informatievoorziening waarmee we niet in control zijn en niet de 

benodigde kwaliteit kunnen leveren. Dit veroorzaakt tevens extern het beeld dat DMC niet in control is, niet 
weet wat er speelt en de raad daardoor kwalitatief onvoldoende informeert;

• gebrek aan kwaliteit van de DMCorganisatie;
• gebrek aan verbinding met de rest van de organisatie;
• onvoldoende concernsturing en doorzettingsmacht, het naleven van de kaders gebeurt onvoldoende;
• gebrek aan voortgang op verbetering financiële functie.

201 College B&W, Voorjaarsnota 2015, mei 2015.
202 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 19 november 2015. De e 630 000 komt 

in aanvulling op de eerste e 200 000 voor deze taak. In totaal wordt hiermee e 830 000 uitgegeven.
203 Rve Financiën, Risicoanalyse jaarrekening 2015, 17 juni 2015.
204 College B&W,  Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 2 juli 2015.
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Verder komen problemen aan het licht ten aanzien van het voldoen aan 
betalingstermijnen. Door de reorganisatie is in 2015 de betalingsgraad 
– het percentage facturen dat binnen 30 dagen wordt betaald – gezakt 
van 74% eind 2014 tot 62% in september 2015.205 In 2015 en begin 2016 
meldt het college dat er verschillende dubbele betalingen hebben 
plaatsgevonden.206 Het college besluit om de crediteurenadministratie te 
laten onderzoeken in de periode van begin 2011 tot en met begin 2015. 
In januari 2016 meldt het college dat er 299 claims zijn ingediend bij 
leveranciers over die periode voor onverschuldigde, dubbele betalingen 
en andere gelden die ongewild en ongemerkt op rekening staan van 
leveranciers.207 

Eind 2015 meldt het college de stand van zaken van het ontvlechten van 
de budgetten van de gemeentelijke onderdelen van de oude situatie 
naar de nieuwe situatie na de reorganisatie. In de begroting 2016 zijn de 
apparaatslasten voor personeel op basis van inschatting verdeeld over de 
rve’s. Het college stelt dat van de e 1,3 miljard aan lasten het merendeel 
is ontvlochten en overgezet van de oude naar de nieuwe bedrijfsvoering, 
maar dat e 55 miljoen aan budget voor 2015 niet ontvlochten kon worden 
en geïdentificeerd kon worden in de administraties. Voor 2016 wordt er 
rekening mee gehouden dat dit probleem een bedrag vertegenwoordigt 
ter grootte van e 51 miljoen.208

Na de reorganisatie ontstaat binnen de gemeentelijke organisatie een 
discussie over de positionering van businesscontrollers. In 2014 wordt 
gestart met het aantrekken van businesscontrollers bij de diensten, wat 
later de rve’s worden. De discussie spitst zich toe op de keuze om de 
businesscontrollers hiërarchisch onder de rvedirecteur te positioneren 
of om deze verantwoording af te laten leggen aan de concerncontroller. 
Begin 2016 is deze discussie beslecht. De businesscontrollers (en cluster
controllers en stadsdeelcontrollers) komen hiërarchisch onder de 
concern controller te vallen.209

205 College B&W, Brief tussenrapportage betaaldiscipline, 29 oktober 2015. 
206 College B&W, Brief Actualisatie dubbele betalingen, 13 januari 2016. De voorbeelden van de dubbele betalingen 

worden in Hoofdstuk 5 nader beschreven.
207 Wethouder U. Kock, Brief aan de raadscommissie Financiën omtrent de voortgang dubbele betalingen en 

ontwikkelingen in het betaalproces, 18 november 2015. Uiteindelijk meldt het college aan de enquêtecommissie 
op basis van het afgeronde onderzoek dat sprake was van 312 verkeerde betalingen.

208 College B&W, Brief stand van zaken ontvlechting budgetten in relatie tot afsluiting begrotingsjaar 2015, 
24 november 2015. 

209 Directie Middelen en Control, Voordracht inrichting controlorganisatie Amsterdam, 26 januari 2016. Informatie 
over de besluitvorming in het college is op 28 januari 2016 door het college aan de commissie geleverd.
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Het huidige organisatiemodel
“[H]oe richt je je organisatie in, kent geen eenduidig antwoord. 
[…] Dan zouden namelijk alle 400 gemeenten in Nederland op 
dezelfde manier zijn ingericht en bedrijven ook. […] [W]aar hang je 
de controlfunctie op binnen de gemeente Amsterdam? Doe je dat 
onder DMC en laat je ook alle controllers aansturen door de directeur 
DMC, […] of doe je het decentraal bij de verschillende resultaat 
verantwoordelijke eenheden. Dat is niet een vraag die u en ik […] 
eenduidig zullen beantwoorden, laat staan als we die aan honderd 
mensen stellen.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam210 

“Er is nu voorzien dat elke bestuurder, elke wethouder een account-
houder heeft van DMC die daarmee dus meer vertrouwd is, die 
beter contact kan hebben met de operatie. Dat betekent dat daarmee 
waarschijnlijk de kennis en de lijnen korter zijn terwijl de distantie 
er wel is. En aan de andere kant zit een businesscontroller op zo’n 
eenheid die maakt dat ook daar en soms ook bij de wat kleinere 
diensten het beter geborgd is.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam211 

Per 2015 gaat de hele organisatie op AFS over. Doorontwikkeling 
van de financiële administratie wordt nodig geacht om de doelen 
van AFS te bereiken
Met de afronding van het project AFS halverwege 2015 zijn in totaal 
31 financiële administraties overgegaan op hetzelfde administratief 
systeem. Volgens een assessment uit oktober 2014, in opdracht van 
de directeur cluster Bedrijfsvoering, is de bredere doelstelling van 
AFS – het uniformeren van alle financiële processen – echter niet 
bereikt. In het assessment wordt gesteld dat AFS gedreven is door een 
technology push, waarbij de ontwikkeling van het systeem traditioneel 
een prominente rol heeft en organisatieontwikkeling en procesinrichting 
naar verhouding relatief onderbelicht is.  Tevens wordt vastgesteld dat 
de strategische doelstelling van AFS – een eenduidige, uniforme en 
transparante financiële administratie voor het concern – op verschillende 
manieren is uit te leggen. De conclusie van het assessment is dat AFS 
meer als programma gemanaged had moeten worden met betrokkenheid 
van het GMT. De implementatie is als een eenzelvig en geïsoleerd 
ICT-traject benaderd met een relatief verkokerd opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap vanuit DMC. Er is onvoldoende rekening gehouden 
met de impact van de reorganisatie op AFS en daardoor is er niet (op tijd) 
bijgestuurd.212 

Het college benoemt al voor de afronding van AFS de noodzaak om tot 
een stevige en brede doorontwikkeling van de financiële administratie te 
komen in termen van processen, werkwijzen, inrichting, organisatie en 
houding en gedrag.213 Dit wordt beoogd met het programma    
Door ontwikkeling Financiële Administratie.

210 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
211 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
212 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS), 

13 oktober 2014.
213 DMC, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, 17 maart 2015.
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Over de noodzaak voor doorontwikkeling van de financiële  
administratie 
“Het oorspronkelijke programma AFS heeft ertoe geleid dat elke dienst 
zijn boekhouding in AFS ging voeren. Dat is vormgegeven conform 
die dienstenstructuur. Het lastige daarvan is dat die dienstenstructuur 
in werkelijkheid niet meer bestaat. De oude dienstenstructuur vormde 
de inrichting van het Amsterdams Financieel Systeem. We zijn een 
project begonnen om die dienstenstructuur zo om te buigen dat we 
de nieuwe rve’s daarin ook konden administreren. Dat is gelukt, maar 
de situatie die we nu hebben, is dat weliswaar iedereen met hetzelfde 
computer programma werkt, maar zijn eigen diversiteit heeft. Als het 
gaat over de kostenplaatsen214 en over hoe je de boekhouding inricht, 
zijn er eigen keuzes mogelijk. Ook voor de manier waarop je er qua 
processen mee omgaat. Zulke desuniformiteit – een heel slecht woord 
– ontstaat daar nu. […] Ja, de doelen in het oorspronkelijke plan voor 
AFS in 2010 vind ik breed interpretabel. Als ik ze oprecht interpreteer, 
dan was de doelstelling om één concernadministratie te maken. En 
één concernadministratie is wat mij betreft geen administratie per 
dienst. Dat zijn voor mij geen 44 administraties. Ik denk oprecht dat 
dat het doel was en dat het nog niet is gerealiseerd en dat daardoor 
nu een doorontwikkeling nodig is.”

PeterWillem van Lindenberg, interimdirecteur Directie Middelen en 
Control 2014 en programmaleider Doorontwikkeling Financiële  
Administratie gemeente Amsterdam215 

 4.7 De financiële functie bij DBGA, DWI en DICT In de periode  
2002 – 2014 
De enquêtecommissie heeft in haar onderzoek specifiek gekeken 
naar de financiële functie bij drie diensten: DBGA (Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam), DWI (Dienst Werk en Inkomen) en DICT (Dienst 
ICT). Hieronder volgt een korte schets van ontwikkelingen in en rond de 
financiële functie bij DBGA, DWI en DICT.

a/ Overzicht gebeurtenissen Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam

De kernfunctie van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) 
is in de onderzoeksperiode de heffing en inning van lokale belastingen 
en het taxeren van onroerend goed voor de gemeente Amsterdam, de 
waardering onroerende zaken (WOZ) ten behoeve van het opleggen 
van die belasting.216 Vanaf 2007 krijgt DBGA van het college ook de 
verantwoordelijkheid voor de uitbetaling van de woonkostenbijdrage 
(WKB).217 In Figuur 4 zijn relevante ontwikkelingen in de financiële functie 
bij DBGA opgenomen.

 

214 Een kostenplaats is een ten behoeve van de boekhouding en controlling afgebakende eenheid binnen een 
organisatie, waaraan kosten en prestaties kunnen worden toegerekend. Een kostenplaats is meestal een afdeling 
van een organisatie. Elke organisatie doet voortdurend uitgaven. Deze uitgaven worden bij de boekhouding 
geboekt als kosten van een bepaalde kostensoort en kostenplaats.

215 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
216 Gemeente Amsterdam, Brochure Zo Werkt Amsterdam, december 2010.
217 Per 1 januari 2015 is de DBGA gesplitst in zes rve’s na de gemeentebrede reorganisatie. Het grootste gedeelte van 

de dienst is overgegaan in de rve Belastingen, onderdeel van het cluster Dienstverlening en Informatie.
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 Figuur 4:  Ontwikkelingen in de financiële functie bij DBGA

 

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

Procesbeschrijvingen, financiële informatievoorziening en ICT 
niet op orde 
Vanaf het begin van de onderzoeksperiode zijn er bij DBGA knelpunten 
rondom de administratieve organisatie (AO) en de interne control (IC).  
De Bestuursdienst constateert in 2006 dat procesbeschrijvingen niet op  
orde zijn en dat de resultaatsturing nog in ontwikkeling is.218 ACAM merkt 
in 2008 op dat DBGA al enkele jaren bezig is om de geautomatiseerde 
werkprocessen te verbeteren om zo de beheersing van de bedrijfsvoering 
te verbeteren. Dit gebeurt echter niet goed genoeg, waarop ACAM in 
de managementletter van 2008 de AO nog steeds als aandachtspunt 
aankaart.219 Onder meer procesbeschrijvingen, waaronder die voor de 
WKB, blijken niet op orde.220 Ook in de jaren die volgen blijft ACAM de 
procesbeschrijvingen van de administratieve en de betaalorganisatie 
benoemen als probleem binnen DBGA.221 Ook de Bestuursdienst 
constateert naar aanleiding van de tweede IMB opnieuw dat proces
beschrijvingen niet op orde zijn.222   

De Bestuursdienst merkt bij de IMB over 2006 op dat financiële 
rapportages traag tot stand komen en dat maandrapportages binnen de 
dienst niet op uniforme wijze tot stand komen.223 Ook DBGA constateert 
zelf meerdere jaren achter elkaar in BVV’s dat de beschikbaarheid van 
budget en managementinformatie te wensen overlaat.224 Vanaf 2011 stelt 
DBGA aan alle concernnormen op het gebied van financiële bedrijfs 
voering te voldoen.225 

218 Bestuursdienst, Integrale Meting Bedrijfsvoering; Rapport Dienst Belastingen 2006, 2 oktober 2006.
219 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2008, 4 september 2008.
220 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2007, 10 december 2007.
221 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2010, 29 maart 2011; ACAM, Dienst 

Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2011, 23 januari 2012; ACAM, Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam managementletter 2012, 16 april 2012; ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
managementletter 2013, 4 april 2014.

222 Bestuursdienst, Integrale Meting Bedrijfsvoering; Rapport Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), 
december 2009.

223 Bestuursdienst, Integrale Meting Bedrijfsvoering; Rapport Dienst Belastingen 2006, 2 oktober 2006.
224 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Bedrijfsvoeringsverklaring 2006, 1 februari 2007, Dienst Belastingen 

Gemeente Amsterdam, Bedrijfsvoeringsverklaring 2007, 1 februari 2008 en Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam, Bedrijfsvoeringsverklaring 2008, 2 februari 2009.

225 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Bedrijfsvoeringsverklaring Jaarrekening 2011, 2 februari 2012, Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam, Bedrijfsvoeringsverklaring Jaarrekening 2012, 1 februari 2013 en Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam, Zelfevaluatie concernnormen bedrijfsvoering 2013, 2014.
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De situatie met de ICT binnen de dienst is een belangrijk zorgpunt. Het 
interne ICTsysteem, NeoTax, is ten tijde van dit rapport ruim negentien  
jaar oud. NeoTax betreft een stelsel van applicaties. De basis van NeoTax 
is herhaaldelijk technisch vernieuwd en functioneel steeds verder  
uitgebreid. De functionaliteiten van NeoTax bestrijken op hoofdlijnen 
de belangrijke bedrijfsprocessen van Belastingen: Waarderen, Heffen 
en Bezwaar. NeoTax wordt door de toenmalige directeur van DBGA, 
dhr. Duijnker, al binnen een half jaar na aantreden in 2008 ervaren als 
een “rafelig systeem”. Er zijn vanaf 2010 de mogelijkheden onderzocht 
om een nieuw systeem te bouwen. Bij vertrek van de directeur in 2013 
is er geen besluit genomen en zijn er geen stappen gezet – mede door 
onvoldoende capaciteit bij Dienst ICT – voor de invoering van een nieuw 
systeem. Het NeoTax systeem werd in de lucht gehouden.226 In 2015 
concludeert een onderzoeksbureau dat in termen van de toegepaste 
technologie NeoTax ‘endoflife’ is. Ook wordt geconcludeerd dat het 
systeem zeer foutgevoelig is en dat het risico op verkeerde betalingen, 
zoals bij de woonkostenbijdrage, vergroot wordt door de tekortkomingen 
van NeoTax.227 Volgens de directeur DBGA is het een groot en ingewikkeld 
systeem dat moeilijk te onderhouden is.228 Er wordt besloten NeoTax te 
vervangen.229  

Het WKBincident in december 2013
Sinds 2008 voert DBGA de betaling van de Woonkostenbijdrage (WKB) 
uit. De WKB is het enige betalingsproces naar externe partijen dat 
DBGA uitvoert. De ouddirecteur van DBGA tussen oktober 2008 en 
mei 2013, dhr. Duijnker, noemde de uitbetalende functie van DBGA 
“wezensvreemd”, omdat de dienst invordering als kerntaak heeft. Dit  
heeft hij besproken met de Dienst Werk en Inkomen, maar volgens  
dhr. Duijnker gaf de directeur van die dienst aan dat DWI onder te grote 
druk stond om deze taak op zich te nemen.230 

In december 2013 gaat de uitbetaling van de WKB mis en maakt DBGA 
e 188 miljoen over in plaats van e 1,88 miljoen. Hierop laat het college 
twee onderzoeken uitvoeren om de oorzaken te achterhalen. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat sprake is van technische en menselijke fouten 
waardoor het incident heeft kunnen gebeuren.231 Daarnaast blijkt dat een 
herhaald advies uit 2009, 2010 en 2011 van ACAM om betaallimieten in te 
voeren en die te koppelen aan autorisaties niet is doorgevoerd.232

Naar aanleiding van dit incident plaatst het college DBGA onder 
verscherpt toezicht.233 Dit verscherpte toezicht loopt nog door na de 
onderzoeksperiode.

226 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
227 Software Improvement Group, Gemeente Amsterdam – Onderzoek NeoTax, februari 2015. 
228 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
229 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 3 juli 2015. Uiterlijk 1 januari 2018 moet 

deze vervanging zijn gerealiseerd.
230 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
231 Atos Consulting, Onderzoek oorzaken onjuiste betaling Woonkostenbijdrage 2013, 18 december 2013. KPMG, 

Rapportage onderzoek naar foutieve uitbetaling Woonkostenbijdrage, 10 januari 2014.
232 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletters 2009, 2010 en 2011.
233 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2013 gemeente Amsterdam, 13 mei 2014.
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Vaststelling van de WOZwaarde
De rve Belastingen (voorheen DBGA) is verantwoordelijk voor de bepaling 
van de WOZ. De rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman constateren 
in 2012 problemen ten aanzien van de processen rond de WOZbepaling. 
DBGA heeft veel bezwaarschriften tegen vastgestelde WOZbeschikkingen 
niet tijdig afgehandeld en achterstanden zijn zo wel tot een jaar 
opgelopen. Tevens geven de rekenkamer en de ombudsman aan dat de 
beschikkingen op de bezwaarschriften qua begrijpelijkheid onvoldoende 
zijn, dat er inconsistenties zitten in de waardering van objecten en dat de 
objectkenmerken niet altijd correct zijn. Verder is er weinig zicht op de 
uitvoeringskosten van de WOZ.234 Daarbovenop concludeert in 2014 ook 
de Waarderingskamer235 dat de processen rond de WOZ onvoldoende op 
orde zijn in Amsterdam.236 Op basis van de rapporten van de rekenkamer 
en ombudsman start DBGA een verbeterplan in 2012.237 Op basis van het 
rapport van de Waarderingskamer komt er een opvolgend verbeterplan 
2014,238 om de processen rond de WOZ op orde te krijgen. Het laatste 
verbeterplan loopt nog door na de onderzoeksperiode.

b/ Overzicht gebeurtenissen Dienst Werk en Inkomen
De Dienst Werk en Inkomen (DWI) is van 2004 tot eind 2014 belast met het 
realiseren van gemeentelijk beleid op het gebied van participatie, werk, 
inkomen en armoede. In Figuur 5 zijn relevante ontwikkelingen in de 
financiële functie bij DWI opgenomen.

 Figuur 5:  Ontwikkelingen in de financiële functie bij DWI

 
Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

Problemen met de totstandkoming en de jaarrekening van DWI 
De Sociale Dienst Amsterdam, één van de voorlopers van DWI, wordt 
in 2001 onder curatele gesteld wegens het aanhoudend onrechtmatig 
verstrekken van uitkeringen. In 2002 wordt gewezen op de grilligheid in 
het gemeentelijke politieke beleid en een kwaliteitsverlies en chaos bij de 
Sociale Dienst.239 Wegens het niet (correct) uitvoeren van continuerings
onderzoeken voor bijstandsuitkeringen door DWI, geeft ACAM over de 
jaarrekening 2004 een accountantsverklaring met beperking af. De jaar
rekening over 2005 keurt ACAM om dezelfde reden af.

234 Rekenkamer Amsterdam, Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam, goed op waarde geschat?, juni 2012.
235 De Waarderingskamer is op landelijk niveau belast met het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. De contacten 

van DBGA met de Waarderingskamer zijn intensief en de samenwerking op landelijk niveau is hiermee geborgd.
236 Waarderingskamer, Rapport van bevindingen onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties, 25 februari 2014.
237 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam, 4 oktober 2012. 
238 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Verbeterplan 2.0, Bewust beheersen van ons werk, 13 augustus 2014.
239 KPMG, Bevindingen ten aanzien van de GSD Amsterdam, 30 maart 2001.
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Begin 2006 fuseren de Sociale Dienst Amsterdam, Maatwerk en NV 
Werk tot DWI. ACAM constateert over de eerste twee jaren na de fusie 
problemen op het gebied van rechtmatigheid. Zij geeft voor 2006 en 2007 
een beperkende verklaring af, grotendeels240 om dezelfde redenen. In deze 
periode is ACAM ook kritisch in de management letters die zij DWI stuurt: 
het jaarrekeningdossier voldoet niet aan de verwachting en er zijn diverse 
problemen bij operationele financiële processen, zoals kostenallocatie
methodiek, monitoring van de vordering en schuldenpositie en de salaris
administratie.241 Uit de BVV’s die DWI afgeeft in deze periode komen 
echter nauwelijks bedrijfsvoerings knelpunten naar voren242 en ook in 
het IMBrapport van de Bestuursdienst worden geen grote zorgpunten 
gemeld.243  

Vanaf 2008 volgen jaren waarin ACAM geen significante gebreken  
constateert in de jaarrekening. ACAM laat zich positief uit over de  
verbeteringen die DWI heeft doorgevoerd ter versterking van de control 
op de rechtmatige uitvoering van taken.244 Ook DWI zelf is positief: aan 
de BVVnormen op het gebied van financiële bedrijfsvoering voldoet DWI 
naar eigen zeggen.245

Onderschrijding van g 25 miljoen eind 2011
In 2011 doet zich een belangrijke wijziging voor in het gemeentelijke 
reintegratiebeleid als gevolg van bezuinigingen bij de rijksoverheid. In 
dat jaar doet zich bij DWI een onderschrijdingsincident voor van ruim 
e 25 miljoen, waarvan circa e 21 miljoen in de lasten van het participatie
budget. Met het opmaken van de jaarrekening over 2011 wordt in 
december 2011 duidelijk dat veel meer bezuinigd was dan ingecalculeerd. 
DWI schakelt KPMG in om de oorzaken hiervan te onderzoeken. KPMG 
beoordeelt dat de aansluiting tussen het primaire proces en financiën 
onvoldoende is. Ook is de controlfunctie volgens KPMG onvoldoende 
ingericht in termen van menskracht, competenties en structuur van 
de financiële functie en is de financieeladministratieve infrastructuur 
onvoldoende ingericht. Deze aspecten beperken de prognose kracht 
van DWI.246 DWI neemt maatregelen ter verbetering.247 Wanneer deze 
verbeteringen niet snel genoeg zichtbaar worden, besluit het college het 
Wdeel248 van de dienst in het najaar van 2012 onder verzwaard toezicht te 
plaatsen.

240 In 2007 speelde ook het niet opvolgen van Europese aanbestedingsregels een rol.
241 ACAM, Dienst Werk en Inkomen interim managementletter 2006, 29 juni 2006 en ACAM, Dienst Werk en Inkomen 

managementletter 2008, 2 oktober 2008.
242 Dienst Werk en Inkomen, Bedrijfsvoeringsverklaring 2006, 9 februari 2007 en Dienst Werk en Inkomen, 

Bedrijfsvoeringsverklaring 2007, 15 januari 2008.
243 Bestuursdienst, Integrale Meting Bedrijfsvoering; Rapport Dienst Werk en Inkomen (DWI) 2007, 19 september 

2007. Aan twee van de drie concernnormen op het gebied van financiële bedrijfsvoering wordt volgens 
DWI voldaan. Aan de norm “De risicovolle bedrijfsprocessen zijn effectief, efficiënt, (be)stuurbaar en met 
het oog voor meerwaarde voor de klant ingericht” voldoet DWI volgens de Bestuursdienst deels. Niet alle 
processen zijn beschreven en de beschreven processen zijn niet allemaal actueel. Ook wordt geconstateerd 
dat de managementinformatie onvoldoende aansluit bij de sturing op processen en dat binnen de processen 
onduidelijkheden bestaan over verantwoordelijkheden.

244 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2008 van Dienst Werk en Inkomen, 6 april 2009.
245 Dienst Werk en Inkomen, Bedrijfsvoeringsverklaring 2008, 19 januari 2009, Dienst Werk en Inkomen, 

Bedrijfsvoeringsverklaring DWI 2009, 1 februari 2010 en Dienst Werk en Inkomen, Bedrijfsvoeringsverklaring 
2010, 24 januari 2011.

246 KPMG, Financiële Functie DWI: Van speelbal naar spelbepaler, 8 maart 2012.
247 Wethouder A. van Es, Brief Onderschrijding re-integratiemiddelen rekening 2011 DWI aan leden van de 

Commissie Werk, Participatie en Armoede, 18 april 2012, Dienst Werk en Inkomen, Bedrijfsvoeringsverklaring 
Jaarrekening 2011, 16 april 2012 en Dienst Werk en Inkomen, Bedrijfsvoeringsverklaring Jaarrekening 2012, 
8 januari 2013.

248 Het werkdeel, het deel van DWI dat verantwoordelijk is voor het participatiebudget.
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In de jaren die volgen laat ACAM zich kritisch uit over de wijze waarop 
DWI invulling geeft aan de opvolging van de aanbevelingen van ACAM.249 
Zij adviseert verder tot een dienstbrede verbetering van de financial 
control.250 Over 2012 en de jaren die volgen constateert ACAM dat het 
jaarrekeningtraject moeizaam verloopt.

Als eind 2014 blijkt dat de prognosekracht bij DWI is verbeterd, besluit 
het college het verzwaard toezicht lichter te maken, maar wel te 
verbreden naar het armoede en inkomensdeel (naast het W deel).251 
Dit toezicht loopt nog tot na de onderzoeksperiode. In december 2015 is 
het verzwaard toezicht uitgebreid naar het onderdeel Participatie naar 
aanleiding van de onderbesteding op het programma Meedoen Werkt.252 

Na de onderzoeksperiode heeft de gemeente wederom te maken 
gehad met onderschrijdingen in het sociaal domein. In november 2015 
wordt in de Najaarsnota 2015 duidelijk dat er een onderschrijding is 
van e 9 miljoen op het programma Armoede.253 Voor het programma 
Meedoen Werkt wordt in december 2015 een onderschrijding gemeld van 
e 5,75 miljoen op een budget van e 9,25 miljoen.254

c/ Overzicht gebeurtenissen Dienst ICT
De Dienst ICT (DICT) start begin 2010 en heeft tot taak de gemeentelijke 
ICT zo te organiseren dat de dienstverlening van de gemeente Amsterdam 
aan Amsterdammers en ondernemingen efficiënt, betrouwbaar, integer en 
adequaat geleverd kan worden. In Figuur 6 zijn relevante ontwikkelingen 
in de financiële functie bij DICT opgenomen.

 Figuur 6:  Ontwikkelingen in de financiële functie bij DICT

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

249 ACAM, Dienst Werk en Inkomen managementletter 2012, 1 februari 2013.
250 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening van 2012 van Dienst Werk en Inkomen, 2 april 2013.
251 Wethouder A. Vliegenthart, Brief Beantwoording vragen over afschaling verscherpt toezicht W-deel van het 

Participatiebudget uit de raadscommissie WE d.d. 7 januari 2015, 16 januari 2015.
252 Wethouder A. Vliegenthart, Brief aan de gemeenteraad betreffende onderbesteding Meedoen Werkt 2015, 

15 december 2015. 
253 College B&W, Najaarsnota 2015, november 2015.
254 Wethouder A. Vliegenthart, Brief aan de gemeenteraad betreffende onderbesteding Meedoen Werkt 2015, 

15 december 2015.
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Servicehuis ICT als voorloper
De voorloper van DICT is Servicehuis ICT (SHI), opgericht medio 2006. 
De gedachte achter het Servicehuis was om de gehele ICTinfrastructuur 
centraal te gaan organiseren om zo synergievoordelen te behalen. Vanaf 
het moment van oprichting constateert ACAM problemen bij SHI: er 
bestaat onder andere onzekerheid over de volledigheid van gepresenteerde 
opbrengsten.255 Ook de beheersing rondom contract vorming is onder de 
maat: contractoverdrachten van diensten naar het servicehuis verlopen 
zonder toereikende dossiervorming en zonder kritische analyse door 
Servicehuis ICT.256 In de laatste managementletter die ACAM aan het 
SHI stuurt, blikt zij als volgt terug op het bestaan van de dienst: Behalve 
met problemen in primaire processen, welke voor klanten veelal direct 
zichtbaar waren, kampte het SHI al vanaf oprichting met problemen in 
de ondersteunende processen welke resulteerden in een zwakke interne 
beheersing van deze processen.257 De BVV’s die het Servicehuis in deze 
periode heeft afgegeven, tonen eenzelfde beeld. SHI rapporteerde dat de 
administratieve organisatie en interne beheersing niet op orde waren en 
dat procesbeschrijvingen incompleet waren.258 

Wanneer het college ziet dat het behalen van de doelstelling van het 
Servicehuis achterblijft, besluit het in 2008 McKinsey om advies te 
vragen. McKinsey constateert dat er binnen de gemeente vrijwel geen 
inzicht bestaat in de ICTbestedingen.259 In reactie op het rapport besluit 
het college medio 2009 tot een samenvoeging van de gemeentelijke 
informatie beleids afdeling en Servicehuis ICT tot DICT. Dit moet leiden tot 
verdere verbeteringen.260 

DICT gaat van start in 2010. Dit brengt ook een belangrijke wijziging mee 
in het financieringsmodel: DICT wordt niet langer gefinancierd door 
middel van lumpsumoverdrachten vanuit de diensten, maar op basis van 
verrichte diensten. 

255 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van het Servicehuis ICT, 18 april 2007.
256 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2007 van het Servicehuis ICT, 17 april 2008.
257 ACAM, Servicehuis ICT managementletter 2009, 16 december 2009.
258 Servicehuis ICT, Bedrijfsvoeringsverklaring 2007, 8 februari 2008 en Servicehuis ICT, Bedrijfsvoeringsverklaring 

Servicehuis ICT, 4 februari 2009.
259 McKinsey & Company, Doorlichting IT – conclusies en aanbevelingen, augustus 2008.
260 Daarnaast is ook een Chief Information Officer aangesteld.
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De crisis in ICT in 2011
De reorganisatie leidt niet tot verbetering van de door McKinsey  
geconstateerde knelpunten. Door de aanhoudende problemen en naar 
aanleiding van een oordeelonthouding van ACAM over de jaarrekening 
2010, besluit het college de dienst in 2011 onder verzwaard toezicht te 
plaatsen.261 Een belangrijk aspect hierbij is dat DICT een worstcase
scenario had geschetst waarin sprake zou zijn van een tekort van  
e 14,3 miljoen over 2011 ten opzichte van de begroting.262 ACAM motiveert 
de oordeel onthouding met de constatering dat de management en stuur
informatie te beperkt aanwezig waren en dat de noodzakelijke ‘checks 
and balances’ niet (of pas laat) op hun plaats waren.263 Het ontbreken van 
management en stuurinformatie wordt ook door DICT zelf erkend in de 
BVV over 2010.264 Nadat DICT constateerde dat de gemeentelijke ICT zich 
in een crisis bevond – zowel ten aanzien van primaire als onder steunende 
processen – komt de dienst september 2011 met een Stabilisatieplan ICT.

Eind 2011 rapporteert de interimdirecteur DICT aan de wethouder ICT dat 
er een scheefloop is van e 8,2 miljoen tussen de begroting van DICT van 
2012 en de begrotingen van de andere diensten: de diensten hadden  
e 8,2 miljoen minder ICTkosten begroot dan wat DICT als begrote 
opbrengsten had ingeboekt.265 Het college besluit hierop tijdelijk 
verzwaard toezicht in te stellen ten aanzien van de gemeentebrede 
ICTuitgaven met als uitgangspunt het gecalculeerde tekort op te lossen.266 

In de jaren die volgen stelt DICT in zijn bedrijfsvoeringsverklaringen 
te werken aan verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering 
(zoals beschrijving van processen, implementatie van stuurcriteria en 
verbeteringen van het bekostigingsmodel).267 Zowel ACAM als DMC (deze 
laatste in het kader van het verzwaard toezicht) neemt verbeteringen 
waar. Punten van zorg blijven bestaan; interne beheersing blijft 
bijvoorbeeld onder de maat.268 ACAM constateert dat vraagstukken over 
financiële afspraken en onderwerpen met betrekking tot het ICTstelsel 
vragen om een gemeentebrede oplossing.269 

Het college bouwt het verzwaard toezicht in 2012 af, maar het toezicht 
loopt nog door na het einde van de onderzoeksperiode.

261 Openbaar verhoor dhr. J.A.S. Boomgaardt, 25 september 2015 en Wethouder E.D. Wiebes, Brief  Tijdelijke 
stopzetting realisatie uitvoeringsplan één ICT voor één Amsterdam aan de raadscommissie EZP, 8 februari 2011. 
De commissie constateert dat onduidelijkheid bestaat over het moment dat het verzwaard toezicht bij DICT 
aanving. Uit door het college verstrekte informatie blijkt dat formeel al voor 2011 (sinds augustus 2010) sprake 
was van een vorm van verhoogd toezicht, maar de commissie heeft – behalve het actief zijn van een externe 
adviesraad – tot het moment dat wethouder Wiebes maatregelen aankondigde in zijn brief van 8 februari 2011, 
hier geen concrete invulling van aangetroffen.

262 Wethouder E.D. Wiebes, Brief  Verantwoording genomen maatregelen in het ICT-dossier, 14 juni 2011.
263 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2010 van Dienst ICT, 31 maart 2011.
264 Dienst ICT, Bedrijfsvoeringsverklaring 2010, 31 januari 2011.
265 Openbaar verhoor dhr. J.A.S. Boomgaardt, 25 september 2015, openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes,  

28 september 2015, CIO J.A.S. Boomgaardt, Brief Begroting 2012 dienst ICT, 9 december 2011 en College
voordracht (spoed), Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Mandaatswijziging ICT, 20 december 2011.

266 Collegevoorstel Mandaatswijziging ICT, 20 december 2011.
267 Dienst ICT, Zelfevaluatie concernnormen bedrijfsvoering 2011, 2012, Dienst ICT, Zelfevaluatie concernnormen 

bedrijfsvoering 2012, 2013 en Dienst ICT, Bedrijfsvoeringsverklaring Jaarrekening 2013, 1 februari 2014.
268 ACAM, Verslag van de controle van de jaarrekening 2013 van Dienst ICT, 17 april 2014 en ACAM, Verslag van de 

controle van de jaarrekening 2014 van Dienst ICT, 21 april 2015.
269 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2011 van Dienst ICT, 11 april 2012.
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 4.8 Samenvatting

De financiële functie van Amsterdam heeft gefunctioneerd in een steeds 
veranderende context, zowel op het gebied van de interne organisatie 
van de gemeente, de financiële ruimte die er was en wat er van de functie 
werd verwacht. De financiële functie van Amsterdam bevond zich in de 
onderzoeksperiode allerminst in rustig vaarwater.

De bestuurlijke omgeving van de financiële functie is van een 
decentraal georganiseerd organisatiemodel met integrale management
verantwoordelijkheid bij dienstdirecteuren langzaam veranderd in 
een concern model met aansturing vanuit een gemeenschappelijk 
management team. Op bestuurlijk vlak zijn belangrijke veranderingen 
doorgevoerd in de politieke en ambtelijke taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Daarbij zijn de onderlinge verhoudingen en de interne 
aansturing tussen de gemeentelijke actoren diverse malen gewijzigd. 
Parallel daaraan zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de interne 
processen en zijn er in korte periodes ook frequente veranderingen in de 
personele bezetting van belangrijke leidinggevende posities geweest. 

Externe factoren zijn van invloed geweest op de financiële functie.  
De wereldwijde economische crisis vanaf 2008 markeerde een duidelijk 
keerpunt in de zin dat financiële ruimte snel vertaald moest worden naar 
schaarste. Vanaf dat moment zijn er diverse grote bezuinigingsopgaven 
gestart waarvoor het op orde hebben en houden van de financiële 
functie urgenter werd. De wijzigingen in het bestuurlijk stelsel en de 
decentralisaties van zorgtaken van het Rijk met budgetkortingen hebben 
verder geleid tot een uitbreiding van verantwoordelijkheden die bij de 
gemeente zijn belegd, met grote implicaties voor de financiële functie. 

Via diverse projecten en instrumenten is gewerkt aan het verbeteren en 
het meer stroomlijnen van de interne bedrijfsvoering en de financiële 
functie van het concern Amsterdam. Daarbij ging het zowel om een 
overkoepelende aanpassing van het besturingsmodel, veranderingen 
in het organisatiemodel (bijvoorbeeld een Servicehuis Financiën of rve 
Financiën) als om gerichte wijzigingen in sturingsinstrumenten. Daarbij is 
ook de ICT regelmatig en nog steeds een punt van zorg.

In het volgende hoofdstuk zal worden uiteengezet welke prestaties de 
financiële functie in deze periode heeft geleverd.
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 5. HET STRUCTUREEL ONVOLDOENDE PRESTEREN VAN  
DE FINANCIËLE FUNCTIE

In Hoofdstuk 3 heeft de enquêtecommissie beschreven hoe zij de financiële 
functie van Amsterdam definieert en wat zij van de financiële functie 
verwacht. Dit hoofdstuk behandelt het presteren van de financiële functie. 
Deze is onderverdeeld in de volgende taken:270

• De operationele financiële taken (administraties en transacties en de 
specialistische taken);

• De planning- en controltaken;
• De beleids- en bestuursadvisering;
• De kaderstelling voor en verbetering van bovenstaande taken.

Wanneer over een langere periode van ruim twaalf jaar (de onderzoeks-
periode) wordt gekeken naar het functioneren van een organisatie dan is 
het niet vreemd dat zaken niet goed zijn gegaan en zich incidenten hebben 
voorgedaan. De commissie richt zich in dit hoofdstuk op de problemen in de 
financiële functie die een structureel en wijdverbreid karakter hebben (‘rode 
draden’) en ertoe leiden dat niet aan de verwachtingen wordt voldaan. 

 5.1 Prestaties op het gebied van de operationele financiële taken

Het zwaartepunt van de uitvoering van de operationele financiële taken ligt 
bij de diensten. De commissie heeft op basis van documenten en verhoren 
een inhoudelijk beeld gekregen van de financiële functie bij de gemeente- 
lijke diensten en heeft een aantal diensten nader doorgelicht.271 Daaruit  
blijkt dat op meerdere momenten bij verschillende gemeentelijke onder- 
delen de beheersing van administraties en transacties niet voldoende was  
en er structurele en wijdverbreide problemen zijn. Verder zijn er tekort -
komingen geconstateerd ten aanzien van de specialistische taken. 

 5.1.1 Administraties en transacties

a/ De kwaliteit van de financiële administraties van de gemeente 
Amsterdam is over de breedte van onvoldoende niveau 

De gemeentelijke accountant ACAM meldt op diverse momenten in het 
Generaal Verslag over de gemeentelijke jaarrekening dat de administratie 
kwalitatief onvoldoende is. In de onderliggende managementletters en  
accountantsverslagen van ACAM met betrekking tot de diensten komen  
opmerkingen over tekortschietende financiële administraties terug.272 Ook 
de Rekeningencommissie constateert in verschillende jaren dat dienst-
administraties niet op orde en niet transparant zijn of niet naar behoren 
zijn ingericht. Dat blijkt uit bijvoorbeeld het niet tijdig, volledig en correct 
vastleggen van financiële transacties zoals betalingsverplichtingen en 
loonkosten273 en het niet tijdig en frequent opschonen van tussenrekeningen.274 

270 Zoals toegelicht in Hoofdstuk 3 bij Figuur 1.
271 DBGA, DICT en DWI zijn in detail bestudeerd op basis van een veelheid aan bronnen, waaronder openbare  

verhoren. DIVV en OGA zijn bestudeerd op basis van dienstrekeningen en managementletters van ACAM.
272 De commissie heeft de managementletters en accountantsverslagen van DWI, DBGA, DICT, DIVV en OGA nader 

bekeken.
273 Werkbezoek DMC, 19 augustus 2015. Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
274 Een tussenrekening is een rekening waarop veranderingen (mutaties) worden geboekt waarvoor ten tijde van  

deze boeking nog geen definitieve rekening kan worden aangegeven. Het niet frequent bijhouden van 
tussenrekeningen leidt ertoe dat er geen actueel zicht is op de kosten en baten.
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Voorbeelden van constateringen van ACAM en de Rekeningen-
commissie

• Accountantsverslag 2004: “[…] het fi nancieel beheer in zijn 
totaliteit, waaronder de fi nanciële administratie, nog immer niet de 
kwaliteit heeft die het behoort te hebben.”275 

• Verslag Rekeningencommissie 2004: de Rekeningencommissie 
constateerde bij 23 van de 42 gemeentelijke onderdelen problemen 
in de beheersing van de (fi nanciële) bedrijfsvoering. Problemen 
waren er onder meer ten aanzien van de (interne) planning en 
control, fi nancieel beheer, procesbeschrijvingen, projectbeheersing, 
management rapportages.276 

• Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV): ACAM ervoer 
in 2006 de fi nanciële administratie als belemmerend bij het verder 
ontwikkelen van een goede planning en control.277

• Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA): ACAM 
adviseerde verbeteringen aan te brengen bij de administratie van 
OGA in 2006 en 2008.278 ACAM merkte in 2013 op dat de fi nanciële 
administratie bij OGA aan kwaliteit kon winnen.279

• Servicehuis ICT (voorloper DICT): ACAM stelde in 2007 dat de 
verplichtingenadministratie bij het Servicehuis ICT niet op orde 
was.280 ACAM constateerde in 2010 opnieuw dat de verplichtingen- en 
contractadministratie bij het Servicehuis ICT onvolledig was.281

• Dienst Werk en Inkomen (DWI): ACAM constateerde problemen 
bij de salarisadministratie van DWI in 2007.282

• Accountantsverslag 2012: “De administratieve hygiëne is niet bij 
alle diensten op orde.”283 

• Accountantsverslag 2014: “Een algemene conclusie is dat de 
administratieve basis bij een aantal organisatieonderdelen nog 
onvoldoende op orde is en routines als periodiek aansluiten met sub-
administraties en opschonen van tussenrekeningen ontbreken.”284

De ‘administratieve hygiëne’ bij diensten
“In 2012 heb ik daar de term administratieve hygiëne voor gebruikt 
om aan te geven dat je dagelijkse hygiëne gewoon moet doen. 
Zo moet je ook je fi nanciële administratie bijhouden. Dat was niet 
bij alle diensten op orde […] Je moet eigenlijk gewoon periodiek 
je balansrekeningen analyseren, je tussenrekeningen bekijken, 
je subadministraties [laten] aansluiten op je grootboek. Voor een 
gewone fi nancial is dit dagelijks werk.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam285

275 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2004 gemeente Amsterdam, 14 mei 2005.
276 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2003, 26 mei 2004.
277 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2005 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 

28 april 2006.
278 ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2008, 8 september 2006. ACAM, Ontwikkelings-

bedrijf Gemeente Amsterdam management letter in het kader van het verbeterplan en de interim-controle 2006, 
18 december 2006. ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2007, 3 juli 2007.

279 ACAM, Verslag van de controle van de jaarrekening 2013 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
29 april 2014.

280 ACAM, Servicehuis ICT managementletter 2007, 12 juli 2007.
281 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2009 van Servicehuis ICT, 25 maart 2010.
282 ACAM, Dienst Werk en Inkomen interim managementletter 2006, 29 juni 2006.
283 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, 23 april 2013. 
284 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2014 gemeente Amsterdam, 19 mei 2015.
285 De accountant controleerde op naleving van de circulaires als deze in de rechtmatigheidsmatrix van te toetsen 

elementen is opgenomen. Niet alle circulaires staan in de rechtmatigheidsmatrix. Openbaar verhoor 
mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.

Voorbeelden van constateringen van ACAM en de Rekeningen-
commissie

• Accountantsverslag 2004: “[…] het fi nancieel beheer in zijn 
totaliteit, waaronder de fi nanciële administratie, nog immer niet de 
kwaliteit heeft die het behoort te hebben.”275.”275.”

• Verslag Rekeningencommissie 2004: de Rekeningencommissie 
constateerde bij 23 van de 42 gemeentelijke onderdelen problemen 
in de beheersing van de (fi nanciële) bedrijfsvoering. Problemen 
waren er onder meer ten aanzien van de (interne) planning en 
control, fi nancieel beheer, procesbeschrijvingen, projectbeheersing, 
management rapportages.276

• Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV): ACAM ervoer 
in 2006 de fi nanciële administratie als belemmerend bij het verder 
ontwikkelen van een goede planning en control.277

• Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA): ACAM 
adviseerde verbeteringen aan te brengen bij de administratie van 
OGA in 2006 en 2008.278 ACAM merkte in 2013 op dat de fi nanciële 
administratie bij OGA aan kwaliteit kon winnen.279

• Servicehuis ICT (voorloper DICT): ACAM stelde in 2007 dat de 
verplichtingenadministratie bij het Servicehuis ICT niet op orde 
was.280 ACAM constateerde in 2010 opnieuw dat de verplichtingen- en 
contractadministratie bij het Servicehuis ICT onvolledig was.281

• Dienst Werk en Inkomen (DWI): ACAM constateerde problemen 
bij de salarisadministratie van DWI in 2007.282

• Accountantsverslag 2012: “De administratieve hygiëne is niet bij 
alle diensten op orde.”283

• Accountantsverslag 2014: “Een algemene conclusie is dat de 
administratieve basis bij een aantal organisatieonderdelen nog 
onvoldoende op orde is en routines als periodiek aansluiten met sub-
administraties en opschonen van tussenrekeningen ontbreken.”284
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De door de diensten zelf ingevulde bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV’s) 
tonen aan dat het merendeel van de gemeentelijke diensten286 in de 
periode 2004 – 2013 op enig moment niet voldoet aan de door het college 
gestelde normen voor de fi nanciële organisatie.287 Deze normen staan 
in onderstaand kader weergegeven. De problemen in administraties 
beperken zich niet alleen tot de gedecentraliseerde diensten, ook binnen 
de Bestuursdienst zijn er tekortkomingen geconstateerd. Over het jaar-
rekening traject 2005 wordt gemeld dat de fi nanciële administratie niet 
voldoet aan kwaliteitseisen. Noodzakelijke controlewerkzaamheden vinden 
niet periodiek plaats. Het gebrek aan kwaliteit van basis administraties leidt 
tot schaduwadministraties bij directies.288 De administratie binnen Concern 
Financiën/Directie Middelen en Control (DMC) is door de oud-treasurer 
van Amsterdam als ‘kwetsbaar’ omschreven.289 

Normen voor de fi nanciële bedrijfsvoering voor diensten290

• Resultaten van de dienst dienen te worden gerealiseerd binnen 
de vastgestelde fi nanciële kaders. De organisatie en de daarin 
gehanteerde administratieve systemen zijn derhalve zodanig 
ingericht dat bij begrotingsafwijkingen een tijdige en volledige 
toelichting en onderbouwing mogelijk zijn;

• Het begrotingsproces biedt inzicht in de keuzemogelijkheden voor het 
bestuur;

• De risicovolle bedrijfsprocessen zijn effectief, effi ciënt, (be)stuurbaar 
en met oog voor meerwaarde voor de klant ingericht.

Na de reorganisatie van 1 januari 2015 staan de fi nanciële gegevens nog 
altijd niet op de juiste plaats en zijn deze niet altijd actueel en volledig.291 
De directeur van de rve Financiën, dhr. Spanjer, die per 1 januari 2015 
verantwoordelijk is voor het beheer van de fi nanciële administraties van 
de rve’s (voormalige diensten), geeft aan dat verdere verbetering van 
de kwaliteit van de administraties van Amsterdam nodig is.292 Ook de 
huidige directeur DMC, mevr. Bonhof, constateert dat DMC “bijzondere 
dingen” haalt uit fi nanciële administraties, waaruit het beeld naar voren 
komt dat het in de kern nog niet goed zit.293

286 Uitzonderingen hierop, waarbij diensten 1) zelf aangeven gedurende de onderzoeksperiode te hebben 
voldaan aan de normen voor de fi nanciële inrichting, 2) er positieve oordelen waren in uitgevoerde en 
beschikbare IMB’s en 3) geen beperkingen of afkeuringen van de accountant waren voor afzonderlijk 
opgestelde dienstjaarrekeningen, betroffen ACAM, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Zuidas Amsterdam, 
Projectmanagement Bureau en Servicehuis Personeel. Zie Bijlage 3 voor een nadere analyse van de BVV’s en 
IMB’s. Zie Bijlage 5 voor een nadere uitwerking van de analyse naar de bedrijfsvoeringsverklaringen, IMB’s en 
accountantsverslagen.

287 De commissie constateert verderop in dit hoofdstuk dat de toepassing van het BVV niet goed heeft gewerkt 
als controlinstrument. De inzichten uit de beschikbare BVV’s geven desalniettemin zicht op de kwaliteit van de 
(fi nanciële) administraties binnen diensten.

288 Interne e-mail van de controller van de bestuursdienst, Jaarrapportage 2005, 20 maart 2005. 
289 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015. De oorzaak voor deze kwetsbaarheid was volgens 

mevr. Luijendijk gelegen in onderbezetting, waardoor de interne organisatie afhankelijk was van een paar mensen.
290 In 2011 zijn de normen aangepast, maar er blijven en bestaan nog steeds normen die te maken hebben met 

fi nanciële organisatie. Zo is één van de normen dat de dienst zijn resultaten behaalt binnen de gestelde fi nanciële 
kaders, wat leidt tot tijdige en deugdelijke rapportages en een jaarrekening met een goedkeurende verklaring 
van de accountant voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Zie Bijlage 5 voor een nadere 
toelichting van de BVV’s.

291 Werkbezoek DMC, 19 augustus 2015.
292 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015.
293 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015. Een genoemd voorbeeld is het tijdelijk parkeren van 

sommige zaken op posten genaamd ‘nader te verdelen’.

Normen voor de fi nanciële bedrijfsvoering voor diensten290

• Resultaten van de dienst dienen te worden gerealiseerd binnen 
de vastgestelde fi nanciële kaders. De organisatie en de daarin 
gehanteerde administratieve systemen zijn derhalve zodanig 
ingericht dat bij begrotingsafwijkingen een tijdige en volledige 
toelichting en onderbouwing mogelijk zijn;

• Het begrotingsproces biedt inzicht in de keuzemogelijkheden voor het 
bestuur;

• De risicovolle bedrijfsprocessen zijn effectief, effi ciënt, (be)stuurbaar 
en met oog voor meerwaarde voor de klant ingericht.
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Kwaliteit van de financiële administraties van Amsterdam anno 2015
Vraag: Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de administraties in 
het algemeen nu?
“Niet tevreden. Als u mij dat vraagt als professional ben ik daarover 
niet tevreden, omdat er op veel onderdelen van de administraties nog 
nader uitzoekwerk nodig is. Dat komt door de administraties zelf en 
ook door de verandering en herschikking van taken. […] ik vind dat de 
kwaliteit hoger moet zijn, om te zorgen dat die basis op orde is.”

Koos Spanjer, adjunct-directeur Concern Financiën 2000 – 2006 en 
directeur rve Financiën gemeente Amsterdam294

 
Over de breedte gezien zijn de financiële administraties van de gemeente 
van onvoldoende niveau.295 

b/ De aansluiting tussen de primaire processen van een dienst en 
financiële administraties is niet altijd geborgd

De aansluiting tussen het primaire proces en de financiële administratie 
van een dienst is niet altijd goed geborgd. Een zeer in het oog springend 
voorbeeld hiervan is de onderschrijding van e 25 miljoen over 2011 
bij DWI. Er was op dat moment nauwelijks sprake van afstemming 
tussen de lijn managers die verantwoordelijk waren voor de dagelijkse 
uitvoering van DWI en de financiële afdeling van DWI die ging over de 
gerealiseerde en verwachte uitputting van het budget. Dit terwijl juist het 
lijnmanagement over de actuele gegevens van uitputting van het budget 
moet kunnen beschikken.296 

Na de onderzoeksperiode zijn twee andere onderschrijdingen bekend 
geworden. De eerste betreft de onderschrijding van e 9 miljoen op het 
programma Armoede vanwege de gebrekkige aansluiting tussen het 
financiële en primaire proces.297 De tweede onderschrijding betreft 
het programma Meedoen Werkt waarbij het college aanvankelijk 
in november 2015 dacht dat de onderschrijding e 1,75 miljoen zou zijn. Een 
maand later informeert de verantwoordelijke wethouder Werk, Inkomen 
en Participatie dat de onderschrijding e 5,75 miljoen zal zijn op een totaal 
budget van e 9,25 miljoen. Deze onderschrijding komt enerzijds door een 
fout in de administratie (namelijk het registreren van verplichtingen in 
plaats van gedane en verwachte betalingen in een jaar) en anderzijds door 
een gebrekkige aansluiting tussen het primaire en financiële proces.298

294 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015.
295 De commissie heeft zich een beeld gevormd op basis van deskresearch naar de BVV’s en IMB’s van alle 

diensten van de gemeente. Voor vijf diensten (DBGA, DICT, DIVV, DWI en OGA) zijn de accountantsverslagen en 
managementletters bekeken. In verhoren is nader ingegaan op de ontwikkeling van de financiële functie van 
DBGA, DICT en DWI. 

296 Dienst Werk en Inkomen, Verbeterplan 2013; Financiële Functie re-integratiebudget, februari 2013. Openbaar 
verhoor dhr.  N.C.  van Tent, 25 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E. ten Hulsen, 25 september 2015. Andere 
oorzaken voor de onderschrijding waren dat de financieel-administratieve infrastructuur en controlfunctie 
onvoldoende waren ingericht in termen van mankracht, competenties en structuur van de financiële functie. 
Daarnaast waren de lijnmanagers afhankelijk van externe partijen voor de uitvoering van taken. DWI had hier 
niet de volledige controle over. 

297 College B&W, Najaarsnota 2015, november 2015.
298 Wethouder A. Vliegenthart, Brief aan de gemeenteraad betreffende onderbesteding Meedoen Werkt 2015, 

15 december 2015. 
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Gebrekkige aansluiting van het primaire proces op de financiële 
administratie
“De rol van de verschillende managers in het primaire proces, die 
zicht hebben op hoe het loopt met die afbouw van de gesubsidieerde 
arbeid, hoe gaat het nu met de taal- en inburgeringstrajecten, 
dat die link – en dat is ook onze belangrijkste constatering in de 
analyse – er onvoldoende was. Daardoor was er eigenlijk geen 
cultuur dat managers zich verantwoordelijk voelden voor het geld. 
[…] De belangrijkste les is […] leg de verbinding tussen wat er in het 
primaire proces gebeurt en de financiën. Dat kan niet los van elkaar. 
Dat klinkt logisch, maar dat was niet het geval.”

Niels van Tent, directielid Dienst Werk en Inkomen 2011 – 2014 
gemeente Amsterdam299

“De kern was dat het prognosticeren van de uitputting van ons 
budget – en dan gaat het over het budget dat wordt gebruikt om 
bijvoorbeeld mensen te laten uitstromen naar werk, het beleids-
doel – dat die prognoses eigenlijk niet goed gemaakt konden 
worden. Achteraf gezien was dat ook heel logisch, want er was heel 
veel veranderd in de hele gang van zaken. De lijnmanagers die 
verantwoordelijk waren voor die sturing op dat primaire werk waren 
te weinig aan de bal bij die financiële beheersing. Dat was een van 
de essentiële onderdelen van onze analyse waardoor dit had kunnen 
gebeuren.”

Eric ten Hulsen, directeur Dienst Werk en Inkomen 2009 – 2013 en 
stedelijk directeur van het cluster Sociaal gemeente Amsterdam300

c/ Er is een gebrek aan uniformiteit van financiële administraties
Het gebrek aan uniformiteit van financiële administraties gedurende 
de onderzoeksperiode maakt de vergelijkbaarheid van financiële 
gegevens tussen diensten op centraal niveau voor college en raad 
moeilijk. Diensten hebben zelf kunnen beslissen over de inrichting van de 
administratie en de systemen die zij gebruiken. Dit heeft geleid tot een 
grote diversiteit in de wijze waarop de diensten hun administratie hebben 
ingericht, een groot verschil in hoe is omgegaan met kostenposten 
en een grote diversiteit aan technische systemen. Deze diversiteit in 
administraties leidt er onder andere toe dat diensten dezelfde type kosten 
op verschillende kostenposten boeken. In de praktijk krijgt hierdoor 
bijvoorbeeld de Dienst ICT daardoor onvoldoende zicht op de omvang 
van de ICT-kosten bij de verschillende gemeentelijke diensten, wat 
noodzakelijk is voor het kunnen overnemen van de ICT-infrastructuur 
van de diensten. De directeur van de Dienst ICT en CIO van Amsterdam 
stelt dat ook de diensten zelf geen zicht hadden op de eigen ICT-kosten.301 
ACAM heeft in verschillende jaren de ICT-kosten eveneens niet inzichtelijk 
gekregen uit de administraties van de diensten.302 

299 Openbaar verhoor dhr. N.C. van Tent, 25 september 2015.
300 Openbaar verhoor dhr. E. ten Hulsen, 25 september 2015.
301 Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015.
302 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2007 gemeente Amsterdam, 29 april 2008. ACAM, Samenvatting Due 

Diligence onderzoek ICT-kosten Amsterdam, 7 februari 2014.
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Gebrek aan uniformiteit van de cijfers voor ICT
“In de laatste periode waarin ik directeur was, werd er inzicht 
gevraagd in de kosten van ICT […] Dan stuurde het college een brief 
de gemeente in en kreeg men drie weken de tijd om die informatie 
te verstrekken en dan kwam er een antwoord. […] Dan gingen al 
die diensten dat in hun administratie uitzoeken. Iedereen had dat 
op zijn eigen manier georganiseerd omdat er geen uniformiteit in 
bestond. Er kwam een antwoord waarbij het de vraag was of je met 
dat antwoord ook iets kon aanvangen. [Dit kwam] doordat je van 
tevoren niet definieert wat je onder bepaalde kosten verstaat. Als je 
een ICT’er inhuurt, dan kun je die op verschillende manieren in de 
administratie boeken. Die kunnen allemaal goed zijn, [zolang] je van 
tevoren afspreekt hoe je dat doet. Je kunt ze op een project boeken of 
op een systeem. Bedenk het maar. Ze zijn op zichzelf niet fout.”

Dick van der Zon, directeur ACAM en gemeentelijke accountant  
1993 – 2011 gemeente Amsterdam303

d/ Er is sprake van terugkerende problemen bij de beheersing 
van betaalprocessen (transacties)

Gedurende voornamelijk de laatste jaren van de onderzoeksperiode 
wordt publiekelijk duidelijk dat er problemen zijn met de beheersing 
van transacties.304 In december 2013 vindt het bekendste incident in het 
betalingsproces plaats. Bij de betaling van de woonkostenbijdrage keert 
de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam e 188 miljoen uit in plaats 
van e 1,88 miljoen. Dit kon gebeuren ondanks dat ACAM in 2009, en ook 
daarvoor al, aanbevelingen heeft gedaan voor het beter beheersen van 
betalingsprocessen, waaronder het instellen van bestedingslimieten bij 
diensten.305 

In oktober 2014 constateert ACAM bij DWI306 een verkeerde en dubbele 
betaling over de maand januari van datzelfde jaar met een totale waarde 
van afgerond e 125 000. ACAM stelt dat de factuurafhandeling volledig 
tekort is geschoten en er geen checks zijn die achteraf deze dubbele 
boeking/betaling zichtbaar maken. Dit raakt de kern van de juistheid en 
betrouwbaarheid van de financiële registratie bij DWI. 

Na afloop van de onderzoeksperiode blijken de betalingsprocessen nog 
niet volledig in beheersing te zijn. Het college meldt in september 2015 
dat er foutief vier dubbele betalingen door de gemeente zijn gedaan 
voor een bedrag van ruim e 825 000.307 De oorzaken van de fouten zijn 
te herleiden tot een combinatie van menselijk handelen, ondermaatse 
procesbeschrijvingen en onvoldoende ondersteunende ICT-systemen.308 
In december 2015 meldt het college dat er drie dubbele betalingen 
hebben plaatsgevonden voor een bedrag van ruim e 5,2 miljoen.309 

303 Openbaar verhoor dhr. T.G.H. van der Zon, 21 september 2015.
304 De commissie heeft bij ACAM en het college de bij hen bekende incidenten rond betaalprocessen opgevraagd en 

in het rapport van de enquêtecommissie opgenomen. 
305 ACAM, Rapportage 2009 over tussentijdse audits in de gemeente Amsterdam, 4 november 2009.
306 ACAM, Dienst Werk en Inkomen managementletter, 2015.
307 College B&W, Brief Dubbele betalingen, 8 september 2015. Het college heeft ACAM gevraagd om onderzoek 

hiernaar te doen. ACAM meldde dat de oorzaken te herleiden zijn tot systemen (het aantal benodigde menselijke 
handelingen bij een systeem vergroot de kans op fouten), procedures (de procedures en daarbij horende 
instructies en formulieren blijken in het geval van deze incidenten nog niet altijd voldoende duidelijk), mensen 
(betrokken medewerkers hebben soms onvoldoende kennis van het proces/systeem, zeker bij complexere 
systemen, of volgen niet altijd de procedure of de toetsen bij afwijkingen/bijzonderheden).

308 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
309 College B&W, Brief Dubbele betalingen, 16 december 2015.
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In januari 2016 meldt het college dat er in juni 2015 een dubbele betaling 
van e 230 000 heeft plaatsgevonden en in december een dubbele betaling 
van e 36 000.310 Verder heeft het college onderzoek gedaan naar foutieve 
betalingen in de periode oktober 2011 tot en met 1 maart 2015. Gekeken 
is naar betalingen die liepen via AFS bij diensten, rve’s en stadsdelen die 
in die tijd zijn overgegaan op AFS. Er zijn in het onderzoek ruim 356 000 
facturen geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar onverschuldigde, dubbele 
betalingen en alle soorten gelden die ongewild en ongemerkt op rekening 
staan van leveranciers. Op basis van 312 claims is een bedrag van per 
saldo circa e 900 000 terugontvangen en staat per februari 2016 nog circa 
e 50 000 open.311

Ook komen problemen aan het licht met het voldoen aan betalings-
termijnen. In 2015 is de betalingsgraad – het percentage facturen dat 
binnen 30 dagen wordt betaald – gezakt van 74% eind 2014 tot 62% 
in september 2015.312 

De commissie heeft niet alle transacties van de gemeente Amsterdam 
onderzocht. Het kan zo zijn dat er mogelijk andere problemen geweest 
zijn waar de commissie geen kennis van heeft kunnen nemen.

 5.1.2 De specialistische taken 
De commissie heeft geen uitvoerig onderzoek gedaan naar het presteren 
van de specialistische taken, maar heeft desalniettemin verschillende 
tekortkomingen geconstateerd. Hieronder worden de bevindingen daar-
over weergegeven. 

a/ Het stellen en toetsen van kaders voor betaalprocessen en het 
beheer van leningen en garanties toont gebreken

Bij treasuryactiviteiten zijn er tekortkomingen geconstateerd bij:
• het stellen en toetsen van kaders voor betaalprocessen; 
• het beheer van leningen en garanties.

Bij het onderzoek naar de oorzaken van de foutieve overboeking van 
e 188 miljoen voor de woonkostenbijdrage in december 2013, constateert 
KPMG dat concernrichtlijnen en adviezen van ACAM op het gebied van 
bestedingslimieten313 niet zijn geïmplementeerd. De afdeling treasury van 
DMC voert beperkt toetsing uit op de naleving van het beleid (mede door 
een beperkt mandaat). Daarnaast ontbreekt een richtlijn voor het afromen 
van overschotten op betaalrekeningen van diensten. Als dit laatste het 
geval zou zijn, heeft de verantwoordelijke dienst niet zo’n hoog saldo op zijn 
betaalrekening en kan deze te hoge betaling niet gebeuren.314 De beoogde 
betaling van de WKB was kleiner dan de e 2 miljoen-grens waarvoor een 
meldingsplicht bij de afdeling treasury van DMC geldt.  

310 College B&W, Brief Actualisatie dubbele betalingen, 13 januari 2016.
311 Wethouder U. Kock, Brief aan de raadscommissie Financiën omtrent de voortgang dubbele betalingen en 

ontwikkelingen in het betaalproces, 18 november 2015.
312 College B&W, Brief tussenrapportage betaaldiscipline, 29 oktober 2015. 
313 Handboek Financieel Beheer (versie 2010): De bestedingslimiet moet in verhouding zijn met de omvang van 

betalingen van het desbetreffende onderdeel. Dit wordt beoordeeld op basis van betalingen van de afgelopen 
twee jaar. De bestedingslimiet is in ieder geval kleiner dan de omvangrijkste betaling van de afgelopen twee jaar, 
tenzij het onderdeel kan aantonen dat toekomstige betalingen hoger zullen zijn. 

 Bestedingslimieten gaan hier over limieten op omvang van transacties. Betalings limieten gaan over de mandaten 
en limieten van verantwoordelijken voor het mogen uitvoeren van transacties. In praktijk kan verwarring 
ontstaan wanneer deze termen door elkaar worden gehaald. 

314 KPMG, Rapportage onderzoek naar foutieve uitbetaling Woonkostenbijdrage 2013, 10 januari 2014.
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Het daadwerkelijk overgeboekte bedrag was vele malen groter dan deze 
grens. Treasury merkte niet op dat een bedrag van meer dan e 2 miljoen 
werd uitbetaald, terwijl deze transactie niet vooraf bij hen was aangemeld.315

In 2011 concludeert de rekenkamer dat de gemeenteraad te weinig 
informatie ontvangt over de omvang, samenstelling en risico’s van 
nieuwe en bestaande leningen en garanties. Daarnaast beoordeelt de 
rekenkamer de informatie in de jaarrekeningen en begrotingen over 
leningen en garanties als zeer beperkt, weinig inzichtelijk, onvolledig 
en soms ook onjuist. Het gaat hierbij om grote financiële volumes: de 
gemeente Amsterdam had in 2011 bijna e 1 miljard aan leningen en 
ongeveer e 0,2 miljard aan garanties uitstaan. De rekenkamer constateert 
dat de wijze van beheer van leningen en garanties onvoldoende 
waarborgen biedt om de financiële risico’s van de leningen en garanties 
te beheersen.316 De rekenkamer concludeert dat in de periode 2007 – 2011 
de gemeente e 4,9 miljoen aan verliezen op leningen en garanties heeft 
geleden en risico’s op financiële schade van e 16,5 miljoen heeft gelopen, 
wat vermeden had kunnen worden bij goed beheer.317 

Het beheer van leningen en garanties
“[…] ik schrok me wild. Laat ik het zo kort even samenvatten. Het 
ging over e 1 miljard aan uitstaande leningen en e 11 miljard aan 
garanties die de gemeente had afgegeven. […] En als je dan ziet hoe 
dat werd beheerd, dan rezen de haren mij echt te berge. En de risico’s 
die daarmee gelopen werden. […] Wij hebben toen ook nog gekeken 
naar wat het relatief slordige beheer voor consequenties heeft. Dan 
viel ons dat eigenlijk nog wel mee. We konden laten zien dat ergens 
in de buurt van e 5 miljoen echt daadwerkelijk verlies was aan te 
tonen door dit slordige beheer. Maar de risico’s die wij zagen, waren 
veel groter. […] Maar gegeven de risico’s die werden gelopen, viel 
het ons nog mee hoeveel er daadwerkelijk verloren was gegaan.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam318 

 
In 2015 beoordeelt DMC zelf dat de afdeling treasury, risicomanagement 
en deelnemingen meer aandacht kan besteden aan proactief (in plaats 
van reactief) beheer van de lening- en garantieportefeuille en verdere 
professionalisering in de werkzaamheden met name gericht op kas stroom -
sturing.319

315 Bestuursdienst (Concern Financiën), Handboek Financieel Beheer, 2010.
316 De diensten en stadsdelen waar het beheer van leningen en garanties is onderzocht zijn: de Bestuursdienst, 

de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS), de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), de Haven 
Amsterdam, het Afval Energie Bedrijf (AEB), de dienst Economische Zaken (EZ), stadsdeel West en stadsdeel 
Nieuw-West.

317 Rekenkamer Amsterdam, Slecht zicht op leningen en garanties, maart 2011.
318 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
319 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015.
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Er zijn ook positieve prestaties waarbij vangnetten van treasury wel 
hebben gewerkt. Een voorbeeld van een vangnet dat wel heeft gewerkt, 
is het tijdig halen van fouten uit beoogde betalingen door de treasurer. 
Zo vermeldt de voormalig treasurer dat ze een betaling van e 1 miljard in 
plaats van de beoogde e 100 miljoen heeft voorkomen.320 Daarnaast heeft 
de gemeente al voor de financiële crisis van 2008 de beleidslijn gekozen 
om niet in complexe financiële producten te stappen, in tegenstelling tot 
andere gemeenten en provincies, ondanks druk van onder andere banken 
en woningbouwcorporaties. Deze beleidslijn heeft gunstig uitgepakt 
voor de financiële positie van Amsterdam. Verder stelt de rekenkamer 
dat het beheer van leningen en garanties sinds 2011 verbetert, waarbij de 
aanbevelingen van de rekenkamer volledig zijn uitgevoerd en de kwaliteit 
van het beheer van leningen en garanties en de informatievoorziening 
hierover sterk zijn verbeterd.321

b/ Er zijn tekortkomingen geconstateerd in de uitvoering van het 
deelnemingenbeheer

Gedurende verschillende momenten in de onderzoeksperiode hebben 
ACAM en de Rekeningencommissie meerdere tekortkomingen 
geconstateerd in het beheer over en de verantwoording over de 
deelnemingen en verbonden partijen322 van de gemeente Amsterdam. 

320 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015.
321 Rekenkamer Amsterdam, Rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Leningen en garanties, 29 oktober 2015.
322 Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Dit kan 

zowel een publiek- als privaatrechtelijke organisatie zijn. Er is sprake van een bestuurlijk belang wanneer de 
gemeente zeggenschap heeft in de organisatie. De gemeente heeft een financieel belang wanneer middelen 
beschikbaar zijn gesteld die ze kwijt is wanneer de verbonden partij failliet gaat. Een ander kenmerk van een 
financieel belang is dat financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
Bron: College B&W, Uitvoeringsregel Verbonden Partijen, 2014. 
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Voorbeelden van constateringen van ACAM en de Rekeningen-
commissie

• Accountantsverslag 2002: ACAM concludeert dat de gemeente 
niet eenduidig handelt bij haar deelnemingen en adviseert om een 
visie geldend voor alle deelnemingen te ontwikkelen.323

• Accountantsverslag 2005: ACAM constateert dat er onvoldoende 
toezicht was op verbonden partijen.324

• Verslag Rekeningencommissie 2008: de Rekeningencommissie 
vindt de verantwoording in de jaarrekening over de fi nanciële 
beheersmatige aspecten van deelnemingen (veel te) mager gezien 
het belang dat ermee gemoeid was.325

• Verslag Rekeningencommissie 2011: de Rekeningencommissie 
constateert dat risico’s voortkomend uit verbonden partijen niet in 
alle gevallen bekend waren omdat zij slechts eens per jaar in kaart 
werden gebracht.326

• Verslag Rekeningencommissie 2012: “Het beheer van deel-
nemingen is onvoldoende kwalitatief opgetuigd en ook is niet altijd 
duidelijk welke verantwoordelijkheid bij welke wethouder berust.”327

• Accountantsverslag 2012: ACAM concludeert dat door de stijgende 
complexiteit een kwaliteitsversterking bij DMC nodig is voor de 
uitvoering van onder andere het beheer van verbonden partijen.328

DMC geeft zelf in 2015 in het Transitieplan aan dat additionele capaciteit 
nodig is voor het beheer op andere verbonden partijen dan enkel 
deelnemingen, zoals gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en 
(coöperatieve) verenigingen. Dat zijn gezamenlijk 26 organisaties, waar 
de gemeente zowel een bestuurlijk als een fi nancieel belang heeft. 
Control hierop is nu niet belegd binnen de gemeente.329 

Ook recent onderzoek van de rekenkamer toont aan dat deelnemingen-
beheer onvolkomenheden kent. Dit komt mede terug in de rekenkamer-
onderzoeken naar de aanleg van het glasvezelnet in Amsterdam330, de 
verzelfstandiging van parkeerbeheer331 en het Afval Energie Bedrijf.332

323 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2002 gemeente Amsterdam, 27 mei 2003.
324 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2005 gemeente Amsterdam, 12 mei 2006.
325 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2008 van de gemeente 

Amsterdam, 3 juni 2009.
326 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2011 van de gemeente 

Amsterdam, 7 mei 2012.
327 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2012 van de gemeente 

Amsterdam, 15 mei 2013.
328 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, 23 april 2013.
329 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015.
330 Rekenkamer Amsterdam, Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in 

Amsterdam, 16 september 2015.
331 Rekenkamer Amsterdam, Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering, 7 oktober 2015.
332 Rekenkamer Amsterdam, Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten, 19 november 2015.
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c/ Vanaf 2007 komt er binnen de gemeente meer aandacht 
voor risicobeheer om gesignaleerde tekortkomingen in het 
risicomanagement en beheer op te lossen

Rond 2007 ontstaat de behoefte bij de raad om risicomanagement bij 
projecten te verbeteren.333 Verschillende negatieve ontwikkelingen bij 
projecten, zoals de Noord/Zuidlijn en de bouw van de afvalenergie-
centrale, vormen de aanleiding voor deze behoefte. Zo blijkt uit het 
rapport van de commissie Ringeling334 naar de bouw van de afval- 
energie centrale en de daarbij opgetreden forse overschrijdingen, dat het 
risico management niet goed is uitgevoerd.335 De enquêtecommissie  
Noord/Zuidlijn concludeert in 2009 dat het risicomanagement bij het 
Noord/Zuidlijn-project onvoldoende is geweest.336

Op het niveau van diensten spelen er ook problemen met financieel 
risicomanagement. De Rekeningencommissie meldt bijvoorbeeld dat 
risico management bij het Vereveningsfonds337 van het Ontwikkelings-
bedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) niet goed functioneert in de periode 
2006 – 2012 omdat planoptimisme bestond en bleef bestaan: Vanaf 2006 
worden jaarlijks door de raad, Rekeningen commissie en ACAM ernstige 
zorgen geuit over het fonds en het planoptimisme. Het college ‘werkt 
eraan’, ‘scherpt het programma aan’, maar ‘de oplossing is van de lange 
adem’. OGA gaat van verbeter traject (2006) naar verzwaard toezicht 
(2009). Bij de jaarrekening van 2011 staan ‘alle seinen op rood’ en bij de 
jaarrekening van 2012 geeft de accountant een oordeelonthouding. Er 
was geen goede controle-informatie beschikbaar.338 Er zijn niet alleen 
problemen bij OGA. ACAM wijst in 2009 en 2011 ook op tekortkomingen 
met risicomanagement bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
(DBGA).339 In 2010 constateert ACAM dat risicomanagement bij de Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) voor verbetering vatbaar is.340

333 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 
daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.

334 Commissie Ringeling, Vermetel vertrouwen. Rapport van de externe onderzoekscommissie over de nieuwbouw 
van de hoog-rendementafvalverwerkingsinstallatie van het Afvalenergiebedrijf van de gemeente Amsterdam, 
september 2007.

335 Overschrijdingen in tijd en geld bij het project waren deels terug te voeren op een oorspronkelijke raming waarin 
ten onrechte geen rekening was gehouden met risico’s die wel degelijk voorzien werden en zich uiteindelijk ook 
voordeden. De commissie Ringeling concludeerde dat de overschrijdingen voor een groot deel te wijten waren 
aan de wijze waarop het project werd aangestuurd en gemanaged. ACAM stelde dat al voor 2007 een procedure 
rondom grote projecten bestond, maar in de praktijk is daar nooit invulling aan gegeven. (ACAM, Generaal 
Verslag jaarrekening 2007 gemeente Amsterdam, 2008).

336 Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, Enquête Noord/Zuidlijn, 15 december 2009.
337 Het doel van het Vereveningsfonds is binnen de gemeente te verevenen tussen ruimtelijke plannen met een 

tekort en ruimtelijke plannen met een overschot. Zo kan met de winst van het ene plan het tekort van een ander 
plan worden gedekt. Bron: Rekenkamer Amsterdam, Vereveningsfonds, maart 2006.

338 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 
daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.

339 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Managementletter DBGA 2009, 3 december 2009. ACAM, 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Managementletter DBGA 2010, 29 maart 2011.

340 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2009 van Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
15 april 2010.
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Naar aanleiding van een verzoek van de raad komt het college in 2008 
met een notitie Risicomanagement, waarin het college de raad informeert 
over de verbeteringen die het college de komende tijd op het vlak van 
risicomanagement wil realiseren. Hieruit komt onder andere de Regeling 
Risicovolle Projecten in 2008 voort, waarin het gebruik van de RISMAN-
methode wordt opgelegd.341 Met de komst van de Regeling Risicovolle 
Projecten in 2008342 is het proces voor risicomanagement bij risicovolle 
projecten verbeterd.343 Eind 2010 meldt het college echter in Visie op 
Control dat de operationalisering en bewustwording van de Regeling 
Risicovolle Projecten nog moeizaam verlopen. Uit een externe evaluatie 
uit 2013 blijkt dat de Regeling Risicovolle Projecten dan wel goed 
functioneert. Volgens die evaluatie voldoet zowel de institutionalisering 
van risicomanagement als de verantwoording naar college en raad.344

Sinds 2010 zijn diverse initiatieven genomen ter verbetering van 
risicobeheer. Dit zijn onder meer:
• nieuwe versies van de Regeling Risicovolle Projecten in 2011 en 2014; 
• NARIS345 (een risicomonitoringsysteem voor gemeenten);
• het voldoen van de bedrijfsvoeringsfuncties aan de Europese norm 

voor risicomanagement (ISO 31 000); 
• het implementeren van een gemeentebreed sturingsmodel waarin 

rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces van risico-
management expliciet benoemd worden; 

• In 2011 is voor het eerst een financiële stresstest uitgevoerd, waarmee 
de financiële gemeentebrede risico’s voor de gemeente Amsterdam in 
kaart worden gebracht.346 

Bij de controle over de jaarrekening over 2013 concludeert ACAM dat 
de inschatting van risico’s voldoende adequaat onderbouwd is voor 
het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.347 Een jaar later 
constateert ACAM dat in de ontwikkeling van risicomanagement veel 
stappen zijn gezet en dat het zaak is om de ingezette lijn daadkrachtig 
voort te zetten en het risicomanagement stevig in de organisatie te  
verankeren.348

341 Met behulp van deze methode kunnen onder andere de zogenaamde resterende risico’s worden geïdentificeerd, 
waarover door de diensten binnen de planning- en controlcyclus (begroting en jaarrekening) via een speciaal 
format gerapporteerd dient te worden. De resterende risico’s zijn de risico’s die de diensten zelf niet kunnen 
beheersen. Het college presenteert op basis van de ontwikkeling van deze resterende risico’s in elke jaarrekening 
en begroting een voorstel voor de omvang van de Algemene Risico Reserve. Deze reserve is onderdeel van de 
weerstandscapaciteit die beschikbaar is om de gevolgen van de resterende risico’s te dekken. Bron: College B&W, 
Reactie college op vraag van Rekeningencommissie in de tussentijdse analyse 2006-2012, november 2014.

342 College B&W, Regeling Risicovolle Projecten (bijlage bij Notitie Risicomanagement), 25 maart 2008.
343 De regeling is in 2011 en 2014 verbeterd. College B&W, Regeling Risicovolle Projecten (herzien), 24 mei 2011.
344 Andersson Elffers Felix, Publiek opdrachtgeven in Amsterdam, 2013.
345 NARIS is een risico-informatiesysteem dat het proces van risicomanagement ondersteunt en voldoet aan de  

ISO 31 000 richtlijn. DMC heeft een licentie op dit systeem genomen om daarmee de (resterende) risico’s 
permanent op een gemeentebrede en uniforme wijze te kunnen monitoren. Het GMT heeft bepaald dat NARIS 
per 2016 door alle rve’s zal zijn geïmplementeerd.

346 Sinds 2011 zijn er meerdere financiële stresstesten uitgevoerd.
347 ACAM, Generaal Verslag over de jaarrekening 2013 van de gemeente Amsterdam, 13 mei 2014.
348 ACAM, Generaal Verslag over de jaarrekening 2014 van de gemeente Amsterdam, 19 mei 2015.
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d/ Bij de Dienst Belastingen constateren de rekenkamer, 
Ombudsman en Waarderingskamer problemen met de WOZ-
bepaling, de grondslag voor verschillende belastingen

Eén van de onderzochte diensten is de Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam (DBGA). Het primaire proces van de DBGA – de inning 
en heffing van lokale belastingen – is een financiële taak. DBGA is 
daarbij verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ349-waarde 
van Amsterdamse woningen. De WOZ is een grondslag voor diverse 
belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschaps-
belasting en inkomstenbelasting (voor eigenwoning bezitters). In de 
onderzoeksperiode zijn er tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van 
de bepaling van de WOZ. 

In 2012 doen de rekenkamer Amsterdam350 en de Gemeentelijke  
Ombudsman351 onderzoek naar de WOZ-bepaling en de afhandeling van 
bezwaar schriften door DBGA. Daarbij constateren de rekenkamer en de 
ombudsman dat er voor de WOZ-waardebepaling inconsistenties zitten 
in de waardering en dat de objectkenmerken niet altijd correct zijn. Veel 
bezwaarschriften worden niet tijdig afgehandeld en de beschikkingen 
op de bezwaarschriften zijn qua begrijpelijkheid onvoldoende. De reken-
kamer constateert bovendien dat er weinig zicht is op de uitvoerings -
kosten van de WOZ.352 De oud-directeur DBGA tijdens de periode  
2008 – 2013, dhr. Duijnker, stelt dat bezwaarschriften zelfs een jaar bleven 
liggen. Dit kwam door een gebrek aan capaciteit.353 De huidige directeur 
van de rve Belastingen, dhr. Bakker, zag de bepaling van de WOZ-waarde 
als een groot zorgpunt bij zijn aantreden.354

In januari 2014 presenteert de Waarderingskamer355 een rapport over de 
uitvoering van de WOZ in Amsterdam. Zij signaleert twee belangrijke 
knelpunten:
• De verhoudingen in de waardering waren niet consistent: 

gelijksoortige woningen kenden te vaak een andere waardering;
• De objectkenmerken waren te vaak niet correct; dit gold zowel voor de 

primaire als de secundaire objectkenmerken.356

Volgens de Waarderingskamer is het voor een duurzame verbetering 
van de bepaling van de WOZ-waarde nodig dat er afspraken en heldere 
werkinstructies komen. DBGA werkt aan de verbetering van de werk-
instructies, de waarderingssystematiek en versterking van onderliggende 
data.357 

349 Waardering onroerende zaken.
350 Rekenkamer Amsterdam, Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam, goed op waarde geschat?, juni 2012.
351 Gemeentelijke Ombudsman, Wat is het waard? Afhandeling WOZ-bezwaren deugt niet, 27 maart 2012.
352 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Plan van Aanpak WOZ: De Basis op Orde, 10 april 2014.
353 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
354 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
355 De Waarderingskamer is een landelijk orgaan dat controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren.
356 Waarderingskamer, Brief aan college Amsterdam omtrent verzending WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen, 

22 januari 2014.
357 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
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De beheersing van de WOZ-waardebepaling
“Ik merkte bij mijn aantreden, bij mijn oriëntatie op de dienst, 
dat bij het waarderen van het vastgoed in Amsterdam de situatie 
onvoldoende op orde was. […] Ik vond het belangrijk de wethouder 
te informeren over de naderende openbaarheid in combinatie met 
het feit dat er veel moest gebeuren om de WOZ verder op orde te 
brengen.”

Jan Geert Bakker, directeur Dienst Belastingen/rve Belastingen 
gemeente Amsterdam358

e/ Er zijn problemen geconstateerd bij de beheersing van de 
betaling en verrekening van rijksbelastingen 

De enquêtecommissie constateert problemen in de beheersing van 
betaling en verrekening van (rijks)belastingen gedurende de onderzoeks-
periode. In 2003 waarschuwt ACAM voor de risico’s door de toenemende 
complexiteit van de fiscale regelgeving waarmee de gemeente 
Amsterdam te maken heeft: 
• De regelgeving wordt niet goed toegepast waardoor de gemeente na 

fiscale controle naheffingen krijgt met oplegging van boetes;
• Er wordt niet voldoende alert en tijdig gebruikgemaakt van de fiscale 

regelgeving waardoor de gemeente Amsterdam geld laat liggen.359

In 2010 start het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) om de fiscale 
control in de gemeente te verbeteren. De opdracht is: het ontwerpen 
van en werken aan een situatie waarin de gemeente fiscaal in control 
is.360 De projectleider AFC meldt in 2012 in een brief dat de gemeente 
in de daaraan voorafgaande jaren teruggaven van belastinggeld heeft 
‘laten liggen’.361 Dit blijkt onder meer uit de voortdurende stroom van 
teruggaafverzoeken btw over voorgaande jaren die het Bureau Fiscaal 
Advies & Control (FAC) vanaf 2010 heeft ingediend bij de Belasting-
dienst.362 

In 2015 concludeert FAC, de fiscaal controller van Amsterdam, dat er 
nog steeds sprake is van onvoldoende controle op de belastingaangiften 
die de gemeente heeft gedaan omtrent het terugvragen van btw bij de 
Rijksbelastingdienst.363 In het jaarverslag Fiscale Controle over 2014 
constateert FAC: De hoofdlijn van de rapportage over 2014 is dat de 
gemeente nog onvoldoende fiscaal in control is.364 Een voorbeeld van het 
onvoldoende fiscaal in control zijn, is dat de Rijksbelastingdienst fouten 
heeft aangetroffen omtrent de verwerking van de omzetbelasting en 
loonbelasting bij drie stadsdelen.365 

358 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
359 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2002 gemeente Amsterdam, 27 mei 2003.
360 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsplan Amsterdam Fiscaal in Control, 29 januari 2010.
361 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Notitie Nadere onderbouwing extra budget begroting 2013, 

26 juli 2012.
362 Het ging gemeentebreed om de volgende bedragen (teruggaven btw exclusief rente): 2010: e 16 550 000,  

2011: e 14 350 000, 2012: e 3 500 000 (prognose). Het college meldt dat teruggaven tot en met belastingjaar 2009 
zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. De behandeling van suppleties over de jaren vanaf 2010 tot en met 
heden zijn aangehouden door de Belastingdienst in afwachting van aanvullende onderbouwing/aansluiting.

363 Bureau Fiscaal Advies & Control, Jaarverslag fiscale controle 2014, 24 april 2015.
364 Bureau Fiscaal Advies & Control, Jaarverslag fiscale controle 2014, 24 april 2015. 
365 Rijksbelastingdienst, Brief controles Rijksbelastingdienst, 4 juni 2015. De exacte financiële gevolgen (naheffing, 

boete en rente) waren bij schrijven van het rapport nog niet bekend.
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 5.2 Prestaties op het gebied van de planning- & controltaken 

Planning- en controlproducten zijn de instrumenten van de raad om zijn 
kaderstellende en controlerende rol in te vullen en zorgen er tevens voor 
dat tussentijds bijgestuurd kan worden. De commissie constateert dat 
het proces van totstand koming van de planning- en control producten 
(jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages) gedurende 
de onderzoeksperiode moeizaam en inefficiënt verloopt. Daarnaast 
constateert de commissie dat de kwaliteit van de planning- en control-
producten (jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages) op 
verschillende momenten niet heeft voldaan aan de gestelde eisen en 
verwachtingen, zowel op concernniveau als op dienstniveau. Er zijn 
afkeuringen en beperkingen van de accountant op jaarrekeningen. Er is 
tevens een gebrek aan inzichtelijkheid en kwaliteit van de P&C-producten 
voor raad, college en ambtelijke organisatie. Deze inzichten worden 
hieronder nader toegelicht.

a/ Het proces van totstandkoming van de planning- en control-
producten is in de onderzoeksperiode moeizaam verlopen

De jaarrekening van de gemeente Amsterdam is gedurende de onderzoeks  -
periode door het college tijdig opgeleverd aan de raad, zodat deze in de 
raad besproken kon worden en, zoals de Gemeentewet verplicht, tijdig aan 
de provincie kon worden toegezonden.366 De begrotingen van vóór 2012 
zijn steeds bij de Algemene Beschouwingen vastgesteld. Op dat moment 
ontving de provincie de vastgestelde begroting. In december vergaderde 
de raad opnieuw over de begroting, waarna de eerste begrotings wijziging 
werd vastgesteld.367 Tussentijdse rapportages als de vier- en achtmaands-
rapportage, vanaf 2011 ingevoerd als opvolger van de in 2007 begonnen 
negenmaands rapportages, worden relatief laat besproken met de raad.368 
Dit gebeurt pas in respectievelijk juli en november.369

De commissie constateert op basis van haar onderzoek en de verhoren 
dat het proces van totstandkoming van de gemeentelijke begroting 
en jaarrekening moeizaam en inefficiënt verloopt gedurende de 
gehele onderzoeksperiode. De optelbaarheid en consolidatie van 
P&C-producten is arbeidsintensief door de diversiteit en de kwaliteit van 
de onderliggende administraties van de diensten. Concern Financiën/
DMC moet onder grote tijdsdruk de consolidatie voor de jaarrekening 
uitvoeren, waarbij het vaak voorkomt dat de diensten de cijfers niet 
meteen goed aanleveren.370 

366 Op basis van analyse van de momenten waarop de jaarrekening in de raad is besproken.
367 Art. 191 Gemeentewet. De gemeente Amsterdam zond steeds tijdig het ontwerp van de begroting (de versie voor 

de bespreking in de raad) toe aan de provincie. Sinds 2012 is de begroting eerder dan 15 november in de raad 
vastgesteld.

368 Deze stukken worden in het algemeen drie weken tot een maand voor de aangewezen raadsvergadering naar de 
raadsleden opgestuurd.

369 De achtmaandsrapportage van 2014 werd pas in december 2014 besproken.
370 Openbaar verhoor dhr. T.G.H. van der Zon, 21 september 2015. Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 

23 september 2015.
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Bij de totstandkoming van de P&C-producten heeft Concern Financiën/
DMC te maken gehad met een relatief grote autonomie van de 
aanleverende diensten. Zo staat het diensten tot de komst van Sturen 
op Balans in grote mate vrij wanneer en tegen welke waarden zij 
bezittingen op hun balans zetten.371 Diensten volgen daarnaast niet altijd 
de circulaires van Concern Financiën/DMC voor de P&C-producten goed 
op. Hierdoor moest Concern Financiën/DMC vaak meerdere keren versies 
van de jaarrekening terugsturen naar de diensten. Daarbij stellen de 
diensten vast dat die circulaires niet altijd duidelijk zijn.372 In de quickscan 
van DMC merken PwC en ABDTOPConsult op dat [dit] [i]n de praktijk 
zorgt voor veel onderlinge communicatie en afstemming die uiteindelijk 
niet effectief is.373

Het ontbreken van een geconsolideerde integrale concernboekhouding 
en het gebruik hierbij van Excel voor de jaarrekening, begroting en 
tussentijdse rapportages374 zorgt voor vertraging in het consolidatieproces 
en grotere kansen op fouten. Vanaf 2009 werkt Concern Financiën/DMC 
aan de invoering van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) als het 
beoogde integrale systeem, dat echter binnen de onderzoeksperiode 
niet ingezet kan worden. PwC en ABDTOPConsult stellen eind 2014: het 
ontbreekt aan een aantal basissystemen om kwalitatieve P&C-producten 
van voldoende niveau op te kunnen leveren. Door het gebruik van 
Excel in veel opeenvolgende versies is het consolideren van financiële 
gegevens arbeidsintensief en foutgevoelig. Daarnaast kunnen DMC- 
medewerkers nauwelijks gebruik maken van gestandaardiseerde 
P&C-tools.375

De huidige directeur DMC, mevr. Bonhof, stelt dat zij bij haar aantreden in 
2015 een situatie aantreft waarin er onvoldoende duidelijke handboeken 
zijn voor de totstandkoming van de producten van DMC, waaronder de 
P&C-producten. Er zijn wel losse elementen als een planning- & control-
kalender en circulaires van voorgaande jaren, maar geen overkoepelende 
documenten.376 

371 College B&W, Raadsvoordracht Sturen op Balans, naar nieuwe spelregels voor het Amsterdams financieel beleid, 
11 september 2013.

372 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015. Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
373 O.a. PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014. 
374 Het ontbreken van een uniforme boekhouding voor de gehele organisatie leidt ertoe dat geen consolidatie kan 

plaatsvinden binnen de bestaande boekhoudsystemen. De consolidatie moet dan ‘extracomptabel’ gebeuren. Dat 
wil zeggen ‘buiten de boekhoudsystemen’. Dit vergt extra, handmatige werkzaamheden, wat het risico op fouten 
vergroot.

375 PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 
huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014.

376 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
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Het ontbreken van een beheerste planning- en controlcyclus
“[…] dat viel me in ieder geval bij mijn komst op – dat er minder 
routines en systemen zijn waardoor de voorspelbaarheid, de 
betrouwbaarheid, zeg maar het weerkerend karakter van financiële 
processen in Amsterdam niet zo sterk ontwikkeld was.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam377

“[…] dat er in de sfeer van de financiële administratie geen, wat 
ik pleeg te noemen, ‘betonnen goten’ zijn van een soort vanzelf-
sprekendheid van een planning- en controlcyclus [waardoor] alle 
cijfers er vanzelfsprekend uitrollen. Dat was hier absoluut niet het 
geval.”

Maarten Ruys, interim-directeur Concern Financiën 2010 gemeente 
Amsterdam378

“Ik heb zelf niet echt een handboek aangetroffen. […] Dus wij hebben 
eigenlijk het handboek wel redelijk vanaf nul opgebouwd. Ik moet 
daarbij wel zeggen dat er wel circulaires waren vanuit het verleden 
die eerder ten grondslag hebben gelegen aan eerdere voorjaarsnota’s 
en er zat wel veel kennis bij mensen die al wat langer bij DMC 
werkten. En er was wel een planning- & controlkalender waarin een 
aantal data die relevant zijn voor de voorjaarsnota stonden. Dus er 
waren wel brokjes, maar echt een document dat je erbij pakt, wat we 
er nu alweer aan het bijpakken zijn voor komend voorjaar, dat was er 
niet en dat is er nu wel.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en concern-
controller gemeente Amsterdam379

377 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
378 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
379 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
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b/ Meerdere jaren heeft de gemeentelijke accountant een 
beperking of afkeuring van de jaarrekening van de gemeente 
gegeven voor rechtmatigheid en getrouwheid 

De gemeentelijke accountant ACAM controleert de gemeentelijke jaar-
rekening en afzonderlijke jaarrekeningen van diensten op rechtmatigheid 
en getrouwheid. Gedurende de onderzoeksperiode heeft de accountant 
verschillende malen afkeuringen en/of beperkingen gegeven op de jaar-
rekening van de gemeente en de gemeentelijke diensten. De gemeentelijke 
accountant heeft tijdens de onderzoeksperiode voor de gemeentelijke 
jaarrekening tweemaal een beperking gegeven voor getrouwheid380 en 
vijfmaal voor rechtmatigheid381. In 2005 is de gemeentelijke jaar rekening 
op rechtmatigheid afgekeurd. Figuur 7 toont hiervan een overzicht, 
met redenen van beperkingen en afkeuring. ACAM heeft daarnaast ook 
gedurende de onderzoeksperiode diverse malen een beperking, afkeuring 
of onthouding gegeven op getrouwheid en/of rechtmatigheid van de 
afzonderlijke dienstjaarrekeningen (zie Figuur 8).

 

380 Getrouwheid is de mate waarin de opgenomen informatie in de jaarrekening en onderliggende stukken 
daadwerkelijk klopt. Zie verder Bijlage 2 met beschrijving van ACAM en de criteria van de accountant voor 
oordeelsvorming over getrouwheid. Zie ook Bijlage 8.

381 Rechtmatigheid is de mate waarin de opgenomen baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in 
overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (onder meer het 
Besluit Begroting en Verantwoording, gemeentelijke verordeningen en uitvoeringsregels). Zie verder Bijlage 2 met 
beschrijving van ACAM en de criteria van de accountant voor oordeelsvorming over rechtmatigheid. Zie ook Bijlage 8.
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 Figuur 7:  Overzicht van accountantsverklaringen over de gemeentelijke 
jaarrekeningen over de periode 2002 – 2014 met redenen van 
beperkingen en afkeuring

REDENEN VAN BEPERKINGEN/AFKEURING:

2004
De beperking voor rechtmatigheid heeft voornamelijk te maken met het niet voldoen aan de Europese aanbestedingsregels, 
de geconstateerde fouten in de toepassing van het Besluit begroting en verantwoording zijn minimaal.

2005
De afkeuring voor rechtmatigheid wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet naleven van de Handhavingverordening in 
samenhang met de Wet Werk en Bijstand.

2006
De beperking voor de getrouwheid wordt veroorzaakt door het effect in de gemeenterekening van het niet ‘in control’ zijn 
van het OGA. De genoemde getrouwheidsbeperking heeft effect op de rechtmatigheid. Daarnaast ligt het niet naleven van 
regelgeving bij OGA en DWI ten grondslag aan de beperking voor rechtmatigheid.

2007
De beperking voor rechtmatigheid betreft voornamelijk de in de jaarrekening verwerkte onttrekking aan de reserve 
‘Meerwaarde Afkoopsommen Erfpacht’.

2011
De beperking voor rechtmatigheid heeft voornamelijk te maken met het niet voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.

2012
De beperking voor getrouwheid komt voornamelijk door de stringente maatregelen die genomen worden ten aanzien 
van het forse tekort in de algemene reserve grondexploitaties. Pas tijdens de 8-maandsrapportage 2013 verwacht de 
gemeente de financiële effecten van de plannen te kunnen berekenen. Hierdoor heeft ACAM te weinig controle-informatie 
ter beschikking. De beperking van rechtmatigheid heeft voornamelijk te maken met het niet voldoen aan de Europese 
aanbestedingsregels.

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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 Figuur 8:  Overzicht van accountantsverklaringen met afkeuringen, 
beperkingen en/of onthoudingen over de dienstrekeningen over 
de periode 2002 – 2014382

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

382 Andere gemeentelijke diensten hebben een goedkeurende verklaring gehad dan wel waren er geen aparte 
jaarrekening en controleverklaring beschikbaar voor een dienst. De accountantsverklaringen van de 
gemeentelijke diensten over 2014 zijn niet meegenomen. Zie verder Bijlage 8 met een nadere analyse van de 
constateringen van ACAM voor de jaarrekeningen van vijf diensten.
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De redenen voor afkeuring en/of beperking voor de gemeentelijke 
rekening en dienstjaarrekeningen zijn in diverse gevallen gekoppeld 
aan problemen in beheersing van de operationele financiële taken 
bij de diensten.383 Zo krijgt de jaarrekening van OGA over 2005 een 
afkeurende verklaring wegens een veelheid aan fouten in de financiële 
administratie en de daaruit ontleende jaarrekening die tezamen de 
voorgeschreven tolerantie overtreffen. Bovendien constateert ACAM 
dat de administratieve organisatie en interne beheersing binnen OGA 
op gebrekkige wijze functioneren. Het gevolg hiervan is dat uit de 
accountants controle niet de zekerheid verkregen kan worden over 
de juistheid en volledigheid van de baten en lasten en de daarmee 
samenhangende balansposten. In 2006 volgt een oordeelonthouding 
ten aanzien van de getrouwheid: ACAM stelt dat de administratieve 
organisatie en interne beheersing binnen OGA onvoldoende hebben 
gefunctioneerd, waardoor uit de accountantscontrole niet op rationele 
wijze de zekerheid kan worden verkregen over de juistheid en 
volledigheid van baten en lasten en de daarmee samenhangende 
balansposten.384 Bij Figuur 8 moet worden genoteerd dat ACAM na 2010 
niet meer alle diensten kon en ging controleren als gevolg van onder 
meer beleidskeuzes en bezuinigingen. 

Een ander voorbeeld van problemen met een jaarrekening is de oordeel-
onthouding van ACAM over de jaarrekening over 2010 van DICT. 
ACAM stelt dat de interne beheersing van DICT rondom enkele voor 
de jaarrekening kritische processen in 2010 op zodanige wijze heeft 
gefunctioneerd dat onvoldoende zekerheid kon worden verkregen over 
de juistheid en volledigheid van baten en lasten en de daarmee samen-
hangende balansposten. ACAM stelt vast dat er gedurende het jaar te 
beperkt management- en stuurinformatie beschikbaar is geweest en dat 
de noodzakelijke ‘checks and balances’ niet (of pas laat) op hun plaats 
kwamen, waardoor de dienst een belangrijk deel van het jaar niet in 
control is geweest.385 

ACAM heeft voorafgaand aan het eindoordeel over de jaarrekening 
binnen diensten veel fouten uit de boekhoudingen gehaald. ACAM 
meldt in de jaarverslagen over 2012, 2013 en 2014 dat bij een aantal 
diensten de eerste versie van de jaarrekening onder de maat is, dat 
geen toereikend jaarrekeningdossier aanwezig is, dat extra controle-
werkzaamheden noodzakelijk zijn en dat ACAM soms nog een 
“onmisbare” schakel is om tot een kwalitatief voldoende jaarrekening 
te komen.386 In 2012 heeft ACAM bij het controleren van de jaarrekening 
van 2011 specifiek geanalyseerd wat in dat jaar de waarde is geweest 
van uitgevoerde correcties door ACAM bij veertien grote diensten 
(voordat de geconsolideerde jaarrekening verscheen). Het betreft 
een bedrag van e 89,1 miljoen, als gevolg van administratieve fouten 
(verkeerd administreren, niet uitgezochte verschillen tussen sub- en 
hoofdadministratie) en onvoldoende kennis van of rekening houden met 
geldende wet- en regelgeving.387 Ook bestaat onvoldoende afstemming 
tussen de cijfers die verschillende afdelingen hebben aangeleverd. 

383 In Bijlage 2 worden de redenen voor afkeuring en/of beperking door ACAM uitgebreid beschreven.
384 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 

19 april 2007.
385 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2010 van Dienst ICT, 31 maart 2011. Zie verder Bijlage 8.
386 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, 23 april 2013; ACAM, Generaal Verslag 

jaarrekening 2013 gemeente Amsterdam, 13 mei 2014 en ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2014 gemeente 
Amsterdam, 19 mei 2015.

387 Een voorbeeld is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) of 
concernvoorschriften. 
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Tevens constateert ACAM e 11,9 miljoen aan fouten als gevolg van het 
onvoldoende navolgen van concernrichtlijnen.388 ACAM waarschuwt 
(in het verslag over 2011) dat er – gezien de fouten die ACAM uit de 
administraties haalt – een risico bestaat dat die fouten niet meer 
ontdekt zullen worden wanneer de dienstrekeningen niet meer apart 
gecontroleerd gaan worden.

ACAM correcties in jaarrekeningen
“Je probeert natuurlijk tussentijds gedurende het jaar aan te 
moedigen om dat [tussenrekeningen en administraties] bij te gaan 
houden, maar in principe ken je je klant. Voor ons betekende dit dat 
we gewoon bij de jaarrekeningcontrole in de balans in het voorjaar 
meer werkzaamheden moesten verrichten, omdat je wist dat die 
functie het niet altijd zelf goed bijhield. Dus moesten we goed kijken 
of ze dat aan het eind van het jaar wel goed hebben gedaan en 
wat eruit komt. Het betekent eigenlijk gewoon meer werk voor de 
accountant.”
[…]
“Je ziet ook vaak dat als de basisadministratie niet goed is, wij 
nauwkeurig controleren en er gewoon heel veel fouten uit halen. 
Uiteindelijk worden die fouten gecorrigeerd en dat leidt misschien 
niet tot een afkeurende of beperkende verklaring.” 

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam389

 
Goedkeurende accountantsverklaringen zijn geen garantie voor foutloze 
P&C-producten. De directeur Concern Financiën, mevr. Lindeman van 
2005 tot 2010 stelt dat door het gebruik van afzonderlijke Excels met de 
bijbehorende foutgevoeligheid en het ontbreken van uniforme systemen 
en definities zij, ondanks de verkregen goedkeuring, haar handen niet in 
het vuur kon steken voor deze cijfers.390

De accountantsverklaring en kwaliteit van de financiële functie
Vraag: Wat zegt een goedkeurende dan wel afkeurende verklaring 
van de accountant over de financiële functie van de gemeente of van 
een dienst? Kunnen we zeggen dat als een accountant zegt dat de 
jaarrekening klopt, de financiële functie op orde is?
“Niet helemaal. Wat je wel kunt zeggen, is dat de accountant heeft 
kunnen controleren dat de jaarrekening klopt. Dat betekent dat de key 
controls, de belangrijkste controles, zoals functiescheiding, in bepaalde 
processen daadwerkelijk hebben gefunctioneerd. Maar het kan ook zijn 
dat er een aantal processen niet goed is gegaan en dat de accountant 
er heel veel fouten uitgehaald heeft. Dan kun je niet zeggen dat het 
financieel beheer op orde is, maar dat uiteindelijk met de controle van 
de jaarrekening van de accountant de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft. Het zegt iets over de basis, maar niet over het geheel.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam391

388 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam, 27 april 2012.
389 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
390 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
391 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
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Fouten in de jaarrekening
Vraag: Wat vond u van de onderliggende kwaliteit? Daar probeer ik 
een beeld van te krijgen.
“In mijn deel kwam ik daar altijd later achter. Dan dacht ik opeens: 
hé. Dan ging ik in de administratie kijken en dan klopte het niet. […] 
Leningen die verkeerd geadministreerd staan en optellingen die niet 
kloppen. Geen heel grote en schokkende dingen. […] De administratie 
werd aangepast zodat het er het jaar erna goed in stond. Maar dan is 
er wel weer ergens een nieuwe fout. […] Het waren geen heel grote 
dingen. Volgens mij was er ook geen sprake van een bewuste intentie 
om iets beter of slechter voor te stellen. Het waren gewoon foutjes.

Vera Luijendijk, treasurer 2006 – 2012 en huidig financieel directeur 
rve Zuidas gemeente Amsterdam392

c/ De raad vraagt gedurende de onderzoeksperiode om meer 
inzichtelijke producten

Gedurende de gehele onderzoeksperiode is de roep om verbetering van 
inzichtelijkheid en leesbaarheid van de P&C-producten als jaarrekening 
en begroting een terugkerend thema in de raad en de Rekeningen-
commissie. 

De inzichtelijkheid van P&C-producten
 “Ik denk dat niemand begrijpt wat er in een jaarrekening en 
begroting staat. Dat zijn zeshonderd pagina’s. […] Het is een 
ontzettend groot pakket. Wat daar allemaal in staat, valt niet te 
overzien. […] Tegelijkertijd is het wel volledig.” 

Vera Luijendijk, treasurer 2006 – 2012 en huidig financieel directeur 
rve Zuidas gemeente Amsterdam393

Vraag: Hoe beoordeelt u in uw tijd de kwaliteit van de Planning- & 
Controlproducten, de jaarrekening en de begroting?
“Daar ben ik vanaf het eerste moment vrij helder over geweest in de 
raad. Ik vond die beslist onder de maat. Dat was eigenlijk vanaf het 
moment dat ik in de raad kwam. […] Het eerste wat mij onder ogen 
kwam, was de jaarrekening en alles wat daarbij kwam. Ik vond die 
onder de maat.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente 
Amsterdam394

392 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015.
393 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015.
394 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
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Op verschillende momenten heeft de raad via moties gevraagd om 
meer inzichtelijke P&C-producten. In 2003 (Van Oudenallen)395 en 
2005 (Bruines)396 zijn moties ingediend om de inzichtelijkheid van de 
begroting te verbeteren. In 2008 (Ornstein)397 is een motie ingediend 
om te onderzoeken in welke mate de begroting van 2009 meetbaar, 
controleerbaar en inzichtelijk is. In 2010 (De Goede c.s.)398 is het college 
verzocht een voorstel te maken voor een beter leesbare begroting en 
een set van meetbare en valideerbare indicatoren samen te stellen die 
een relatie hebben met baten en lasten in de begroting. In 2013 (Poot 
c.s.)399 vraagt de raad om maatregelen te nemen om de verschillen 
tussen de viermaands- en de achtmaandsrapportages en de jaarrekening 
te minimaliseren en zo de informatiewaarde van de rapportages te 
verbeteren. De raad vraagt hiertoe meermaals om de mogelijkheid van 
harde operationele afsluitingen (hard closures).400

d/ De inzichtelijkheid van de jaarrekening en begroting is, 
ondanks herhaalde wensen voor verbetering, nog niet op het 
door de raad gewenste niveau gekomen

De Rekeningencommissie constateert in een analyse over de periode  
2006 – 2012 dat raadsleden kritisch zijn op de inzichtelijkheid van de 
jaarrekening: In de loop der jaren zijn diverse opmerkingen gemaakt door 
de raad over de inhoudelijke kwaliteit van de jaarrekening. Terugkerend 
punt van kritiek is de leesbaarheid. Het ontbreken van afdoende reden-
gevende analyses ter verklaring van afwijkingen van de begroting wordt 
vanaf 2008 elk jaar genoemd. De nadruk moet meer op bestuurlijk relevante 
informatie op hoofdlijnen liggen opdat de leesbaarheid wordt vergroot.401 

De rekenkamer constateert in 2006 – 2007 en 2012 – 2013 dat de 
inzichtelijkheid van verantwoordingsproducten onvoldoende is.402 Ook 
concludeert de rekenkamer dat het college de gemeenteraad in het 
jaarverslag 2007 nog onvoldoende informeert over de wijzigingen die 
zij in de doelstellingen uit het jaarplan 2007 heeft doorgevoerd. Over 
de jaarrekening van 2012 concludeert ACAM dat de kwaliteit niet het 
gewenste niveau heeft en nadrukkelijk voor verbetering vatbaar is. Bij 
Amsterdam past een jaarverslaggeving op een hoger niveau.403 De 
jaren erna zijn verbeteringen doorgevoerd, maar zijn er nog steeds 
verbeteringen nodig volgens ACAM.404 ACAM noemt zes onderdelen 
waarop de gemeente kan verbeteren als het gaat om de kwaliteit van de 
jaarverslaggeving. Dit betreft onder meer de te technische beschrijving 
van bepaalde onderdelen en een gebrek aan inzichtelijkheid van de 
jaarrekening door de weinig informatieve toelichting op de balans.405 

395 Motie 1.502, 22 oktober 2003.
396 Motie 1.651, 23 november 2005.
397 Motie 1.546, 17 december 2008.
398 Motie 1.457, 21 oktober 2010.
399 Motie 243.13, 29 mei 2013.
400 In 2011 – 2013 vraagt de raad jaarlijks om de mogelijkheid van hard closures. Zie Bijlage 4 met een nadere 

analyse van moties en amendementen.
401 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
402 Rekenkamer Amsterdam, Meetbaarheid gemeten: Beoordeling jaarplan 2007, november 2006. Rekenkamer 

Amsterdam, Meetbaarheid jaarverslag 2007: De kwaliteit van verantwoording, mei 2008. Rekenkamer 
Amsterdam, Verkenning gemeentelijke reserves, november 2012.

403 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, 23 april 2013.
404 Over de jaarrekening 2013 zegt ACAM: “Op een aantal belangrijke onderdelen zijn echter nog verbeteringen 

nodig.” Over de rekening van 2014: “Op een aantal belangrijke onderdelen vinden wij dat nog stappen gemaakt 
moeten worden om de informatieve waarde van de gemeenterekening te verbeteren.”

405 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2014 gemeente Amsterdam, 19 mei 2015.
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De klachten over inzichtelijkheid kwamen gewoonlijk niet met een 
duidelijk concreet pakket van criteria wat inzichtelijk is. De commissie 
interpreteert de wensen voor meer inzichtelijkheid van P&C-producten op 
de volgende manieren:
• Ten eerste betreft het verzoeken van de raad om goed zicht te krijgen 

op de koppeling tussen de begrote en ingezette (financiële) middelen 
en de met die middelen beoogde en behaalde resultaten; 

• Ten tweede betreft het de vergelijkbaarheid en aansluiting tussen de 
verschillende tussentijdse P&C-producten. 

‘Inzichtelijkheid’ heeft evenwel een subjectief karakter: wat voor de 
één inzichtelijk is, is dat voor een ander niet. Daarbij geldt ook, zoals 
wethouder Van der Burg aangeeft, dat je je in de materie moet willen 
verdiepen aangezien de begroting van Amsterdam e 6 miljard betreft met 
alle complexiteit die daarbij aan de orde is.406

Niet enkel de inzichtelijkheid van terugkijkende rapportages laat te 
wensen over. De begroting is zodanig opgesteld dat de raad niet 
voldoende kan zien waar hij beleidsvrijheid heeft en waar hij gebonden 
is door verplichtingen van het Rijk. De vrije ruimte, oftewel het deel van 
de begroting waarop het college beleidsvrijheid heeft, is onbekend. Het 
college heeft ontkennend gereageerd op het verzoek van de onderzoeks-
commissie of het college inzicht kan bieden in:
• Percentage van de begroting dat uit uitvoering van wettelijke taken 

bestaat, zoals Bijstand;
• Percentage van de begroting dat bestaat uit taken die wettelijk zijn 

vastgelegd maar waarin de gemeente beleidsvrijheid heeft om 
budgettair te kunnen sturen, zoals Wmo-voorzieningen;

• Percentage van de begroting dat bestaat uit niet-wettelijke taken, zoals 
Cultuur, Sport en openbare ruimte.

Inzichtelijkheid van de begroting
“Wat de begroting betreft, vond ik de slag naar resultaten en 
producten belangrijk. Maar ik vond het ook belangrijk om voor de 
gemeenteraad de grote beleidsbudgetten binnen de begroting bij 
ongewijzigd beleid meer inzichtelijk te maken. Daar hadden we 
in 2003 – 2004 ook een actie op ingezet om niet begrotingsbreed, 
maar geselecteerde budgetten parallel aan het begrotingsproces, 
inzichtelijk te maken. Waar het dan naartoe gaat, waar de keuze-
momenten zitten en die parallel aan de behandeling in de 
gemeenteraad aan de vakcommissies te kunnen voorleggen. Dat 
vond ik wel een belangrijk punt om te verbeteren. Anders krijg je 
toch dat men – u dus – de gemeenteraad het alleen maar heeft 
over de prioriteiten in de vrije ruimte. Dat was natuurlijk in het 
algemeen – en dat is het waarschijnlijk nog wel – het beeld, terwijl 
de grote schuifmogelijkheden natuurlijk wel zitten binnen die grote 
beleidsbudgetten. Dat is een verbeterpunt. Het kan altijd beter.”

Kees Veerman, directeur Concern Financiën 2000 – 2005 gemeente 
Amsterdam407

406 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
407 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
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Het ontbreekt de gemeente tot Sturen op Balans408 in 2013 aan kasstroom-
prognoses. Tot die tijd lag de nadruk in het financiële beleid op de dekking 
van de (voorgenomen) uitgaven in de begroting. De ontwikkeling van 
de schuld dient volgens het college nadrukkelijker onderdeel te zijn van 
toekomstige financiële besluitvorming. Het college erkent in Sturen op 
Balans dat kasstroomprognoses nodig zijn om inzicht te krijgen in de op 
korte termijn bestaande behoefte aan geld en de financieringsbehoefte op 
lange termijn.

e/ Tussentijdse rapportages als de vier- en achtmaandsrapportage 
tonen de beperkte financiële prognosekracht van de gemeente: 
de rapportages geven geen getrouw beeld van de realisatie 
van de begroting en missen hierdoor hun doel van tussentijdse 
monitoring en sturing door de raad

In 2007 komt het college met de negenmaandsrapportage om de 
gemeenteraad te rapporteren over de financiële stand van zaken. Deze 
tussentijdse rapportage komt bovenop de actualisatie van de begroting die 
betrekking heeft op de eerste vier maanden van het lopende jaar. Daarin 
staan de afwijkingen ten opzichte van de eerste begrotings wijzigingen.409 

In 2011 wordt de negenmaandsrapportage op verzoek van de raad 
vervangen door de vier- en achtmaandsrapportage. In deze rapportages 
wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen van lasten 
en baten. ACAM concludeert in het verslag over de jaarrekening van 2011 
dat de vier- en achtmaandsrapportages niet aansluiten op de jaarrekening: 
vier- en achtmaandsrapportages als stuurinformatie over de financiële 
stand van zaken zijn onder de maat en missen hun doel. Het gevolg is dat 
veel zaken in het laatste stadium van het jaar naar boven komen.410

Bij het verschijnen van de jaarrekening komen vrijwel jaarlijks grote 
afwijkingen aan het licht tussen de gemaakte eindejaarsinschattingen 
zoals gerapporteerd in tussentijdse rapportages en de daadwerkelijk 
gerealiseerde baten en lasten.

Deze grote verschillen impliceren dat de voorspellende waarde van 
tussentijdse rapportages als de bijstelling van de begroting beperkt is. 
Het leidt ertoe dat de raad pas bij de jaarrekening het inzicht krijgt in de 
soms substantiële verschillen tussen de financiële planning en realisatie. 
Dit beperkt de raad om tussentijds adequaat bij te sturen.

408 College B&W, Raadsvoordracht Sturen op Balans, naar nieuwe spelregels voor het Amsterdams financieel beleid, 
11 september 2013.

409 College B&W, Raadsvoordracht ter kennisneming negenmaandsrappportage 2007 van de gemeente Amsterdam, 
12 december 2007.

410 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam, 27 april 2012.
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In Tabel 1 is een vergelijking gemaakt tussen verschillende posten in 
de vier- en achtmaandsrapportages en de jaarrekening over 2011.411 
Ook zijn de programmasaldo’s in de vier- en achtmaandsrapportages 
en jaarrekeningen ten opzichte van de begrotingen voor de periode 
2012 – 2014 weergegeven. Opvallend zijn de grote verschillen in saldi 
tussen de achtmaandsrapportage en de uiteindelijke jaarrekening. De 
onderschrijding bij DWI van e 25 miljoen in 2011 aan het eind van het 
jaar illustreert het probleem van een gebrekkige aansluiting tussen de 
achtmaandsrapportage en de jaarrekening binnen een dienst. DWI, het 
college en de raad hadden bij de achtmaandsrapportage nog geen beeld 
van een mogelijke onderschrijding – er was zelfs de indruk van een 
dreigende overschrijding – maar kwamen er pas eind van het jaar achter 
dat er sprake was van een onderschrijding. 

 Tabel 1:  Overzicht verschillen tussen begroting, vier- en 
achtmaandsrapportages en jaarrekeningen 2011 – 2014

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 op basis van informatie van college B&W

 
Met de opname van de stadsdelen in de P&C-producten is de kwaliteit 
van de P&C-producten vooralsnog niet beter geworden. Zo kwalificeert 
wethouder Financiën Kock de viermaandsrapportage van 2014 als 
ondermaats.412 

411 De tabel is deels gebaseerd op ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam, 27 april 2012.
412 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
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Kwaliteit viermaandsrapportage 2014
“[Er] waren redengevende verklaringen die gewoon onjuist bleken te 
zijn of later weer veranderd worden of niet goed blijken aan te sluiten 
bij de getallen die er staan.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam413

Oud-directielid DMC dhr. Twisk zegt hierover te herkennen dat de 
viermaandsrapportage in 2014 op een aantal punten “moeilijk 
leesbaar was en dat er gekke teksten en dubbelingen in stonden, 
maar dat er ook sprake was van een complex traject omdat de […] 
stadsdelen voor de allereerste keer geconsolideerd opgenomen zijn.” 

Manus Twisk, directielid Directie Middelen en Control 2012 – 2014 
gemeente Amsterdam414

f/ Behoedzaam begroten van de gemeente en de beperkt 
voorspellende waarde van tussentijdse rapportages wijzen op 
onvoldoende beheersing van P&C-taken

De gemeente Amsterdam begroot behoedzaam: het saldo van inkomsten 
en uitgaven wordt bijna jaarlijks te laag ingeschat (zoals weergegeven 
in Figuur 9) en nagenoeg ieder jaar is sprake van een positief rekening-
resultaat. 

413 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
414 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015.
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 Figuur 9:  Overzicht veranderingen van saldo van begroting (na eerste 
wijziging) en jaarrekening voor onttrekkingen en toevoegingen 
aan reserves

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 op basis van informatie van college B&W

Dit rekeningresultaat vormt een substantieel onderdeel van de totale 
vrij beschikbare ruimte.415 Figuur 10 toont de samenstelling van de vrij 
beschikbare ruimte voor ieder jaar in de onderzoeksperiode.416 Bij de  
incidentele middelen staat aangegeven voor hoeveel procent van de 
totale vrij beschikbare ruimte wordt bijgedragen door het rekening-
resultaat uit het voorgaande jaar, na bestemming van reserves.

 

415 De vrij beschikbare ruimte bestaat uit structurele ruimte (middelen die jaarlijks opnieuw vrij beschikbaar 
zouden komen bij ongewijzigd beleid) en incidentele ruimte (middelen die eenmalig beschikbaar komen). 
Laatstgenoemde bestaat voor een gedeelte uit het rekeningresultaat van het vorige kalenderjaar en daarnaast uit 
incidentele meevallers. Dit kunnen bijvoorbeeld superdividenden zijn of vrijval van reserves.

416 Voor 2002 zijn geen gegevens beschikbaar, waardoor bij 2003 geen percentage staat aangegeven.
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 Figuur 10:  Overzicht samenstelling vrij beschikbare ruimte en procentuele 
bijdrage rekeningresultaat 

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 op basis van informatie van college B&W

Een aanzienlijk deel van de afwijking van het uiteindelijke rekening-
resultaat ten opzichte van het begrote resultaat komt niet zozeer 
door onvoorziene omstandigheden, maar wordt verklaard door het 
bewust lager inschatten van toekomstige baten en hoger inschatten 
van toekomstige lasten. Door het ontbreken van correcte, tijdige 
en inzichtelijke stuurinformatie tussentijds wordt de raad pas bij de 
vaststelling van de jaarrekening goed geïnformeerd over de resultaten. 
In de onderzoeksperiode blijkt het over substantiële bedragen te gaan die 
beschikbaar waren maar niet zijn uitgegeven.

ACAM zegt over het behoedzaam begroten in het verslag over de 
jaarrekening 2012: Eén van de beheersmaatregelen van de stad is 
behoedzaam begroten. Bekende voorbeelden hiervan zijn de begrotingen 
van de uitkeringen uit het gemeentefonds, het renteresultaat en de 
verwachte dividenden. Dit behoedzaam begroten zorgt voor comfort, 
maar staat haaks op het streven naar actuele cijfers in de vier- en 
achtmaandsrapportages. Te behoedzaam raakt daar bovenop het 
budgetrecht van de raad. Enige voorzichtigheid is raadzaam, maar 
vanuit sturingsperspectief voor het college en de raad zijn wij [ACAM] 
voorstander van meer reële tussentijdse rapportages.417 

De commissie concludeert dat door de grote afwijkingen tussen begroting, 
tussentijdse rapportages en de jaarrekening en het behoedzaam begroten, 
sprake is van onvoldoende beheersing van de planning- en controltaken. 

417 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, 23 april 2013.
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Het behoedzaam begroten en de structurele overschotten bij de jaar-
rekening zorgen voor een beperkt voorspellende waarde van de 
gemeente  begroting, een aantasting van de keuzevrijheid van de raad 
en voor minder financiële discipline. Aan het te laag ingeschatte netto-
resultaat kan de raad weliswaar op een later moment418 een bestemming 
toekennen, maar dan is een deel van dit bedrag al gebruikt om incidentele 
tegenvallers te dekken. Doordat bovendien pas op een laat moment 
bestuurlijk besloten wordt over een deel van de beschikbare middelen, 
blijft dit deel één tot twee jaar419 onbenut, dus zonder dat het aangewend 
wordt om gemeentelijke doelen te realiseren.

Behoedzaam begroten
“Als de systematiek zo uitpakt dat we te veel geldelijke behoed-
zaamheid in het systeem inbouwen, dan doen we dus niet het 
maximale voor de stad.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam420

g/ De kwaliteit van P&C-producten en stuurinformatie voor 
college en ambtelijke organisatie kent tekortkomingen 
in termen van correctheid, tijdigheid, volledigheid en 
inzichtelijkheid

De wens om meer inzichtelijkheid van P&C-producten en bijbehorende 
stuurinformatie leeft niet alleen bij de raad, maar speelt ook bij het 
college en de ambtelijke organisatie. De problemen in de uitvoering 
van operationele financiële taken raken de bestuurs- en management-
informatie voor de ambtelijke organisatie en het college. 

College en ambtelijke top hebben in probleemanalyses op verschillende 
momenten gewezen op gebreken ten aanzien van correcte, tijdige, 
volledige en inzichtelijke informatievoorziening (niet noodzakelijkerwijs in 
het kader van alleen de P&C-cyclus):
• In 2004 stelt het college dat de P&C-cyclus inzichtelijker dient te 

worden gemaakt. Het college stelt verder dat bij het voorleggen 
van besluit vorming aan het college nog te veel sprake is van 
een verkokerde advisering vanuit diensten, bedrijven en project-
organisaties via de Bestuursdienst en de desbetreffende portefeuille-
houder het college bereikt. De diensten vinden dat de Bestuursdienst 
om te veel informatie vraagt, vooral de bijdrages voor de verschillende 
bedrijfsvoeringsdirecties zijn omvangrijk.421

418 Bij de begrotingsbehandeling of de behandeling van de voorjaarsnota volgend op de jaarrekening waaruit het 
overschot blijkt.

419 Dit geldt voor een groot deel van de onderzoeksperiode. Tot en met 2012 gold dat als een overschot in het begin 
van het begrotingsjaar ontstaat, dit pas blijkt uit de jaarrekening over dat jaar, meer dan een jaar later. Pas bij de 
begrotingsbehandeling of de behandeling van de voorjaarsnota die daarop volgt, heeft de raad de gelegenheid 
de middelen in te zetten voor beleid in het daaropvolgende kalenderjaar.

420 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
421 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006. 
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• In 2005 benoemt de Bestuursdienst in het kader van de beoogde 
samenvoeging van Concern Financiën en Bedrijven knelpunten rond 
de informatieverzameling en gegevensanalyse. De Bestuursdienst stelt 
dat de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de (aanlevering van de) 
informatie te wensen overlaten. De geleverde informatie en analyses 
zijn verder niet altijd voldoende toegankelijk voor iedereen binnen de 
directie.422

• In 2010 constateert het college in Visie op Control dat er geen 
georganiseerde regelmatige aanlevering van (tussentijdse) stuur-
informatie is aan de top van de organisatie. Voor de stuurinformatie 
die wel wordt aangeleverd is er geen terugkoppeling uit de Bestuurs-
dienst. Er waren daarnaast toen onvoldoende concrete gemeentebrede 
(kern)cijfers voorhanden om onder meer businesscases te onder-
bouwen voor bezuinigingen.423

• In 2013 stelt het college in Plan Organisatieontwikkeling dat de 
informatie voorziening te gefragmenteerd is: de kwaliteit van data is 
wisselend, meervoudig gebruik van de data is beperkt en er zijn veel 
subsystemen. De tijdigheid van de financiële cijfers is onvoldoende. 
Er is onvoldoende stuur- en verantwoordingsinformatie in het 
operationele proces beschikbaar (of tegen heel hoge kosten te 
aggregeren).424

• In 2015 constateren DMC en het college in de probleemanalyse over 
DMC een gebrek aan kwaliteit van de financiële producten van DMC.425

Deze beelden van tekortkomingen komen ook terug in onderzoeken van 
de rekenkamer naar de informatievoorziening bij grote projecten en bij 
diensten gedurende de onderzoeksperiode.426 Daarnaast komt dit beeld 
in diverse verhoren met collegeleden en ambtenaren terug.427 Zo kost 
het wethouder Van der Burg in 2010 als nieuw aangetreden wethouder 
P&O ruim een jaar om een betrouwbaar beeld te krijgen over de omvang 
van het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam.428 Wethouder 
Wiebes heeft als wethouder ICT geen betrouwbaar overzicht van de 
ICT-servers van Amsterdam.429

422 Managementteam van Concern Financiën, Memo over resultaten werkgroepen in het kader van de fusie 
Financiën en Bedrijven, 23 december 2005.

423 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010. 
424 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013. 
425 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015.
426 Onder meer Rekenkamer Amsterdam, Financieel beheer infrastructurele projecten, november 2005. Rekenkamer 

Amsterdam, Vervolgonderzoek Financieel beheer infrastructurele projecten, maart 2007. Rekenkamer Amsterdam, 
Ontwikkeling van de Zuidas, april 2009. Rekenkamer Amsterdam, Coalitieproject 1012: Grip op ambitie?, 
september 2011.

427 Onder meer openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015. Openbaar verhoor dhr. D.B. Stadig, 
11 september 2015. Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 
28 september 2015.

428 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
429 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.
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Kwaliteit van informatie voor de P&C-cyclus
Vraag: Om te kunnen bijsturen moet een college, een raad, een 
bestuur, een directeur tijdige, juiste en volledige informatie hebben. 
Een van de momenten waarop dat gebeurt, is bij de P&C-producten, 
bij de begroting, bij de jaarrekening of bij een tussentijdse rapportage. 
Had u als directeur Concern Financiën nu altijd volledige, tijdige en 
correcte informatie om die producten te maken? 
“Nee, daarover kan ik gewoon heel kort zijn, nee, dat had ik niet. 
Maar we trokken eraan, we sleurden eraan om daar in ieder geval 
wel voor te zorgen.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam430

 
Informatie die wel beschikbaar is wordt in gevallen in onvoldoende mate 
gebruikt om bij te sturen op de prestaties. College, gemeentesecretaris 
en Bestuursdienst houden tot 2014 de bevindingen en aanbevelingen 
van ACAM en Rekeningencommissie niet (structureel) bij en gebruiken 
de informatie niet consequent om de diensten met die informatie 
aan te spreken op tekortkomingen. Wethouders, gemeentesecretaris 
en Bestuurs dienst krijgen daarnaast niet de managementletters over 
diensten (ook opgesteld door ACAM), waardoor zij een belangrijke bron 
missen om zich een beeld te vormen van de kwaliteit van de bedrijfs-
voering. Dit is met ingang van 11 maart 2014 gewijzigd. Vanaf dan moet 
de dienst de managementletter en de reactie hierop ook aan de concern -
controller, het college en indien noodzakelijk de gemeente secretaris 
en het college voorleggen. Vanaf dat moment brengt ACAM ook een 
gemeentebrede managementletter uit aan het GMT.431  

h/ De begrotingsbesprekingen van het college in de periode  
2010 – 2014 verlopen op momenten moeizaam doordat cijfers 
en uitgangspunten niet hard vaststaan

Het college bespreekt en stelt de begroting vast in de zogenoemde 
Baakbesprekingen432. Uit de openbare verhoren is een aantal bevindingen 
over het begrotingsproces gedurende de onderzoeksperiode naar voren 
gekomen. Over de collegeperiode 2002 – 2006 is geen eenduidig beeld. 
Enerzijds is sprake van tevredenheid bij de wethouders Financiën uit die 
periode over de begrotingsadviezen en begrotingsstukken van Concern 
Financiën.433 Anderzijds stellen anderen dat het begrotingsproces niet 
transparant is voor andere collegeleden, waarbij de wethouder Financiën 
samen met Concern Financiën de besteedbare ruimte in de begroting 
bepaalt.434 

430 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
431 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Spoedvoordracht college Procedure managementletters, 

11 februari 2014. Na de reorganisatie in 2015 wordt alleen de gemeente brede management  letter nog opgesteld; 
afzonderlijke managementletters voor de organisatie onderdelen worden niet meer gemaakt.

432 Baakbesprekingen zijn de jaarlijkse begrotingsbesprekingen tussen collegeleden, de gemeentesecretaris en een 
paar medewerkers van Concern Financiën/Directie Middelen en Control. 

433 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015. Openbaar verhoor mevr. L.J. Griffith, 11 september 2015. 
Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015.

434 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015. Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 
23 september 2015.
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In de periode 2010 – 2014435 is er binnen het college verschillende keren 
over gesproken om de begroting richting de raad beter en helderder 
te maken.436 In de Baakbesprekingen is in deze periode eenmaal een 
discussie ontstaan over de onderliggende cijfers en uitgangspunten 
van de begroting. Er zijn ook openlijk twijfels geuit over de kwaliteit 
van de informatie. Dit gebeurt bij de bespreking van de voorjaarsnota 
in mei 2013. Tijdens die bespreking blijkt dat er een groot verschil zit 
tussen de vrij beschikbare ruimte die ambtenaren van DMC enerzijds en 
wethouders anderzijds zien. Dit verschil bedraagt e 60 tot e 70 miljoen 
aan potentiële vrije ruimte.437 

Bespreking van de voorjaarsnota in mei 2013 
“Ik ben geen financieel expert, maar ik heb toch het benul dat je aan 
het begin van een begrotingstraject ongeveer met elkaar op een vrij 
objectieve manier moet kunnen afspreken wat ging vooraf, wat is 
daar het resultaat van, voordat we opnieuw een begroting in elkaar 
gaan timmeren met elkaar. […] ik heb één keer meegemaakt dat 
er niet alleen, in mijn ogen, te veel ruimte was en werd genomen 
voor discussie daarover, maar dat ook de verschillen enorm waren. 
[…] dat bij wijze van spreken over ieder uitgangspunt heel lang 
gediscussieerd werd. Als je dan de verschillen in uitgangspunten 
opgeteld in euro’s kreeg, dan zat in het ambtelijk voorstel, kwam je op 
een bedrag onder de 10 miljoen en in de ruimte die de wethouders 
zagen kwam je op een bedrag boven de 50 miljoen of 60 miljoen. 
[…] En dat is een te groot verschil. En dat duidt dus ook op dat je te 
weinig financiële systemen hebt, die de cijfers stil laten staan. Dat 
je te weinig overeenstemming hebt over de uitgangspunten. […] Dit 
was in 2013, de Voorjaarsnota, en toen [...] bij de bespreking van de 
begroting 2014, was het zeer aanzienlijk verbeterd, want iedereen 
heeft het zich aangetrokken wat er gebeurde.” 

Eberhard van der Laan, burgemeester gemeente Amsterdam438

 5.3 Prestaties op het gebied van beleids- en bestuursadvisering 

Concern Financiën/DMC levert gevraagd en ongevraagd financieel 
advies bij de besluitvorming over plannen, projecten en activiteiten 
van de gemeente. De adviseurs van Concern Financiën/DMC vormen 
een belangrijke spil in het beleids- en bestuursadvies over de financiële 
aspecten van plannen en besluiten, in samenspraak met de diensten. 
DMC dient op basis van verschillende verantwoordelijkheden (‘petten’) 
een advies of oordeel te geven bij een voorstel, waarbij bijvoorbeeld 
duidelijk wordt aangegeven of een plan past binnen het budget en 
in de begroting voldoende financiële dekking kan krijgen. Ook kan 
zij beoordelen of iets past binnen de afspraken van de begroting, of 
iets doelmatig is en of iets past binnen bestaande kaders, zoals het 
deelnemingenbeleid. 

435 Over de collegeperiode 2006 – 2010 zijn er geen specifieke bevindingen ten aanzien van het begrotingsproces 
van het college.

436 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.
437 Openbaar verhoor dhr. E E. van der Laan, 9 oktober 2015.
438 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
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De commissie constateert dat het proces van het leveren van advies 
door diverse betrokkenen gekenschetst wordt als “rommelig”.439 Adviezen 
kwamen in de latere perioden van het onderzoek laat en op specifieke 
momenten is de inhoud van de financiële adviezen ondermaats geweest. 
Daarnaast heeft het college geen structurele invulling gegeven aan 
doel matigheidsonderzoeken. Deze inzichten worden hieronder nader 
toegelicht.

a/ Het proces van financiële beleids- en bestuursadvisering is 
gekenmerkt als rommelig

Verschillende wethouders in de periode 2002 – 2005 beschouwen 
Concern Financiën als een gezaghebbende directie met medewerkers met 
ervaring en kennis, die een kritische houding hebben en meedenken met 
diensten wat betreft hun advisering richting het college.440 

Uit de verhoren blijkt dat het proces en daarmee de kwaliteit van het 
financieel beleids- en bestuursadvies vanuit Concern Financiën/DMC 
rommelig is verlopen gedurende de onderzoeksperiode.441

Het gezag van Concern Financiën/DMC wat betreft beleids- en 
bestuursadvies 
“Ik vond dat die gaandeweg minder werden. Ik denk, nou, in die 
periode, 2004, 2005 tot 2014, dat de adviezen zelf en de afdeling 
[Concern Financiën/DMC] ook aan gezag hebben ingeboet. […] Als 
het gaat om inboeten van gezag, dan bedoel ik niet dat er slechte 
adviezen lagen. […] Alleen, wat er steeds meer gebeurde, is dat het 
rommeliger werd. Sommige dingen werden dan weer teruggetrokken 
of een advies werd op het allerlaatste moment weer veranderd. Dan 
ontstaat er een situatie waarbij een advies inboet aan gezag, want het 
is blijkbaar inwisselbaar. Of ze kwamen heel laat.”

Maarten van Poelgeest, gemeenteraadslid 1998 – 2006 en wethouder 
2006 – 2014 gemeente Amsterdam442

 
In 2005 constateren Concern Financiën en het college dat het advies-
proces van Concern Financiën knelpunten vertoont in termen van 
tijdsdruk. Dit komt doordat de directie Concern Financiën bezig is met 
het herstellen van foute informatie en hierdoor te weinig verdieping in 
het adviesproces kan aanbrengen. Daarnaast beschikken één of enkele 
individuen over de noodzakelijke kennis en is deze niet verduurzaamd 
binnen de organisatie middels bijvoorbeeld actuele proces-
beschrijvingen.443

439 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
440 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015, openbaar verhoor dhr. D.B. Stadig, 11 september 2015 en 

openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
441 Openbaar verhoor dhr. G. van der Meer, 14 september 2015. Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 

4 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 
2 oktober 2015.

442 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
443 Managementteam van Concern Financiën, Memo over resultaten werkgroepen in het kader van de fusie 

Financiën en Bedrijven, 23 december 2005.
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In 2010 constateert de ad-interimdirecteur Concern Financiën een zware 
overbelasting bij het onderdeel van Concern Financiën dat is belast met 
beleids- en bestuursadvies.444 De waan van de dag en de werkdruk door 
de moeizame totstandkoming van de P&C-producten zorgen ervoor dat 
DMC minder tijd heeft voor de beleidsadvisering en om als adviseur en 
sparringpartner van het college op te treden.445 

De impact van de waan van de dag op beleids- en bestuursadvies
“Dus je bent tegelijkertijd bezig met een soort langetermijnvisie op 
dingen die je op orde wilt krijgen, dingen die je wilt verbeteren en 
met de kortetermijndingen die het liefst gisteren af hadden moeten 
zijn. Dat maakt dat de druk groot is. […] Wij dachten na over de 
ontwikkeling van DMC en we willen heel graag die strategisch 
adviseur van de ambtelijke top van de organisatie [en] van B&W 
zijn, we willen trends ontdekken, we willen vanuit de behoefte en 
de noodzaak om te komen tot één stad ook vanuit die optiek iets 
toevoegen. Juist dat soort lange termijn ontwikkelingen, daaraan 
konden we weinig tijd besteden. De waan van de dag ging altijd voor. 
De deadlines van de planning- en controlproducten wil je halen.”

Anita Numan, senior beleidsadviseur Directie Middelen en Control 
gemeente Amsterdam446

 
Gemeentesecretaris Van Gils stelt dat de tijdsdruk in de periode 2010 – 2014 
bij complexe onderwerpen ervoor zorgt “dat de manier waarop advies 
van DMC tot stand komt, niet altijd het evenwicht, de rust en de wijze van 
formuleren heeft, als normaal gesproken bij dat soort zware onderwerpen 
verwacht zou mogen worden.”447

Ook blijkt dat de directie Concern Financiën gedurende de gehele 
onderzoeksperiode door diensten op momenten gepasseerd wordt voor 
het leveren van advies over financiële aspecten. Adviezen en voorstellen 
met een mogelijke financiële impact komen dan zonder advies van 
Concern Financiën/DMC op de collegetafel ter besluitvorming. In 2014 
constateert de ad-interimdirecteur DMC dat er te vaak een collegebesluit 
mogelijk is zonder dat DMC daarnaar heeft kunnen kijken.448 In 2015 heeft 
het college richtlijnen ingevoerd met de beschrijving van de werkwijze 
hoe DMC idealiter de beoordeling van collegevoordrachten uitvoert.449 

444 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
445 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
446 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
447 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
448 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
449 College B&W, Memo Beoordeling collegevoordrachten door DMC-Concerncontrol, 2015. Deze werkwijze is 

vastgelegd in procesbeschrijvingen en handreikingen, en is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij 
het opstellen van collegevoordrachten.
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Voordrachten zonder advies van Concern Financiën/DMC
“Het kwam echter voor dat er op de tafel van [het college van] B&W 
voordrachten lagen die de Directie Middelen en Control niet had 
gezien. Dat is niet wenselijk. Als er geen financiële consequenties aan 
vastzitten, dan is dat niet erg, maar we hebben dan ook niet kunnen 
beoordelen of die financiële consequenties er niet zijn. Dat vind ik 
wel erg.”

Peter-Willem van Lindenberg, interim-directeur Directie Middelen 
en Control 2014 en programmaleider Doorontwikkeling Financiële 
Administratie gemeente Amsterdam450

b/ De inhoudelijke kwaliteit van adviezen over financiële 
consequenties is afhankelijk van de kwaliteit van adviseurs en 
de medewerking van de gemeentelijke diensten

De inhoudelijke kwaliteit van adviezen van Concern Financiën/DMC 
is sterk afhankelijk van twee factoren: de kwaliteit en ervaring van de 
adviseur enerzijds, en de medewerking vanuit de gemeentelijke diensten 
anderzijds. Vanuit deze twee perspectieven bestaat een divers beeld over 
de kwaliteit van financiële advisering gedurende de onderzoeksperiode.451 
De commissie heeft geen analyse gemaakt van de inhoudelijke kwaliteit 
van de adviezen van Concern Financiën/DMC.

Diensten die te maken hadden met ervaren adviseurs van Concern 
Financiën/DMC die meer jaren betrokken blijven bij de dienst (waardoor 
sprake is van continuïteit), zijn meer tevreden dan diensten die te maken 
hebben met minder ervaren adviseurs die vaker wisselen en die niet 
fungeren als duidelijk aanspreekpunt. Ook medewerking vanuit en 
toegankelijkheid van de diensten blijken sterk te verschillen. Niet alle 
diensten stonden open voor adviezen van Concern Financiën/DMC.452 De 
verschillende directeuren Concern Financiën/DMC verklaren geen formeel 
mandaat of formele positie te hebben om ambtelijke medewerking te 
verplichten, maar op basis van dialoog medewerking van diensten te 
krijgen.453 Deze combinatie van factoren leidt ertoe dat de kwaliteit van 
bestuursadvies van Concern Financiën/DMC verschilt tussen de diensten 
en onderwerpen waarop de adviezen betrekking hebben.

Gedurende de laatste jaren van de onderzoeksperiode zijn op specifieke 
momenten de inhoudelijke adviezen van DMC voor verbetering 
vatbaar. Dit was het geval bij de advisering van DMC na de verkeerde 
overschrijving van e 188 miljoen bij de woonkostenbijdrage.454 De 
directeur DMC, dhr. Van Woerkom, gaf tijdens het raadsdebat over de 
verkeerde overschrijving aan wethouder Financiën Hilhorst aan dat 
gemeentebrede instelling van bestedingslimieten ter voorkoming van 
nieuwe fouten niet mogelijk zou zijn, maar dit bleek wel mogelijk. Het 
college heeft daags na het incident een protocol opgesteld om het 
betalingsverkeer in Amsterdam onder verscherpt toezicht te plaatsen. 
Overigens heeft de voormalige directeur DMC in het verhoor aangegeven 
dat deze advisering aan de wethouder niet klopte.455

450 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
451 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en het college).
452 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
453 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015. Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 

23 september 2015. Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
454 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015. Openbaar verhoor dhr. P.F.C. Hilhorst, 9 oktober 2015. 
455 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
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Daarnaast is het niet altijd duidelijk vanuit welke verantwoordelijkheid 
(‘welke pet’) DMC een advies geeft.456 Met de instelling van nieuwe 
beleidsregels voor advisering in 2015 beoogt DMC aan het college meer 
duidelijkheid te geven over de achtergrond van een advies. 

Onduidelijkheid over adviezen van DMC
“Daaraan heb ik ook wel gewerkt om ervoor te zorgen dat dat 
duidelijker was. ‘DMC akkoord’ werd er dan gezegd en dat betekende 
dat de dekking akkoord was. Er staat dat dit geld hieruit betaald 
gaat worden en dat klopt. Daarvoor is budget en dat is toereikend, 
dus dat kan eruit. Dekkingsakkoord is nog niet een volledig advies 
van of we het verstandig vinden. ‘DMC akkoord’ bij deelnemingen, 
dat gaat over de rol van aandeelhouders of andere statutaire zaken 
in zo’n deelneming, dat is weer een andere rol van DMC. En in de 
P&C-producten is DMC zelf aan zet om af en toe ook adviezen te 
geven, ook bij een viermaands of een voorjaarsnota of een begroting. 
Dat was […] niet altijd duidelijk.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam457

c/ Het college heeft geen invulling gegeven aan een structureel 
programma voor doelmatigheidsonderzoeken

De wetgever geeft het college middels artikel 213a van de Gemeentewet 
de opdracht doelmatigheidsonderzoeken uit te voeren en hierover aan 
de raad te rapporteren.458 De commissie constateert dat het college geen 
structurele invulling heeft gegeven aan doelmatigheidsonderzoeken. 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode zijn er geen rapportages 
opgeleverd aan de raad met doelmatigheidsonderzoeken conform artikel 
213a van de Gemeentewet.

Individuele wethouders en dienstdirecteuren geven vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid invulling aan het bevorderen van doelmatigheid 
van beleid, maar een overkoepelend plan of programma voor 
doelmatigheidsonderzoeken ontbreekt. Oud-wethouders wijzen naar 
ACAM, de rekenkamer of Concern Financiën/DMC voor het uitvoeren 
van dergelijke onderzoeken of stellen dat via de P&C-cyclus of 
integrale metingen bedrijfsvoering (IMB) invulling is gegeven aan 
doelmatigheidsonderzoeken.459 De P&C-cyclus, de tijdelijke IMB’s 
(tussen 2006 – 2009), de onderzoeken van ACAM en de onderzoeken 
van de rekenkamer vormen echter geen invulling van structureel 
doelmatigheidsonderzoek. DMC is onvoldoende toegekomen aan het 
coördineren en uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken.460

456 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
457 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
458 Verder dient de rekenkamer hierover geïnformeerd te worden. Art. 213a Gemeentewet.
459 Onder meer openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015. Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 

14 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.
460 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
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Gebrek aan structurele doelmatigheidsonderzoeken
Vraag: de Gemeentewet stelt ook in artikel 213a dat het college 
periodiek onderzoek moet doen naar doelmatigheid en een efficiënte 
besteding van middelen. Bent u onderzoeken van het college 
tegengekomen in het kader van dat Gemeentewetsartikel?
“Nee. […] Het is expliciet het idee geweest dat het college zelf de 
verantwoordelijkheid neemt een programma te maken over hoe er 
systematisch nagedacht kan worden over doelmatigheidsvragen 
en doeltreffendheidsvragen aan de hand van een aantal concrete 
casussen en dat elk jaar weer, met een zekere filosofie en een idee 
erachter.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam461

Vraag: Vindt u dat het onderzoek naar doelmatigheid vanuit artikel 
213a thuishoort bij DMC?
“Ja. Ik vind dat dat thuishoort bij DMC om daar de regie op te 
voeren.”

Vraag: Komt u daar voldoende aan toe?
“Nog niet. […] Het ligt wel in de lijn van de planning om dat 
uiteindelijk te gaan doen. […] Ik heb er wel naar gekeken in hoeverre 
we dat nu doen binnen de gemeente. Op zich doen we dat op een 
aantal plekken. De bestuursopdrachten aan dit college zijn daarvan 
eigenlijk een voorbeeld, bijvoorbeeld in de afvalketen. Ik vind alleen 
wel vanuit de rol van DMC dat we dat wat systematischer in kaart 
mogen brengen. Dat wil niet zeggen dat we het allemaal zelf moeten 
gaan doen, maar dat we op zijn minst het inzicht moeten hebben op 
welke plekken waar het gebeurt en waar het nog niet gebeurt en dat 
zullen we de komende tijd met elkaar moeten gaan vormgeven.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller gemeente Amsterdam462

 
De commissie constateert dat het gedurende de onderzoeksperiode heeft 
ontbroken aan een structurele toets van het college op de doelmatigheid 
van prestaties. Hierdoor heeft de raad geen beschikking gehad over deze 
informatie, die volgens de wet (en volgens de door de raad vastgestelde 
verordening) wel geleverd moet worden. De raad heeft hier overigens 
ook niet expliciet om gevraagd. 

 5.4 Prestaties op het gebied van kaderstelling voor en verbetering 
van de financiële functie

Gedurende de onderzoeksperiode zijn de kaders en regels voor 
de financiële functie van Amsterdam aangepast en zijn er diverse 
instrumenten en verander initiatieven ingevoerd.463 De commissie heeft 
verschillende problemen geïdentificeerd ten aanzien van de kaderstelling, 
de sturing, de toepassing van instrumenten en de verbeterinitiatieven 
voor de financiële functie. Deze worden hieronder verder toegelicht. 

461 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
462 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
463 Zie Bijlagen 3, 5 en 6 voor een nadere beschrijving van de kaders, instrumenten voor sturing en 

verbeterinitiatieven.
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a/ De opvolging van de kaders voor de financiële functie gebeurt 
onvoldoende

Concern Financiën/DMC stelt via circulaires de kaders en regels op 
voor aanlevering van informatie voor de gemeentelijke P&C-producten. 
Circulaires zijn brieven die worden rondgestuurd naar de verschillende 
gemeentelijke onderdelen waarin beschreven staat waaraan een P&C- 
product moet voldoen. Concern Financiën/DMC verspreidt circulaires via 
het intranet en organiseert bijeenkomsten om de totstand koming en 
opvolging van circulaires met diensten te bespreken. Daarnaast heeft 
Concern Financiën het Handboek Financieel Beheer opgesteld (reeds 
voor de onderzoeksperiode) en periodiek geactualiseerd (voor het laatst 
in 2010) met de regels voor de invulling en uitvoering van de financiële 
organisatie.

De commissie constateert tekortkomingen in de opvolging van kaders 
(non-compliance), de toetsing en handhaving van kaders en de bekendheid 
van en communicatie over de regels. De mate van opvolging van deze 
kaders door de diensten loopt uiteen gedurende de onderzoeks periode.464 
Circulaires worden niet altijd goed opgevolgd door diensten.465 De 
richtlijnen uit het Handboek Financieel Beheer zijn niet altijd opgevolgd 
door de diensten. Zoals eerder aangegeven constateert ACAM bij 
de controle over de jaarrekening van 2011 dat er sprake is van het 
onvoldoende navolgen van concernrichtlijnen en hierdoor e 11,9 miljoen 
aan fouten gecorrigeerd moest worden.466 Illustratief voorbeeld van het niet 
volgen van het Handboek Financieel Beheer op dienstniveau is dat Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam geen bestedingslimieten had ingesteld 
voor betalingen, terwijl dit wel stond aanbevolen in het handboek. Ook 
zijn intern gestelde bedrijfsvoeringsnormen niet altijd opgevolgd. Zo 
dienen diensten sinds 2011 de administratieve organisatie, de risico’s en 
het voldoen aan de gestelde wettelijke kaders, de gestelde kwaliteits eisen 
en de concern normen periodiek intern ‘onafhankelijk’ te toetsen en over 
die toetsing te rapporteren. De rapportages waarvan diensten op papier 
hebben verklaard dit gedaan te hebben, kunnen niet worden gevonden.467

De toetsende en handhavende rol van Concern Financiën en later DMC 
voor naleving van de kaders en regels is beperkt.468 ACAM toetst alleen de 
opvolging van kaders die in de rechtmatigheidsmatrix zijn opgenomen.469 

De toetsende rol van DMC
“De Visie op Control ging uit van die brede concernrol waarin naast 
die kaderstellende ook een toetsende rol werd vormgegeven. Dat 
hadden ze van nature niet gedaan. […] Die toetsende rol moest nog 
vorm krijgen. Als accountant heb ik in diverse verslagen gesteld dat 
juist die toetsende rol miste op concernniveau.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam470

464 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015. 
465 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015.
466 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam, 27 april 2012.
467 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 4 mei 2015.
468 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
469 De accountant controleerde op naleving van de circulaires als deze in de rechtmatigheidsmatrix van te toetsen 

elementen is opgenomen. Niet alle circulaires staan in de rechtmatigheidsmatrix. Openbaar verhoor mevr. M.J.A. 
Koedijk, 11 september 2015.

470 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
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De gestelde regels zijn ook niet altijd bekend en het belang van de 
regels wordt niet altijd goed gecommuniceerd. Enerzijds ligt de 
verantwoordelijkheid voor het onvoldoende opvolgen van de kaders 
bij de diensten, anderzijds ook bij degene die ze opstelt en verspreidt 
om hier goed over te communiceren.471 Eind 2014 stellen PwC en 
ABDTOPConsult dat het taalgebruik in de instruerende en ordenende 
stukken van DMC niet altijd helder is en ook nodigen de stukken niet 
uit tot gezamenlijkheid en constructiviteit. Dit roept zelfs weerstanden 
in de organisatie op. Volgens de gesprekspartners buiten DMC opereert 
de directie te veel vanuit een ‘ivoren toren’, waardoor de afstand steeds 
groter lijkt te worden en verschillende eigen werelden ontstaan.472 

b/ Onvoldoende sturing op de problemen in de financiële functie: 
geen ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus 

Om taken te beheersen en doelen te bereiken, dient een organisatie te 
monitoren of prestaties voldoen aan de doelstellingen en vervolgens 
bij te sturen als dit niet het geval is. In managementtermen is dit de 
‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus genoemd. Eerst worden de doelstellingen 
geformuleerd op basis van voorgaande prestaties (Plan), waarna 
uitvoering volgt (Do). De uitvoering wordt gemonitord (Check), waarna 
bijsturing kan plaatsvinden als prestaties niet overeenkomen met 
doelstellingen (Act), wat kan leiden tot de formulering van een nieuw 
plan (Plan). 

Gedurende de onderzoeksperiode presenteren ACAM en de Rekeningen-
commissie (als Check) jaarlijks constateringen en aanbevelingen ter 
verbetering van de financiële functie. Uit instrumenten als BVV en IMB 
volgen constateringen door de diensten zelf en door de Bestuursdienst 
over de prestaties van de organisatieonderdelen. Het ondernemen van 
actie op basis van die constateringen (Act en vervolgens Plan) is echter 
in onvoldoende mate gebeurd. Dit is terug te zien in de structurele en 
wijdverbreide tekortkomingen in de prestaties. Dit is ook terug te zien 
in het gebruik van sturingsinstrumenten, de omgang met verbeter-
initiatieven en opvolging van aanbevelingen. Vergelijkbare aanbevelingen 
van ACAM en de Rekeningencommissie komen over meerdere jaren 
steeds terug. De Rekeningencommissie constateert in 2014: Het is 
geen uitzondering dat onderwerpen meerdere jaren terugkomen en 
soms na acht jaar nog niet volledig zijn afgedaan.473 Het terugkomen 
van aanbevelingen toont een gebrek aan resultaatgerichte sturing op 
verbetering van de financiële functie. College en ambtelijke organisatie 
hebben onvoldoende aandacht voor de opvolging van constateringen en 
aanbevelingen. Al in 2003 zegt raadslid Asscher daar het volgende over 
tijdens het raadsdebat over de jaarrekening 2002: Er is wat dat betreft 
sprake van een rituele dans met de Rekeningencommissie en het College. 
De Rekeningencommissie stelt vast, doet aanbevelingen en stelt vragen. 
Het College belooft beterschap, maar er gebeurt niets.474 

471 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015.
472 PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014.
473 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
474 Notulen raadsvergadering 8 oktober 2003.
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Tekortkomingen in bijsturing spelen op alle niveaus: diensten, Concern 
Financiën/DMC, gemeentesecretaris en college. In Hoofdstuk 7 gaat de 
commissie in op oorzaken die ervoor gezorgd hebben dat die sturing niet 
goed functioneerde; hieronder licht de commissie alleen op hoofdlijnen 
de problemen ten aanzien van sturing op de financiële functie toe. 

Terugkerende tekortkomingen bij diensten wijzen op gebrekkige 
bijsturing 
Op wijdverbreide basis was er bij de primair verantwoordelijke diensten 
op structurele basis sprake van tekortschietende prestaties. Onder 
andere uit de uitgevoerde IMB’s blijkt dat de interne control bij meerdere 
diensten tijdens de onderzoeks periode niet goed functioneert.475 
Geconstateerde tekortkomingen in de interne control (IC) op dienstniveau 
wijzen erop dat meerdere diensten te beperkt maatregelen hebben 
genomen om de uitvoering van taken uit de financiële functie te 
monitoren en te verbeteren als daar aanleiding voor was.

Onvoldoende uitvoering van concerncontrol op de financiële 
functie
In de periode 2002 – 2005 heeft Concern Financiën geen formele rol voor 
concerncontrol. Concern Financiën is dan alleen betrokken bij de controle 
op diensten in het kader van de P&C-cyclus. De toenmalige directeur van 
Concern Financiën, dhr. Veerman, heeft een grote inhoudelijke expertise 
en beschikt over informele invloed op de allocatie van middelen bij de 
begroting. In die context voert hij op informele wijze een beperkte vorm 
van concerncontrol uit.476 

De nieuwe directeur die in 2005 aantreedt, krijgt wel een formele rol 
voor concerncontrol; zij wordt concerncontroller. Concern Financiën 
krijgt daarvoor bepaalde taken (zoals het leveren van een bijdrage aan 
de uitvoering van IMB’s en het financieel toezichtinstrumentarium). 
De commissie concludeert dat echter onvoldoende concerncontrol 
uitgevoerd wordt door Concern Financiën op de financiële functie. Als 
concerncontroller had Concern Financiën/DMC de verantwoordelijkheid 
kunnen pakken om verbetering van terugkerende tekortkomingen bij 
diensten af te dwingen door diensten zelf aan te spreken of door de 
gemeentesecretaris en/of college ervan te doordringen dat verbetering 
nodig was. In de praktijk wordt die rol niet opgepakt. Voormalige 
directeuren van Concern Financiën/DMC, mevr. Lindeman en dhr. 
Van Woerkom, geven zelf aan dat zij de invulling van concerncontrol 
onvoldoende hebben kunnen uitvoeren.477 

475 Uit 24 uitgevoerde en bekeken IMB’s blijkt: bij zeven diensten is de controle op naleving van procedures beperkt, 
bij tien diensten ontbreekt voldoende sturing op het geheel van processen, bij tien diensten ontbreekt voldoende 
aandacht voor risico’s en bij negen diensten ontbreekt systematische aandacht voor kwaliteitszorg. De overige  
zeven IMB’s zijn pas tijdens de feitencheck in januari 2016 door het college aangeleverd. Deze heeft de commissie 
niet inhoudelijk bekeken.

476 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
477 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015. Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 

7 oktober 2015. In Hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de redenen waarom concerncontrol niet kon functioneren.
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Concerncontrol kon niet functioneren 
“Als controller wil je natuurlijk niets liever dan dat je aan de voorkant 
zit, de risico’s inventariseert en dat je niet reactief hoeft te reageren 
met toezicht, met verzwaard toezicht of met andere beheers-
maatregelen. Ik denk dat de wens terecht vanuit het principe van 
concerncontroller hier door u wordt neergelegd, maar niet anders 
ingevuld kan worden dan in een model waarin die control zeg maar 
piramidaal is opgebouwd. U vraagt eigenlijk nu van mij en van 
mijn mensen dat wij op al die 35 plekken onze voelsprieten en onze 
voelhorens hadden in die structuur. Ik kan u zeggen dat dat niet zo 
was.”

Vincent van Woerkom, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller 2011 – 2014 gemeente Amsterdam478

 
In de onderzoeksperiode zijn beschikbare bronnen met constateringen 
over het presteren van de diensten niet bekend bij Concern Financiën/
DMC (zoals managementletters van ACAM) en worden andere bronnen 
niet gebruikt voor het aanspreken van diensten op hun tekortkomingen. 
Ook voert Concern Financiën/DMC zelf geen onderzoek/audits uit 
(uitgezonderd de IMB’s). 

Dat concerncontrol niet goed functioneerde, wordt onder andere in 
2008 door ACAM geconstateerd: Om die control binnen de gemeente 
daadwerkelijk te versterken adviseert ACAM de rol van concerncontrol 
binnen de Directie Concern Financiën te versterken.479 De raad neemt hier 
in 2009 ook een motie voor aan.480  Het college concludeert uiteindelijk 
eind 2010 ook zelf dat de gemeente onvoldoende in control is en dat 
concern control onvoldoende functioneert. In het Transitieplan DMC 
concludeert DMC in 2015 zelf dat de concernsturing nog onvoldoende is.481

Incidentgedreven sturing door gemeentesecretaris 
Tot 2007 kan de gemeentesecretaris niet sturen op de ambtelijke 
organisatie; alleen wethouders hebben tot dat moment die verantwoorde-
lijkheid. Vanaf 2007 krijgt de gemeentesecretaris in zijn functie van 
algemeen directeur een formele, ambtelijke eind verantwoordelijkheid voor 
de bedrijfs voering. In de praktijk geeft hij echter onvoldoende invulling aan 
die rol voor de financiële functie. 

478 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
479 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2007 gemeente Amsterdam, 29 april 2008.
480 Motie De Wit e.a., SMART formuleren van doelstellingen, motienummer 347.09, 10-6-2009. De raad, gehoord 

de discussie over voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2009 inzake de 
jaarrekening 2008 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 293), draagt het college van burgemeester en wethouders op:  
de directie Concern Financiën een meer belangrijke taak toe te bedelen bij de control.

481 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 
en Control, 27 mei 2015.
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Normaliter stemmen de dienstdirecteuren af met de verantwoordelijke 
wethouders over bedrijfsvoering. Dhr. Van Gils, de huidige gemeente-
secretaris, geeft aan vooral op basis van incidenten zich te bemoeien 
met de diensten. Monitoring of kaders en regels door diensten worden 
gevolgd, vindt door de gemeente secretaris beperkt plaats. Als er hulp  
gevraagd wordt of als diensten onder toezicht staan, komt de gemeente -
secretaris nadrukkelijker in beeld en vindt management by incident 
plaats.482 De gemeentesecretarissen hadden juist de uitvoering van 
concern  control door Concern Financiën/DMC kunnen gebruiken 
om minder incidentgedreven sturing te geven en betere informatie-
voorziening te krijgen voor de sturing op de diensten. 

Sturing op basis van management by incident
Vraag: Die span of control over de dienstdirecteuren die was voor u 
vrij groot als algemeen directeur. Was dat voor u te doen? 
“In die fase [voor de reorganisatie] hadden ze ook nog hun eigen 
dienstwethouder waarvoor men verantwoordelijk was. Dus dat 
betekende dat de algemeen directeur wel naar de algemene trends in 
de gemeenschappelijke ontwikkeling moest kijken en in die gevallen 
waarin je zegt, als er dingen niet goed gaan dan ga je je er tegenaan 
bemoeien of als er hulp gevraagd wordt of als diensten onder 
toezicht staan. Damagecontrol dus. Maar als alles gewoon zijn gang 
ging, dan was het de lijn van de dienst naar de dienstwethouder. […] 
Dus er liep ook wel een aantal bestendige dingen doorheen. Maar 
voor het overige was het inderdaad management by incident.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam483

Onvoldoende sturing door college
Het college is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de financiële functie en 
dient daartoe de prestaties van de diensten te monitoren en bij te sturen 
als dat nodig is. Uit terugkerende tekortkomingen in de uitvoering van de 
financiële functie blijkt dat het college onvoldoende heeft bijgestuurd om 
de tekortkomingen bij diensten op te lossen. Die gebrekkige sturing speelt 
gedurende de onderzoeksperiode op diverse niveaus:
• Vakwethouders sturen onvoldoende op de uitvoering van de taken 

uit de financiële functie binnen hun diensten. Het ontbreken van 
een procedure om de invoering van aanbevelingen van ACAM en de 
Rekeningencommissie voor hun diensten te monitoren is daarvan een 
indicatie. 

• De sturing op de invulling van het algemeen directeurschap van de 
gemeentesecretaris vindt onvoldoende plaats; de gemeentesecretaris 
heeft een lange tijd een te grote span of control, die pas op het eind 
van de onderzoeksperiode met de reorganisatie en verandering van 
bevoegdheden is aangepakt. 

• De sturing door de wethouder Financiën op Concern Financiën/DMC 
vindt te beperkt plaats; zo grijpen wethouders onvoldoende in op de 
onvoldoende uitvoering van concerncontrol door Concern Financiën/
DMC. Mede door het gebrek aan goede concerncontrol had het college,  
net als de gemeentesecretaris, te weinig grip op de prestaties van de 
diensten.

482 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
483 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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c/ Gebreken in de invulling, uitvoering en opvolging van 
sturingsinstrumenten voor de financiële functie

Gedurende de onderzoeksperiode heeft het college de beschikking 
over sturingsinstrumenten en introduceert het diverse aanvullende 
sturingsinstrumenten om het presteren van de financiële functie en de 
bedrijfsvoering van Amsterdam te verbeteren. De opzet en werking van 
de volgende instrumenten484 zijn nader bekeken (zie Figuur 11):

• Resultaatsafspraken en functioneringsgesprekken met 
dienstdirecteuren;

• Bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV’s) en integrale metingen 
bedrijfsvoering (IMB’s);

• Financieel toezichtinstrumentarium;
• Monitor Uitvoering in Beeld.

 Figuur 11: Overzicht controlinstrumenten van Amsterdam

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 
De commissie constateert dat de bovengenoemde instrumenten in principe 
geschikt waren voor concernsturing, maar dat de invulling, uitvoering en 
opvolging van deze instrumenten gebreken hebben vertoond.

484 Andere instrumenten als de Regeling Risicovolle Projecten zijn reeds toegelicht bij de beschrijving van de 
prestaties voor risicobeheersing. 
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De invulling van de resultaatsafspraken biedt onvoldoende basis 
voor sturing op de financiële functie
Gedurende de gehele onderzoeksperiode vinden functionerings-
gesprekken plaats tussen dienstdirecteuren en hun leidinggevende. Tot 
2007 is dat tussen een dienstdirecteur en verantwoordelijk wethouder. 
Vanaf 2007, wanneer de gemeentesecretaris tevens algemeen directeur 
wordt, vinden de gesprekken plaats tussen dienstdirecteur en gemeente-
secretaris. De basis voor de functioneringsgesprekken is een reeks aan 
resultaatsafspraken die de dienstdirecteuren jaarlijks zelf formuleren. De 
wethouder respectievelijk gemeentesecretaris kan deze, in samenspraak 
met de directeuren, aanvullen.485

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het instrument leidt er 
echter toe dat het niet als controlinstrument voor de financiële functie 
functioneert. Opvallend is dat in 229 van de 248 door de commissie onder-
zochte evaluaties van resultaatsafspraken en notulen van functionerings  -
gesprekken de leidinggevende (portefeuillehouder respectievelijk 
gemeentesecretaris) het oordeel ‘goed’, ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ toekent. 
Burgemeester Van der Laan constateert in zijn openbaar verhoor dat in 
één jaar van de 44 directeuren er 43 een ‘goed’ scoorden.486 

Beoordeling van directeuren
“We hadden 44 directeuren en 43 scoorden een ‘goed’. Dat 
vond ik hoogst merkwaardig, […] omdat ik ervan uitga dat ook 
ambtenaren gewone mensen zijn en Amsterdamse ambtenaren 
ook gewone mensen zijn. In een organisatie teken je dan over je 
personeelsbestand een mediaan en dan ga je er niet van uit dat 
iedereen een 8 is. Dan ga je ervan uit dat iedereen een 7 is. Dan 
ga je ze dus beoordelen op een stimulerende manier, in plaats van 
dat ze tevreden kunnen zijn. Je stimuleert mensen ook door ze te 
waarderen, maar dan niet als standaard uitgangspunt een 8 geven.”

Eberhard van der Laan, burgemeester gemeente Amsterdam487

 
Daarnaast is de link tussen het al dan niet behalen van doelstellingen 
enerzijds en het uitgesproken eindoordeel anderzijds niet duidelijk: 
het al dan niet behalen van resultaatsafspraken is slechts één van de 
gezichtspunten die het eindoordeel bepalen en de zwaarte van dat 
gezichtspunt is niet helder geformuleerd. Dhr. De Jong, de eerste 
gemeente secretaris die tevens algemeen directeur is, stelt gewerkt 
te hebben aan het verkrijgen van betere informatie als input voor de 
functioneringsgesprekken. Hoewel volgens hem de kwaliteit van de 
informatie na verloop van tijd verbeterde, werd het door hem gewenste 
‘eindniveau’ niet behaald.488 Ook zijn opvolger, dhr. Van Gils, erkent te 
weinig inzicht te hebben in operationele resultaten.489 

485 Bij zogenaamde beleidsintensieve diensten en diensten met politiekgevoelige dossiers vinden ook vanaf 2007 
nog gesprekken plaats tussen portefeuillehouders en dienstdirecteuren over vaststelling van en evaluatie van 
resultaatsafspraken. Het oordeel over al dan niet behalen van de doelststellingen en eindoordeel worden vanaf 
2007 voor alle diensten uitgesproken door de gemeentesecretaris, in een afzonderlijk gesprek. Bron: Bestuurs-
dienst, Informatie over resultaatsafspraken, beoordelen en belonen, 10 oktober 2007.

486 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
487 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
488 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
489 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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De commissie oordeelt daarom dat het onderscheidend vermogen van 
de beoordelingssystematiek en de motiverende dan wel sanctionerende 
werking zeer gebrekkig heeft gefunctioneerd. Ze functioneerden 
nauwelijks als concerninstrument voor kaderstelling voor en verbetering 
van de financiële functie op dienstniveau.

Sturing door middel van resultaatsafspraken
“Ze worden aan het begin van het jaar gemaakt. Bij de beoordeling 
van de directeuren die ik onder mijn hoede had, zag ik af en toe tot 
mijn verbazing dat daar stond: doelstellingen gedeeltelijk gehaald 
en dan was het eindoordeel redelijk. Dat gaf een enorme commotie 
in het directeurenbestand omdat ze altijd gewend waren goed of 
zeer goed te krijgen. Ik dacht, het is van tweeën een: of je neemt je 
beoordelingssystematiek niet serieus of je neemt je management-
contract niet serieus.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam490

De opvolging van bedrijfsvoeringsverklaringen (actief in de 
periode 2004 – 2013) en de integrale metingen bedrijfsvoering 
(actief in de periode 2005 – 2009) kende gebreken
In 2004 introduceert het college op basis van Focus in Bedrijfsvoering491 

het controlinstrument van bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV’s). Het 
college heeft 25 concernnormen vastgesteld, waarvan een aantal normen 
betrekking heeft op de prestatie van de financiële functie binnen de 
diensten (de overige normen richten zich op juridische kwaliteitszorg, 
archivering, informatie, P&O, communicatie en dienstverlening). Naast 
de BVV doet ook de integrale meting bedrijfsvoering (IMB) haar intrede. 
Deze meting, uitgevoerd door een multidisciplinair team bij de Bestuurs-
dienst492, zou bij elke dienst eens in de vier jaar plaatsvinden.493 De 
meting heeft betrekking op dezelfde concernnormen als de BVV’s en 
kan daarom als onafhankelijke toets beschouwd worden op de jaarlijkse 
BVV die de dienstdirecteuren afgeven. Over de uitslagen van de BVV’s 
en IMB’s wordt jaarlijks, op geaggregeerd niveau, gerapporteerd in de 
jaarrekening.

Uit bezuinigings oogpunt en wegens de ontwikkeling van een nieuw 
plan voor concerncontrol in Visie op Control besluit het college in 2010 
te stoppen met het uitvoeren van IMB’s. In 2011 veranderen de concern-
normen en het format van de BVV’s. De BVV wordt sterk vereenvoudigd: 
diensten hoeven alleen nog maar aan te geven of ze (voor 100%) aan de 
concernnormen voldoen en, zo niet, welke maatregelen genomen worden 
ter verbetering. Dit zou leiden tot een administratieve lasten verlichting.494 
De circulaire jaarrekening 2012 benadrukt: Als gevolg 

490 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
491 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
492 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
493 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
494 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Circulaire jaarrekening 2011, oktober 2011.
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van de vereenvoudiging hoeven er geen uitgebreide teksten te worden 
aangeleverd.495 In 2014 zijn bij de circulaire jaarrekening 2014 ook de 
BVV’s beëindigd. De diensten zijn door DMC geïnformeerd dat zij geen 
BVV’s meer hoeven af te geven.496 Een instrument om de prestaties van 
bedrijfsvoering te monitoren zijn de Vensters voor bedrijfsvoering.497

Het instrument van de BVV’s kon niet dienen als middel voor 
concerncontrol van de financiële functie vanwege een gebrek 
aan centrale sturing en opvolging
De uitvoering van het instrument van IMB’s en BVV’s laat te wensen over, 
zoals blijkt uit een onderlinge, inhoudelijke analyse van uitgevoerde 
IMB’s en het door getuigen geschetste beeld. De commissie constateert 
dat er discrepanties aanwezig zijn tussen de bij de BVV’s diensten zelf-
gerapporteerde beelden en de uitslagen van de IMB’s. In circa 50% van 
de gevallen geeft het IMB-team een negatiever oordeel over de financiële 
bedrijfsvoeringsaspecten dan de dienstdirecteur in de BVV. In 7% van de 
gevallen scoort een dienst bij de IMB’s positiever dan in de BVV’s en in 
43% is het beeld gelijk aan het beeld uit de BVV’s. 

De enquêtecommissie heeft 280 BVV’s bekeken die betrekking hadden op 
de periode 2004 – 2013. Zij constateert veel variatie in de wijze waarop de 
diensten de verschillende concernnormen binnen de BVV’s beoordelen. 
Dit belemmert de onderlinge vergelijkbaarheid van verschillende BVV’s en 
de vorming van een gemeentebreed beeld. Diensten krijgen onvoldoende 
terugkoppeling naar aanleiding van de resultaten op de jaarlijkse BVV’s. 
Vanuit de diensten zijn daarom geluiden te horen dat de BVV’s daar 
gepercipieerd worden als een zinloze standaardexercitie, welke niet serieus 
genomen wordt door de Bestuursdienst.498 In de BVV’s is sinds 2011 de 
volgende norm opgenomen: Binnen de dienst worden de administratieve 
organisatie, de risico’s en het voldoen aan de gestelde wettelijke kaders, 
de gestelde kwaliteitseisen en de concernnormen periodiek intern 
‘onafhankelijk’ getoetst en over die toetsing wordt gerapporteerd. De 
commissie heeft de rapportages opgevraagd van diensten die hier 
positief op hebben geantwoord. Het college kon de rapportages niet 
leveren en heeft niet kunnen vaststellen of deze zijn uitgevoerd.

De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de diensten formeel 
werden aangesproken op constateringen uit hun afgegeven BVV’s. 
Oud-directeur van Concern Financiën, mevr. Lindeman, heeft haar 
twijfel uitgesproken over de waarde van de zelfbeoordelingen van 
de dienstdirecteuren.499 De huidige gemeentesecretaris en algemeen 
directeur dhr. Van Gils500 en oud-directeur DMC dhr. Van Woerkom501 
verklaren dat zij nooit de ingevulde BVV’s zagen, terwijl de BVV’s er tot 
2013 nog waren. De afwezigheid van centrale sturing en controle op de 
resultaten van de zelfbeoordeling leidden ertoe dat de waarde van de 
jaarlijkse, geaggregeerde rapportage over de BVV’s in de jaarrekening 
beperkt bleef. Vanaf het moment dat de instrumenten BVV (2004) en IMB 

495 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Circulaire jaarrekening 2012, oktober 2012.
496 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Circulaire jaarrekening 2014, november 2014. 
497 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015. Met dit instrument worden financiële indicatoren van 

Amsterdam zoals de omvang van de bedrijfsvoering, overhead en externe inhuur vergeleken met andere 
gemeenten.

498 Bestuursdienst Amsterdam, Evaluatie IMB 2005 t/m 2008, 29 oktober 2009.
499 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
500 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
501 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
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(2005) zijn ingevoerd is de betrokkenheid van de wethouders Financiën 
beperkt, ondanks dat het projectplan voor Focus in Bedrijfsvoering 
stelt dat de wethouder Financiën de coördinerende wethouder is voor 
uitvoering van het plan en de opvolging van hieruit voortkomende 
instrumenten.502  

De BVV’s als controlinstrument
“Ik vind het een papieren exercitie. Dat klinkt misschien wat 
tegenstrijdig. […] Niet dat het niet klopt wat er staat, maar het is toch 
een soort zelfassessment over wat er nu goed is en wat niet goed is. 
En in die zin is het wat beperkt. […] Dus wat daar staat, dat is niet 
iets raars. Dit is iets wat je normaal gesproken in je administratieve 
organisatie gewoon geregeld moet hebben.”

Niels van Tent, directielid Dienst Werk en Inkomen 2011 – 2014 
gemeente Amsterdam503

Gebrek aan regelmatige uitvoering en opvolging van IMB’s zorgt 
ervoor dat het instrument niet effectief wordt ingezet
Volgens de oorspronkelijke opzet zou bij iedere dienst elke vier jaar een 
IMB plaatsvinden. Hierbij toetst een team van de Bestuursdienst504 op 
structurele wijze de input uit de BVV’s. In vijf jaar tijd verricht Concern 
Financiën slechts 31 IMB’s, terwijl er op basis van de planning uit Focus 
in Bedrijfsvoering in die periode ongeveer 50 verwacht hadden mogen 
worden.505 Opvolging van aanbevelingen is beperkt doordat de IMB’s 
alleen met lange tussenpozen plaatsvinden. (Formele) controles op 
opvolging door ambtelijke of bestuurlijke top vinden niet plaats. Tijdens 
twee vergaderingen van het managementteam van de Bestuursdienst is 
vastgesteld dat de op het terrein van de bedrijfsvoering beoogde cyclus, 
waarvan de BVV en de IMB de kern vormen, niet rond is en dat daarmee 
de kracht van het instrumentarium niet optimaal wordt benut.506 Er is 
geen sprake van een sluitende ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus.

Blijkens een evaluatie van het IMB-instrument uit 2009 vindt naar 
aanleiding van de uitgevoerde metingen (en de afgegeven BVV’s) geen 
follow-up plaats. Dit resulteert erin dat na verloop van tijd het effect 
van de meting steeds minder wordt. Doordat bovendien alleen een zeer 
selecte groep binnen de Bestuursdienst toegang heeft tot de inhoud 
van de rapportages, komt waardevolle informatie vaak niet in handen 
van ambtenaren die niet direct bij de IMB betrokken zijn, maar die de 
uitslagen wel hadden kunnen gebruiken. Verder wordt bij de evaluatie 
door verschillende (adjunct-)dienstdirecteuren aangegeven dat de opzet 
van de IMB te oppervlakkig is en dat de uitvoerders van de meting over 
onvoldoende capaciteiten beschikken om de audit uit te kunnen voeren.507 

502 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015. Openbaar verhoor mevr. L.J. Griffith, 
11 september 2015. Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.

503 Openbaar verhoor dhr. N.C. van Tent, 25 september 2015.
504 De IMB bij de Bestuursdienst is door een begeleidingscommissie bestaande uit ambtenaren van verschillende 

diensten uitgevoerd.
505 In deze periode van vijf jaar waren er ongeveer 40 diensten; volgens Focus in Bedrijfsvoering zou elke dienst elke 

vier jaar doorgemeten worden.
506 Bestuursdienst, Notitie Bedrijfsvoering BDA, november 2008.
507 Bestuursdienst Amsterdam, Evaluatie IMB 2005 t/m 2008, 29 oktober 2009.
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Oud-gemeentesecretaris De Jong constateert bovendien dat de IMB’s 
vaak geen voorspellende waarde hebben. Enerzijds zijn er kritische 
IMB’s bij diensten die goed functioneren; anderzijds zijn er diensten 
met een positieve IMB-uitslag die later toch in de problemen komen.508 
Illustratief voor deze constatering is bijvoorbeeld dat de directie van de  
Dienst Werk en Inkomen in 2011 – het jaar van de onderschrijding op het 
participatiebudget – aangeeft te voldoen aan de concernnorm om “tijdige 
en deugdelijke rapportages” op te leveren. Verder zorgt capaciteitsgebrek 
bij de Bestuursdienst ervoor dat de ambitie om elke dienst om de vier 
jaar door te lichten niet gehaald kan worden.509

Na afschaffing van de IMB’s stelt het college dat het Bedrijfsvoerings-
Toets- en Adviesteam (B-TAT) met ingang van 2010 kritische vragen over 
de ingevulde BVV’s gaat stellen.510 Dit initiatief komt echter niet van de 
grond.511 

De invoering van het financieel toezichtinstrumentarium vanaf 
2005 is een poging van het college om meer concerncontrol uit 
te oefenen; ervaringen over het instrument verschillen
In 2005 komt het college met een financieel toezichtinstrumentarium 
voor diensten. Aanleiding is het verslag van de Rekeningencommissie 
en het Generaal Verslag van ACAM over de gemeentelijke jaarrekening 
over 2004.512 Het toezichtinstrumentarium biedt het college en de 
ambtelijke top de mogelijkheid om diensten onder verscherpt toezicht 
te plaatsen als er problemen op het terrein van het financieel beheer 
worden geconstateerd of worden verwacht.513 Er zijn verschillende 
toezicht niveaus, van A tot en met D, waarbij A de uitgangssituatie is. In 
de uitgangs  situatie (niveau A) verstrekken diensten tijdig en kwalitatief 
voldoende de vereiste informatie aan het concern via verscheidene 
financiële rapportages, zoals jaarverslag en begroting. De niveaus B tot 
en met D variëren van de plicht voor de dienst om met een verbeterplan 
en tussenrapportages te komen, de instelling van een toezicht commissie 
tot de aanstelling van een bewindvoerder voor de dienst. De verantwoor-
de lijkheid voor de toepassing van het instrumentarium ligt primair bij de 
verantwoordelijke vakwethouder. De wethouder Financiën kan samen 
met de vakwethouder besluiten tot een extern onderzoek op het verbeter -
plan van een dienst of het aanstellen van een bewindvoerder.

Het college besluit in 2006 voor het eerst een dienst onder verscherpt 
toezicht te plaatsen: het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(OGA) komt van 2006 tot en met 2010 onder verscherpt toezicht te staan. 
De drie diensten die de commissie nader heeft onderzocht – Dienst ICT 
(DICT), Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam (DBGA) – staan gedurende een aantal jaar onder verscherpt 
toezicht in de onderzoeksperiode. 

508 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
509 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
510 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2009, 7 juli 2010.
511 In het kader van het enquêteonderzoek is gevraagd naar rapportages en verslagen van het bedrijfsvoerings-TAT. 

Het college kon geen rapportages terugvinden van dit TAT.
512 ACAM en Rekeningencommissie stelden dat het jaarrekeningtraject over 2004 moeizaam was verlopen.
513 College B&W, Jaarverslagcirculaire 2005, 11 oktober 2005.
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De ervaringen met het toezichtinstrumentarium en met name de inzet 
van een toezicht commissie worden door de toenmalige directeuren van 
DWI en DBGA als positief ervaren. Een toezichtcommissie met externen 
die een blik van buitenaf inbrengt, helpt om veranderingen bij DBGA514 en 
DWI515 te realiseren. 

Er is ook kritiek op de toepassing van het instrument. Oud-directeuren 
bij DICT stellen dat onduidelijk is op welke gronden verscherpt toezicht 
wordt ingesteld. Ook is niet duidelijk aan welke voorwaarden de dienst 
moet voldoen om het college te doen besluiten het verscherpt toezicht 
weer op te heffen.516 Voor de huidige directeur van de rve ICT, dhr. Flippo, 
was het bij zijn aantreden niet direct duidelijk dat de Dienst ICT onder 
verscherpt toezicht stond.517 De commissie constateert dat toepassing 
van het instrument niet consequent is. Met de introductie van het 
toezichtinstrumentarium beoogde het college tevens de moeizame 
totstandkoming van jaarrekeningen te voorkomen.518 De commissie 
constateert dat deze doelstelling niet behaald is.

In april 2015 wordt de raadscommissie Financiën geïnformeerd over 
wijzigingen in de vastgestelde519 toezichtsystematiek. Het college geeft 
hierin de concerncontroller een belangrijke rol bij de besluitvorming over 
de toepassing van het instrument. Ook is het instrument in meer detail 
beschreven. 

De waarde van het toezichtinstrumentarium
“Het instrument is altijd ingezet om bij te dragen aan een verbetering 
van de dienst. Je brengt dus ook een beetje deskundigheid in. Verder 
is het toezicht in de afrekensfeer. Als het alleen een instrument is om 
af te rekenen, dan wordt het een beetje bot. Daar neigde het af en 
toe wel een beetje naar. Dat vond ik jammer. […] Ik denk dat toezicht 
nooit alleen afrekenen mag zijn. Je moet een toezichtcommissie altijd 
samenstellen uit inhoudelijk deskundigen.”

Pieter-Jan Jongen, afdelingsmanager Financiën en Business Control 
binnen het cluster Sociaal gemeente Amsterdam520

514 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
515 Openbaar verhoor dhr. N.C. van Tent, 25 september 2015. Openbaar verhoor dhr. E. ten Hulsen, 

25 september 2015.
516 Openbaar verhoor dhr. J.A.S. Boomgaardt, 25 september 2015. Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 

28 september 2015.
517 Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015.
518 College B&W, Reactie van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de Rekeningencommissie over 

de gemeenterekening over 2004 en op het Generaal Verslag over de controle van de gemeenterekening 2004, 
15 juni 2005.

519 Sommige van de officieel vastgelegde wijzigingen volgen de praktijksituatie. Bij het verzwaard toezicht op de 
Dienst Werk en Inkomen was bijvoorbeeld ook al sprake van een toezichtcommissie, terwijl deze mogelijkheid 
nog niet bij regelgeving was vastgelegd.

520 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en het 
college).
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Uitvoering in Beeld is een monitoringsinstrument in de periode 
2006 – 2010 voor college, raad en de Amsterdammers om 
realisatie van de doelstellingen te volgen, maar dit instrument 
wordt niet concernbreed gedragen
In 2006 stelt het college de monitor Uitvoering in Beeld in om de 
Amsterdammers de realisatie van onderdelen van het Programakkoord 
2006 – 2010 online te laten volgen. Onder regie van Concern Financiën is 
het programakkoord vertaald in meetbare doelstellingen en indicatoren, 
die ook worden opgenomen in begroting en jaarrekening. Uitvoering in 
Beeld521 beoogt dat door het transparant maken van prestaties en het 
gesprek daarover, de prestaties uiteindelijk zouden verbeteren. Het is 
een middel om een gesprek en debat te starten tussen ambtelijke top en 
college, tussen college en raad en met transparantie naar de inwoners 
van Amsterdam.522

In 2010 stopt het nieuwe college met Uitvoering in Beeld. In augustus 2009 
concludeert Concern Financiën in een evaluatie523 van de monitor 
Uitvoering in Beeld dat het gebruik van de monitor prikkels geeft om 
de juiste informatie te verschaffen, uiting geeft aan het belang van 
uitvoering, ons ‘bij de les’ houdt en een focus aanbrengt. De evaluatie 
laat ook zien dat de bekendheid van de monitor niet groot is en dat de 
monitor weinig aandacht krijgt bij stafvergaderingen van de wethouder 
en in het college. Ook levert het niet de gewenste impuls aan het debat 
tussen raad en college. De monitor wordt in de ambtelijke organisatie 
ervaren als “iets” van Concern Financiën. Concern Financiën heeft 
daarnaast moeite de benodigde informatie voor de monitor te vinden. 
Gevolg hiervan was dat de aangeleverde gegevens niet altijd accuraat 
zijn. De rekenkamer constateert dit ook.524 Het gebrek aan accuratesse 
maakt de monitor minder interessant als sturingsinstrument voor 
dienstdirecties en college en als controlinstrument voor de raad.

d/ Gemeentebrede verbeterinitiatieven voor de financiële functie 
behalen vaak de doelstellingen niet

De gemeente Amsterdam heeft gedurende de onderzoeksperiode 
verschillende concernbrede verbeterinitiatieven ondernomen om 
geconstateerde tekortkomingen in de financiële functie weg te werken 
dan wel verbeteringen te realiseren. Het blijkt een moeilijke opgave te 
zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren en/of op het gewenste niveau te 
brengen. Gemeentebrede verbeterinitiatieven voor de financiële functie 
slagen vaak niet in het halen van beoogde resultaten of realiseren het 
met grote inspanningen, niet gehaalde planningen en meerkosten. De 
commissie beweert niet dat er vanaf 2000 niets is verbeterd of veranderd. 
Echter, dit is niet gebeurd in de mate waarin projecten dit in eerste 
instantie voorzagen.

In Figuur 12 staan concernbrede initiatieven die de commissie nader 
heeft bestudeerd. Het zijn verbeterinitiatieven met een belangrijke 
bijdrage aan kwaliteitsverbetering en uniformering van administraties en 
aan realisatie van concerncontrol.525

521 Naast Uitvoering in Beeld ontwikkelde Dienst Onderzoek en Statistiek de website Stadstat waarin ook de 
programakkoorddoelstellingen en uitvoering daarvan gevolgd konden worden.

522 Bestuursdienst (Concern Financiën), Evaluatie monitor Uitvoering in Beeld, 28 augustus 2009.
523 Bestuursdienst (Concern Financiën), Evaluatie monitor Uitvoering in Beeld, 28 augustus 2009.
524 Rekenkamer Amsterdam, Meetbaarheid jaarverslag 2007: De kwaliteit van de verantwoording, 14 mei 2008.
525 Het overzicht van verbeterinitiatieven is niet uitputtend. Andere verbeterinitiatieven zijn er geweest voor 

verbetering van de kaders voor het financieel stelsel (zoals Sturen op Balans en 1 Stad 1 Financieel stelsel) en 
voor fiscaliteit (Amsterdam Fiscaal in Control). 
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 Figuur 12: Overzicht belangrijkste verbeterinitiatieven voor de financiële 
functie in de onderzoeksperiode

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

Ingezette verbeteringen uit 2000 en 2001 Operatie Drieluik en 
Operatie Kwaliteitsslag zijn niet voldoende om de bedrijfsvoering 
in 2004 op orde te krijgen
In de periode 2000 – 2004 start het college met Operatie Drieluik en 
Operatie Kwaliteitsslag voor verbetering van de bedrijfsvoering bij de 
verschillende gemeentelijke diensten door onder meer het wegwerken 
van achterstallig onderhoud. Het college geeft in 2004 aan dat de 
gemeentelijke organisatie nog steeds niet is opgewassen tegen de 
uitdagingen waar ze voor staat, ondanks de verbeteringen die Operatie 
Drieluik en Operatie Kwaliteitsslag hadden gebracht.526 Over Operatie 
Kwaliteitsslag vermeldt ACAM dat de bedrijfsvoering een impuls heeft 
gekregen, maar dat bij een groot aantal diensten nog steeds veel te 
verbeteren valt.527 

Er is met Focus in Bedrijfsvoering geen zichtbare structurele 
opvolging gegeven aan het oplossen van acute bedrijfsvoerings-
problemen bij de diensten 
Om de bedrijfsvoering verder te verbeteren en naar aanleiding van  
geconstateerde gebreken in de bedrijfsvoering bij 23 van 42 gemeentelijke 
onderdelen start het college in 2004 Focus in Bedrijfs voering. Dit initiatief 
heeft als doelstelling om de beheersing van de bedrijfs voering bij de 
diensten op het gewenste niveau te krijgen. Naast de introductie van 
de eerdergenoemde instrumenten van IMB’s en BVV’s, formuleert het 
college ook een aanpak voor acute bedrijfsvoerings problemen, die 
de Rekeningen commissie bij diverse diensten constateert. Er zou een 
prioriteiten lijst, een rapportage met gemaakte afspraken en uiteindelijk 
op 1 maart 2006 een rapportage met bereikte resultaten gereed zijn.  
In het kader van dit enquêteonderzoek heeft het college aangegeven deze 
tussentijdse en eindrapportages niet te hebben teruggevonden in het 
archief. 

526 Collegevoordracht Agenda 2006, maart 2004.
527 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2003 gemeente Amsterdam, 4 mei 2004.
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Het is niet gelukt om het Servicehuis Financiën – gericht op 
bundeling van de financiële administraties – in de periode  
2006 – 2009 op te zetten
Het college onderneemt ook initiatieven om control te verbeteren door 
te pogen de decentrale administraties te uniformeren. In 2005 start het 
project Stroomlijning Financiële Gegevens met als doel een uniform 
rekeningschema te ontwikkelen en te implementeren voor 1 januari 2008.528 
Uiteindelijk wordt dit project in Servicehuis Financiën opgenomen.

Medio 2006 adviseren de wethouders Asscher en Van Poelgeest om de 
financiële administraties van de gemeentelijke diensten onder te brengen 
in een Servicehuis Financiën.529 Het realiseren van het Servicehuis zou 
in totaal e 2,1 miljoen moeten kosten.530 Medewerking van diensten 
gebeurt op vrijwillige basis en is in de praktijk beperkt. De meeste 
diensten stonden sceptisch tegenover het idee. Ook de raad was kritisch 
over de besparingsmogelijkheden van servicehuizen. De directeur 
Concern Financiën, mevr. Lindeman, was wel een sterke voorstander 
van het Servicehuis Financiën en zag het als een mogelijkheid de 
administraties op orde te krijgen.531

Het belang van het Servicehuis Financiën
Vraag: Dus u vond het […] daarom goed om die administraties bij 
elkaar te zetten, te concentreren, zodat er meer centraal inzicht zou 
zijn in die financiële bedrijfsvoering van de diensten?
“Als wanhopige poging, […] .”

Vraag: Werd u verrast door de motie waarmee de dekking onder het 
Servicehuis Financiën werd weggehaald?
“Ja natuurlijk. Verrast is misschien een verkeerd woord, maar ik vond 
het onverantwoord.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam532

 
Tijdens de begrotingsbespreking voor het jaar 2009 wordt in 2008 
– als gevraagd wordt om een incidentele verhoging van het budget 
met e 550 000 – het overgebleven budget voor Servicehuis Financiën 
gebruikt als dekking voor een aantal moties c.q. amendementen van 
de coalitie fracties.533 Het preadvies van het college op deze moties c.q. 
amendementen is negatief en de wethouder Financiën Asscher heeft het 
aannemen hiervan ook ontraden tijdens het debat. 

 

528 Bestuursdienst (Concern Financiën), Projectplan Stroomlijning Financiële Gegevens versie 6.2, 7 februari 2006.
529 Dhr. L.F. Asscher en dhr. M. van Poelgeest, Van Ongeduld naar Actie, 5 juli 2006.
530 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
531 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
532 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
533 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2009, 7 juli 2010.
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Aandacht van het college voor Servicehuis Financiën
Vraag: Nu vonden wij het bijzonder dat mevr. Burke van uw partij 
was en daarmee u als PvdA-wethouder voor een probleem plaatste. 
Dan vraag ik me af, is er nu vooroverleg met de coalitiepartijen? 
Uiteindelijk werd het amendement door de twee coalitiepartijen 
gesteund. Is er dan vooroverleg geweest met mevr. Burke over zo’n 
amendement in de dekking?
“Dat weet ik niet meer, maar ik weet wel dat het niet zo is dat 
raadsleden altijd alles doen wat bestuurders van hun partij zeggen. 
En dat is maar goed ook.”

Vraag: U was ertegen?
“Ik was het er niet mee eens, nee. Ik heb het ook ontraden om het op 
die manier te doen, maar de raad beslist en partijen kunnen toch echt 
in vrijheid besluiten wat ze met het budget willen doen.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam534

 
Het college zegt bij monde van de wethouder Financiën toe te zoeken 
naar andere dekkingsmiddelen voor het Servicehuis. De enquête-
commissie heeft geen nieuwe voorstellen voor dekking gezien. Het 
project valt hiermee stil. In totaal was er in 2008 al ruim e 700 000 
uitgegeven aan het Servicehuis Financiën.535 Toenmalig gemeente-
secretaris dhr. De Jong gaf in zijn openbare verhoor aan dat prioriteiten 
elders lagen en hij voor het Servicehuis niet meer zijn best heeft gedaan 
nadat de financiering was weggenomen. In opvolging komt er later wel 
het project Enterprise One (later bekend als AFS).

534 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
535 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2008, 10 juni 2009.
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Ambtelijke steun voor Servicehuis Financiën
“Ik heb aangegeven hoeveel initiatieven wij namen voor concern-
v orming in die periode en hoeveel je bezig was om gemeen-
schappelijke voorzieningen te creëren voor de stadsdelen en voor 
de diensten. Dat was erg veel werk. Sommige hadden een grotere 
meer waarde dan andere. Als ik dat in de prioritering zie, één 
facilitaire dienst maken heeft heel veel extra voordelen anders dan 
een beetje personeel. Eén ICT maken was een hele harde voorwaarde 
om überhaupt te kunnen functioneren. Eén personeelsadministratie 
in een systeem met een slim concept heeft heel veel voordelen. De 
financiële administratie had ook haar voordelen kunnen hebben als 
AFS parallel was geïmplementeerd en een hele slanke financiële 
functie krijgt die eenduidig is. Maar dat was op dat moment minder 
een voorwaarde dan de andere. Maar het had gekund.”

Vraag: maar als ik dan goed volg, dan hoor ik: het Servicehuis 
Financiën had eigenlijk in de lijst van verbeterprojecten niet onze 
prioriteit. Dan ben ik er voor gaan liggen om het van de lijst af te 
laten vallen. Kan ik het zo stellen?
“Kijk, ik heb daarvoor niet bewust gevochten. We hebben meer 
voorstellen gedaan. We werken aan veel tegelijkertijd. Ik heb 
ook aangegeven dat we gefaseerd werkten in een tempo dat we 
aankonden. Op een aantal terreinen hebben we dat goed ingeschat, 
op andere terreinen minder. Ons bord was vol en waar we echt 
voordelen konden krijgen, laten we zeggen waar de business case 
beter was, daaraan zijn we eerst gaan werken. Ik heb er dus niet mijn 
best voor gedaan.”

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente 
Amsterdam536 

 
Overigens zijn de doelstellingen van het Servicehuis Financiën 
vergelijkbaar met de doelstellingen van de rve Financiën die 1 januari 2015 
is gevormd, met dien verstande dat meedoen aan het Servicehuis 
Financiën vrijwillig was en meedoen aan de rve Financiën voor alle 
diensten een gegeven is.

Het project Amsterdams Financieel Systeem heeft ervoor gezorgd 
dat alle diensten en stadsdelen hetzelfde boekhoudpakket zijn 
gaan gebruiken, maar heeft het realiseren van de strategische 
doelstelling van een efficiënte, betrouwbare en eenduidige 
financiële administratie en informatievoorziening voor het 
concern Amsterdam niet behaald
Na het stopzetten van het Servicehuis Financiën acht het college het 
nog steeds noodzakelijk om een integrale, structurele en fundamentele 
oplossing te hebben voor de kwetsbare, versnipperde financiële functie 
en de problemen rond een tijdige consolidatie en oplevering van de 
P&C-producten. Het college besluit om over te gaan tot een gemeente-
brede implementatie van een eenduidig en betrouwbaar financieel 
boekhoudpakket voor het concern Amsterdam via het project Amsterdams 
Financieel Systeem (AFS).537 Na de aanbesteding van het pakket en 
de afronding van de testfase bij een aantal ‘proefdraai organisaties’, 

536 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
537 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 

6 juni 2011.
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geeft de gemeenteraad medio 2012 akkoord om AFS gemeente breed 
te implementeren.538 In juni 2015 gaat de laatste dienst over op AFS. 
Het strategische doel van AFS – het op een integrale, structurele en 
fundamentele wijze efficiënt, betrouwbaar en eenduidig maken van 
de financiële administratie en informatievoorziening voor het concern 
Amsterdam539 – wordt echter niet gehaald.540 De administraties zijn 
niet identiek ingericht en er worden nog steeds verschillende definities 
gebruikt, waardoor vergelijkbaarheid van cijfers van verschillende rve’s 
laag is. Consolidatie is alleen met veel hand matige correcties mogelijk. 
Daarnaast is het investeringsbudget met e 2,7 miljoen (oorspronkelijk 
budget was e 11 miljoen) oftewel bijna 25% overschreden, blijken de 
jaarlijkse beheerkosten e 5 miljoen (overschrijding van 43%) in plaats 
van e 3,5 miljoen te zijn en zijn beoogde baten als gevolg van proces  -
verbeteringen niet gerealiseerd.541

De Doorontwikkeling Financiële Administratie is nodig voor 
het realiseren van een efficiënte, betrouwbare en eenduidige 
financiële administratie en informatievoorziening voor het 
concern Amsterdam
In november 2014 duidt de raad op de noodzaak om tot een stevige en 
brede doorontwikkeling van de financiële administratie te komen in 
termen van processen, werkwijzen, inrichting, organisatie en houding en 
gedrag.542 De doorontwikkeling is nodig omdat de hoofdstructuur van 
AFS geënt was op het concern-dienstenmodel en niet op het rve-model 
dat sinds 1 januari 2015 bestaat. Het Gemeentelijk Management Team 
(GMT) besluit in 2013 dat de scope voor AFS niet zal worden aangepast, 
maar dat het systeem eerst zal worden geïmplementeerd bij de diensten 
volgens de oorspronkelijke planning uit 2012. Hierbij vermeldt het GMT 
dat in de loop van 2014 zal worden gekeken welke aanpassingen in 
scope, planning, tijd, budget en beheersing van risico’s noodzakelijk 
zijn om de nieuwe gemeentelijke organisatie te voorzien van een 
uniforme, eenduidige en transparante financiële administratie.543 Nadat 
de reorganisatieplannen zijn goedgekeurd maken het college en de raad 
de keuze om de scope niet te veranderen. Raad en college accepteren in 
2014 dat er voor 2014 een ambtelijke keuze is gemaakt zonder medeweten 
van de raad om eerst het oorspronkelijke systeem af te ronden, alvorens 
het aan te passen aan de nieuwe organisatiestructuur.544 

Na de zomer van 2014 is het project Administraties 2015 gestart om een 
tijdelijke oplossing te creëren en om conform het nieuwe rve-model te 
administreren en te rapporteren. In maart 2015 beoordeelt de wethouder 
Financiën, dhr. Kock, dat er een programma voor de doorontwikkeling 
moet komen voor de lange termijn: Doorontwikkeling Financiële 
Administratie (DFA).545 Dit programma is nog lopend.

538 AFS-Programmateam, AFS-Rapportage voor het go/no-go besluit, 4 juni 2012.
539 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 

6 juni 2011.
540 Wethouder Financiën, Brief aan raadscommissie Financiën over voortgang AFS en Doorontwikkeling Financiële 

Administratie, 27 maart 2015.
541 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem, 

13 oktober 2014.
542 Dhr. P.W. van Lindenberg, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, maart 2015.
543 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Oplegnotitie Organisatieontwikkeling in relatie tot programma 

AFS, 14 maart 2014.
544 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015.
545 Wethouder U. Kock, Brief aan raadscommissie Financiën omtrent voortgang AFS en Doorontwikkeling Financiële 

Administratie, 27 maart 2015.
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Het college constateert in 2010 dat Amsterdam niet in control is, 
verbetertrajecten voor concerncontrol verlopen moeizaam en zijn 
nu nog lopend
Op verzoek van de raad is het college in 2010 gestart met Visie op 
Control, om een eerste antwoord te formuleren op de vraag hoe de 
gemeente Amsterdam ‘in control’ te brengen. Het concretiseren van 
de visie verloopt traag: in Visie op Control belooft DMC in het voorjaar 
2011 met een implementatieplan te komen.546 Het Implementatieplan 
Versterking gemeentelijke control volgt pas in oktober 2012. Twee jaar 
later komt het directielid concerncontrol van DMC, dhr. Van Lindenberg, 
naar aanleiding van de motie van de raad met een nieuw plan, het 
Uitvoerings plan Versterkt Control. Aanleiding voor een nieuw plan 
is dat er geen projectmatige invulling was op de actielijnen van het 
Implementatieplan.547 

De invulling van het Implementatieplan
“Toen ik ermee begon, dacht ik: ik pak die negen stromen [de actie-
lijnen van Implementatieplan Versterking gemeentelijke control] op, 
ga daar gas op geven en dat leidt tot het einddoel. Ik had verwacht 
dat er mensen in een soort projectteam mee bezig zouden zijn en dat 
ik naar mensen toe kon lopen om hen ernaar te vragen, maar dat was 
niet zo.”

Peter-Willem van Lindenberg, interim-directeur Directie Middelen 
en Control 2014 en programmaleider Doorontwikkeling Financiële 
Administratie gemeente Amsterdam548

 
Het Uitvoeringsplan Versterkt Control loopt nog door na de onderzoeks-
periode.

Voorafgaand aan de reorganisatie van de gemeentelijke 
organisatie per 1 januari 2015 is aandacht voor de bestuurlijke 
structuur, maar zijn de gevolgen voor de financiële functie 
onvoldoende scherp 
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de gemeentebrede 
reorganisatie in Plan Organisatieontwikkeling. Dit plan keurt de raad goed 
in mei 2013. Door de gemeente flexibeler in te richten, wil het college 
geld besparen, betere prestaties leveren en de organisatie aanpassen aan 
de wensen van vandaag en morgen. De doelstelling is om de organisatie 
flexibel, daadkrachtig en compact in te richten.549 

546 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
547 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
548 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
549 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
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De nieuwe organisatiestructuur betekent ook een wijziging voor de 
financiële functie. Door verandering van structuur veranderen ook de 
budgetten en budgethouders. De instelling van de rve Financiën zorgt 
daarnaast voor een andere invulling van de administraties. De raad, het 
college en de ambtelijke organisatie hebben uitvoerig gesproken over de 
impact van de reorganisatie en de organisatiestructuur op de uitvoering, 
maar de impact hiervan op de financiële functie tijdens de implementatie- 
en overgangsfase is onderschat.550 De omvang van de problemen in 
2015 met de budgetbrieven, beginbalansen, trage betalingsprocessen, 
niet kunnen ontvlechten van e 55 miljoen uit de budgetten voor 2015 en 
risico’s voor de jaarrekening551 zijn onvoldoende voorzien.552 

De aandacht voor de gevolgen van de reorganisatie voor de 
financiële functie
Vraag: Is er bij de uitwerking van het plan voldoende rekening 
gehouden […] met de gevolgen van de reorganisatie voor de 
financiële functie?
“Nee. […] u zag mij ook nadenken voordat ik nee antwoordde. Want 
nee zeg ik namelijk in het hier en het nu. Dat zei ik niet toen. Als het 
bijvoorbeeld gaat over hoe richten we de financiële organisatie voor 
de komende tijd in, is collega Kock bezig met een aantal voorstellen 
en heeft hij ook een aantal voorstellen neergelegd bij het college. 
Toen ik die voorstellen zag, dacht ik: ik vind het bij een aantal van die 
dingen wel voor de hand liggen dat we die besluiten eerder hadden 
genomen en onszelf daar niet nu mee belast hadden.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam553

“Het is niet zo zeer dat we zeggen dat we het in die zin hebben 
onderschat, dat we daar veel meer hadden moeten ontwerpen, 
moeten doen of moeten maken. We constateren alleen dat de 
variëteit die we aantroffen op een aantal terreinen, veel beroerder 
was dan dat we dachten dat die was.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam554

 
De commissie stelt dat – met de ervaringen uit de periode 2010 – 2014 
om alleen al goed zicht te krijgen op de ICT-kosten van de gemeente 
Amsterdam555 – het bestuur had kunnen en moeten weten hoe lastig het 
is om bedrijfsvoeringsbudgetten van beleidsbudgetten te scheiden.  
De commissie ziet tegelijkertijd dat de reorganisatie op termijn leidt tot 
een betere uitgangssituatie voor centrale sturing op de financiële functie.

550 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015. Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015. 
Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015.

551 Rve Financiën, Risicoanalyse jaarrekening 2015, 17 juni 2015. College B&W, Brief tussenrapportage 
betaaldiscipline, 29 oktober 2015.

552 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015. Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
553 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
554 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
555 Zie eerder Paragraaf 5.1.1 met beschrijving van de problematiek om de ICT-kosten van de verschillende diensten 

in kaart te brengen.
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 5.5 Samenvatting

De commissie constateert dat gedurende de onderzoeksperiode 
de verschillende taken van de financiële functie van Amsterdam 
onvoldoende hebben gepresteerd. Hieronder is een geaggregeerd 
overzicht weergegeven van de gebieden waar de problemen in het 
presteren zijn gesignaleerd.

Operationele financiële taken
• Onvoldoende kwaliteit van de administraties van diensten ten aanzien 

van de tijdigheid, volledigheid, juistheid van (vastlegging van) 
gegevens;

• Onvoldoende borging van aansluiting tussen het primaire proces en 
de financiële administratie; 

• Diversiteit aan administraties en gebrek aan uniformiteit;
• Het foutief uitvoeren van transacties (betalingen en belastingen), 

onder ander door de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam;
• Onvoldoende proactief beheer van leningen en garanties en 

deelnemingenbeheer;
• Tekortkomingen in het risicomanagement.

Planning- & controltaken
• Totstandkoming van P&C-documenten verloopt moeizaam, inefficiënt 

en onvoldoende gestructureerd;
• Onvoldoende kwaliteit van P&C-documenten ten aanzien van:

o rechtmatigheid van uitgaven en getrouwheid van de informatie in 
jaarrekeningen van de gemeente en diensten;

o inzichtelijkheid: de leesbaarheid van P&C-producten en de 
conformiteit en samenhang tussen de P&C-documenten;

• Gebreken in correcte, tijdige, volledige en inzichtelijke management- 
en stuurinformatie voor het college en de ambtelijke organisatie.

Beleids- en bestuursadvisering
• Onvoldoende structuur en ordening in het proces van advisering;
• Zorgpunten over de inhoudelijke kwaliteit van de advisering over 

financiële aspecten ten aanzien van de tijdigheid, evenwichtigheid en 
de beargumentering en toelichting; 

• Geen structurele invulling gegeven aan doelmatigheidsonderzoeken.
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Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie
• Tekortkomingen in kaderstelling voor en sturing op de financiële 

functie ten aanzien van:
o Duidelijkheid en inzichtelijkheid van gestelde kaders;
o Opvolging van gestelde kaders en regels;
o Toetsing en handhaving op de implementatie van kaders;
o Communicatie over kaders;

• Onvolkomenheden in concerncontrol met onvoldoende invulling en 
toepassing van instrumenten voor control;

• Onvoldoende voortgang en/of vroegtijdige beëindigingen van 
verbeterinitiatieven;

• Onvoldoende scherpte bij de gevolgen van de grootschalige 
reorganisatie voor de financiële functie.

De conclusie is dat zich over de gehele linie van de financiële functie 
structurele en wijdverbreide problemen hebben voorgedaan in het 
presteren. Naar het oordeel van de commissie zijn deze problemen – 
ook na de onderzoeksperiode – nog steeds actueel. Uitzondering hierop 
vormen verbeteringen in het presteren van specialistische financiële 
taken als het risicobeheer en het beheer van leningen en garanties. 

De oorzaken van de problemen in het presteren van de financiële functie 
worden in Hoofdstuk 7 toegelicht. Het volgende Hoofdstuk 6 richt zich op 
de effecten van de geconstateerde problemen in het presteren van de 
financiële functie.
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 6. DE EFFECTEN VAN HET ONVOLDOENDE PRESTEREN 
VAN DE FINANCIËLE FUNCTIE

De voorgaande hoofdstukken maakten inzichtelijk waarom een goed 
functionerende financiële functie belangrijk is, waar deze aan moet 
voldoen en welke problemen de commissie hierbij heeft geconstateerd 
als het gaat om het presteren van de financiële functie van de gemeente 
Amsterdam. Op ieder onderdeel van de gedefinieerde taken van de  
financiële functie zijn structurele en wijdverbreide problemen gesignaleerd. 
Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van deze problemen in het presteren 
van de financiële functie.

De commissie stelt vast dat zowel financiële als niet-financiële effecten 
verbonden zijn aan de problemen in de financiële functie. Voorbeelden 
hiervan worden beschreven in dit hoofdstuk en zijn een weerslag van wat 
de commissie tijdens het onderzoek is tegengekomen. Er zijn ongetwijfeld 
zaken waar de commissie geen notie van heeft genomen tijdens het  
uitvoeren van haar onderzoek. Zij weet niet wat onbekend is. Dit 
beschouwt de commissie als een gegeven.556 De commissie kan daarom 
wel voorbeelden geven, maar geen totaalbedrag benoemen als zijnde 
de kosten van het structureel onvoldoende presteren van de financiële 
functie. 

De commissie onderscheidt verschillende effecten van het niet op 
orde hebben van de financiële functie. Figuur 13 benoemt deze. Hierbij 
dient aangetekend te worden dat de onderverdeling financiële en niet-
financiële effecten niet zwart-wit is. Zo leidt onvolkomen besluitvorming 
niet per definitie tot kosten en kan een aantasting van de kaderstellende 
en controlerende taak van de raad gepaard gaan met financiële effecten. 

 Figuur 13:  Effecten van het niet op orde hebben van de financiële functie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

556 Een voorbeeld hiervan is dat een slechte administratie van panden ertoe geleid kan hebben dat geen huur is 
gevraagd, of dat verkeerde overboekingen niet zijn opgemerkt.

VERLIES VAN 
VERTROUWEN



Rapport van de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

160

 6.1 Financiële effecten

Kosten door onvolkomen besluitvorming en besturing als gevolg 
van onvoldoende financiële informatie
Visie op Control geeft onder meer aan dat goede informatievoorziening 
noodzakelijk is om (forse) bezuinigingen te realiseren en om business-
cases te onderbouwen.557 Het ontbreken van correcte, tijdige, volledige 
en inzichtelijke financiële informatie maakt het moeilijk om de juiste 
besluiten te nemen. Dit kan betekenen dat besluiten worden genomen 
op basis van onbetrouwbare veronderstellingen. In dergelijke gevallen is 
het denkbaar dat het bestuur anders had besloten indien alle of andere 
informatie voorhanden was. 

Een concreet voorbeeld van een businesscase is de besluitvorming 
omtrent de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB) per 
1 januari 2014. In de loop van 2014 meldt de directie dat de financiële 
resultaten tegenvallen. Hierdoor moet de gemeente de dividend-
verwachtingen naar beneden bijstellen en de boekwaarde van AEB 
afwaarderen. De rekenkamer doet onderzoek en concludeert in 2015 
onder meer dat dit besluitvormingsproces tekort is geschoten, omdat 
onvoldoende informatie is verzameld, mede vanwege het ontbreken 
van expertise bij de gemeente. Daarnaast oordeelt de rekenkamer dat 
de wel beschikbare informatie niet altijd adequaat is gebruikt.558 Het 
tekortschietende besluitvormingsproces heeft volgens de rekenkamer 
geen invloed gehad op het besluit om AEB te verzelfstandigen. Wel had 
een beter proces een beter inzicht opgeleverd in de realiseerbaarheid en 
haalbaarheid van de transitieprojecten, de financiële prognoses en de 
waarde van AEB. De rekenkamer denkt dat afwaardering van het AEB 
onontkoombaar was, maar dat de omvang aanvechtbaar is.559 Kortom: 
wellicht dat met voldoende informatie de omvang van de afwaardering 
(e 70 miljoen) beter te voorzien en mogelijk kleiner was geweest. 

Niet alleen maakt een gebrek aan financiële informatie het moeilijker het 
juiste beleid te kiezen, ook maakt dit het moeilijker om snel en gericht op 
lopende zaken bij te sturen waar dat nodig is. Zo maakt het niet dan wel 
onvoldoende beschikken over actuele, tijdige en correcte informatie uit de 
financiële functie het ondoenlijk om vast te stellen in hoeverre activiteiten 
van de gemeente doelmatig zijn geweest. De reken kamer constateert 
in 2011 dat het lastig, zo niet onmogelijk is, om de ontwikkelingen in de 
doelmatigheid van het ambtelijk apparaat te onderzoeken. De aangevoerde 
reden is dat omvang en kosten van het personeelsbestand op dat moment 
niet boven water te halen zijn.560 Ten aanzien van doelmatigheid moet ook 
worden opgemerkt dat – zoals beschreven in Hoofdstuk 5 – het college 
de wettelijk verplichte doelmatigheidsonderzoeken structureel niet heeft 
uitgevoerd. In de optiek van de commissie heeft zowel het college als de 
raad onvoldoende gestuurd en inzicht gekregen in de mate waarin de 
inzet van budgetten doelmatig is geweest. De commissie stelt vast dat het 
waarschijnlijk is dat dit heeft geleid tot inefficiëntie bij de beleidsuitvoering. 

557 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
558 Rekenkamer Amsterdam, Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), Tegenvallende resultaten na 

verzelfstandiging, november 2015.
559 Rekenkamer Amsterdam, Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), Tegenvallende resultaten na 

verzelfstandiging, november 2015.
560 Rekenkamer Amsterdam, Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang, december 2011.
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De inzichtelijkheid van de conceptbegroting voor het college
“Op zich is het al moeilijk te zien wat je nu waaraan uitgeeft. Dat 
is niet zo heel eenvoudig. Daar heeft de raad ons ook meerdere 
malen op aangesproken. Die vroeg of het mogelijk was om met een 
begroting die minder dan een paar honderd pagina’s luidt, meer 
duiding te geven aan waar we ons geld aan uitgeven. Dat vonden we 
in het college eigenlijk allemaal wel een redelijke eis. Vervolgens, als 
je in de voorbereiding van de begroting zit, krijg je allemaal stukken 
op je tafel. Misschien dat er collega’s bij waren die dat zonder enige 
toelichting begrepen, maar dat vraag ik me ook wel een beetje af. In 
ieder geval was het noodzakelijk om verduidelijking over de stukken 
te vragen aan medewerkers van Concern Financiën, de DMC, over 
wat er nu staat. Wat is dit voor bedrag?” 

Eric Wiebes, wethouder 2010 – 2014 gemeente Amsterdam561

 
Het nadenken over doelmatiger werken wordt sterker in de jaren dat 
bezuinigd moest worden. Zo streeft het Programakkoord 2010 – 2014 
naar ‘meer rendement per euro’. Met name in deze periode zijn indicaties 
gegeven dat de doelmatigheid verbeterd kan worden op zowel concern- 
als dienstniveau. Zo wordt in het bezuinigingsprogramma Eén Stad Eén 
Opgave vermeld562 dat e 120 miljoen per jaar bespaard kon worden door 
ontdubbelingen en ontkokering van activiteiten. Een ander voorbeeld 
betreft de uitvoerings  kosten en baten van de WOZ-werkwijze, oftewel het 
innen van OZB-belasting. Tot op heden bestaat geen inzicht in de kosten 
en baten van deze werkwijze volgens de evaluatie van het verbeterplan 
voor de werkwijze van DBGA.563 Het niet hebben van dit inzicht 
bemoeilijkt het sturen op doelmatigheid.

Een laatste voorbeeld van onvolkomen besluitvorming als gevolg van het 
ontbreken van financiële informatie is de maatregel die het college en 
de raad in 2011 nemen om de bezuinigingen op het beleidsveld ‘werk en 
inkomen’ te realiseren. De financiële ramingen indiceren dat het beoogde 
besparingsdoel niet gehaald wordt. Op basis van deze informatie 
besluit het college tot vergaande aanvullende besparingen. Naar later 
blijkt, leiden de oorspronkelijke maatregelen juist tot meer besparingen 
dan begroot. Op basis van correcte ramingen had het college kunnen 
overwegen om geen aanvullende maatregelen te nemen of deze in een 
rustiger tempo door te voeren. Door deze beslissing zijn weliswaar geen 
directe financiële kosten ontstaan, maar dit geeft wel een goed voorbeeld 
van hoe incorrecte informatie tot suboptimale beslissingen kan leiden.

Kosten door fouten in operationele processen
Naast kosten door onvolkomen besluitvorming, zorgt een niet naar 
behorende werkende financiële functie ook voor kosten als gevolg van 
fouten in de operationele processen. Voorbeelden van dit soort fouten zijn 
het verkeerd overboeken van de woonkostenbijdrage en het doen van 
dubbele betalingen (zie Hoofdstuk 5).

561 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 25 september 2015.
562 College B&W, Begroting 2013 Eén Stad Eén Opgave, 20 september 2012.
563 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Verbeterplan 2.0, 13 augustus 2014
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Fouten in de uitvoering brengen op een aantal niveaus kosten 
met zich mee. Allereerst zijn er directe kosten. In het geval van de 
woonkostenbijdrage is dit de e 1,98 miljoen564 die ten onrechte is 
overgemaakt en tot op heden niet kan worden teruggevorderd. Voorts 
behoren hiertoe bedragen van dubbele betalingen, die mogelijk niet 
kunnen worden teruggevorderd. Een ander voorbeeld is het niet goed 
uitvoeren van de specialistische operationele taak leningen en garanties. 
Zo constateert de rekenkamer in 2011 dat de gemeente tussen 2007 en 
2011 e 4,9 miljoen heeft verloren op leningen en garanties en dat ze ten 
aanzien van uitstaande leningen destijds het risico liep tot een bedrag 
van e 16,5 miljoen te verliezen. Hoewel de rekenkamer niet van mening 
is dat dit verlies volledig te wijten is aan het disfunctioneren van de 
financiële functie, zegt zij wel dat een deel van het verlies voorkomen had 
kunnen worden als tussen diensten en stadsdelen geen onduidelijkheden 
ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden hadden bestaan.565

Daarnaast zijn er kosten voor het repareren van de fouten. Zo voeren 
naar aanleiding van incidenten en geconstateerde problemen en 
tekortkomingen verschillende interne en externe partijen onderzoek 
uit. Bijvoorbeeld de evaluatie van DMC (eind 2014), die ruim e 130 000 
kostte. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar het WKB-incident, 
waarbij zowel een crisisteam is geformeerd als een extern onderzoek 
is uitgevoerd. Dit kostte ruim e 300 000, waarbij dient te worden 
aangetekend dat dit bedrag exclusief de gemaakte uren van diverse 
diensten is, te weten DWI (490 uur), DBGA (2 180 uur) en Bestuursdienst 
(1 400 uur).566

In totaal bedraagt de externe inhuur van alleen DMC in de periode 
2004 – 2014 circa e 12 miljoen.567 Een deel hiervan betreft inzet voor 
reguliere werkzaamheden, het andere deel is voor het oplossen van 
problemen en incidenten. Welk deel een gevolg is van het oplossen van 
problemen en incidenten dan wel juist onderdeel is van de reguliere 
verbetering van de financiële functie, is onbekend.568 

Een ander voorbeeld van gemaakte kosten die direct zijn te relateren aan 
fouten en problemen in de operationele processen en vallen onder kosten 
voor het repareren van fouten, zijn de werkzaamheden behorend tot het 
financieel toezichtinstrumentarium. In de onderzoeksperiode is bij vijf 
diensten, gedurende twee of meer jaren, verscherpt toezicht ingezet.569 
De rekenkamer stelt dat het verscherpt toezicht inzake DWI in 2013 alleen 
al e 1,5 miljoen heeft gekost.570 Dit impliceert dat de totale kosten van 
verscherpt toezicht een veelvoud hiervan zijn.

564 WKB, terugvordering dashboard 2e kwartaal 2015. Het college schat hierbij in dat e 1,2 miljoen definitief niet kan 
worden teruggevorderd.

565 Rekenkamer Amsterdam, Slecht zicht op leningen en garanties, maart 2011. 
566 Kostenpost crisisaanpak, opgesteld op 9 januari 2014.
567 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 14 oktober 2015.
568 Bijlage 6 gaat nader in op kosten van verbeterinitiatieven die tot de reguliere bedrijfsvoering behoren. Daarnaast 

kunnen activiteiten om incidenten te bestrijden, ook op dienstniveau zijn uitgevoerd. De commissie heeft geen 
inzicht in de omvang van deze bedragen.

569 OGA: 2006 – 2011, DFM (Dienst Facilitair Management): 28 oktober 2008 – 2010, DWI: 18 december 2012 – 
4 november 2014, DICT: 2011 – heden, DBGA: 12 december 2013 – heden.

570 Rekenkamer Amsterdam, Verscherpt financieel toezicht op DWI, 6 juni 2014.
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Tot slot wil de commissie erop wijzen dat het niet op orde hebben van 
operationele taken – bijvoorbeeld het ontbreken van duidelijke proces-
beschrijvingen en controle daarop of het ontbreken van een sluitende 
administratie – risico’s op fraude vergroot. Hier ‘maakt gelegenheid de 
dief’.571 Een voorbeeld van het effect ‘fraude’, dat voorkomen had kunnen 
worden door een goede administratie en transactie verwerking, is de 
zogeheten marktmeesterzaak.572 Ook recente fraudegevallen (vervalsing 
factuur AEB aan stadsdeel Oost, fraudezaak in Amsterdam West) 
waar bepaalde medewerkers zich op verschillende manieren en soms 
geraffineerde wijze hebben verrijkt met gemeenschaps geld tonen aan 
dat de administratieve organisatie en interne control meer aandacht 
behoeven.573

Kosten door inefficiënties in de financiële organisatie zelf
In Hoofdstuk 5 zijn diverse voorbeelden genoemd van inefficiënties in de 
financiële functie, onder meer bij de uitwisseling van informatie tussen 
de diensten en DMC, mede als gevolg van het niet op orde zijn van 
administraties en het gebrek aan uniformiteit tussen de administraties. 
De commissie constateert dat het relatief veel tijd en inzet vergt om 
informatie beschikbaar en toegankelijk te krijgen. Dit resulteert in een 
onevenredige inzet van mensen en middelen om informatie aan te 
leveren, zowel ten aanzien van P&C-producten en raadsvragen, maar ook 
voor bestuurlijk relevante informatie buiten de reguliere P&C-cyclus.

Het consolidatieproces
“De ontvangen bestanden van alle diensten, meestal in Excel en 
vaak in Word met een toelichting, werden geconsolideerd tot één 
voortgangsrapportageproduct, een vier- of achtmaandsrapportage of 
een jaarrekening. Consolideren is optellen en de teksten zo ordenen 
dat ze logisch aan de programma’s geordend staan uitgeschreven. 
Een rve heeft er niet per se zelf belang bij om dat zo goed mogelijk te 
doen. Ze worden niet aangesproken op de kwaliteit van de begroting 
of de jaarrekening. Daar wordt de Directie Middelen en Control op 
aangesproken […] Er kwamen regelmatig slechte stukken op de 
derde verdieping van het stadhuis. Dan ontstaat er een proces om 
dat te verbeteren. De adviseurs van de Directie Middelen en Control 
vinden het niet goed, het gaat weer terug naar de dienst om de 
teksten aan te passen of voor een check.”

Dick van der Zon, directeur ACAM en gemeentelijke accountant  
1993 – 2011 gemeente Amsterdam574

571 In de onderzoeksperiode zijn zeventien gevallen van fraude geconstateerd door Bureau Integriteit, waarbij het 
financiële belang van Amsterdam in het gedrang is gekomen. Fraude betreft het opzettelijk door een of meer 
personen vervalsen, weglaten, toevoegen of verwijderen van gegevens, teneinde waarden aan een huishouding 
op onrechtmatige wijze te onttrekken of te doen toevloeien.

572 Zes voormalige marktmeesters, in dienst van de gemeente Amsterdam, hebben in de periode 2001 – 2010 
steekpenningen aangenomen van marktkooplieden op markten in stadsdeel Centrum. Bij het overhandigen van 
hun marktpasjes aan de marktmeesters, bieden de marktkooplieden tegelijkertijd heimelijk het geld aan. In ruil 
daarvoor worden de marktkoopmannen verzekerd van een (goede) plaats. Ook worden marktplaatsen contant 
afgerekend en regels omtrent de verschijningsplicht worden omzeild door marktpasjes te scannen terwijl de 
betrokken marktkoopmannen niet aanwezig waren. 

573 College B&W, Brief Anti-fraude offensief 2016, 5 januari 2016.
574 Openbaar verhoor dhr. T.G.H. van der Zon, 21 september 2015.
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Omdat diensten vaak informatie aanleveren die niet correct is dan wel niet 
aan de eisen van ACAM voldoet, voert ACAM in nagenoeg ieder jaar van 
de onderzoeksperiode extra werkzaamheden uit. Alleen door het repareren 
van de door ACAM geconstateerde fouten in de financiële administratie 
kan in veel gevallen uiteindelijk een goedkeurende accountants verklaring 
worden verkregen. Dit leidt ertoe dat niet alleen ACAM, maar ook de 
diensten, veel extra arbeidsuren moeten inzetten, wat per saldo is te 
vertalen naar personele kosten. Indien gewerkt was volgens de standaard, 
was dit niet nodig, aldus de huidige directeur van ACAM.575

De gang van zaken wanneer ACAM fouten constateert
“Uiteindelijk wil je toe naar een dienstrekening die goed is. Als de 
accountant er tijdens het controletraject fouten in vindt, dan kan 
de dienstleiding ervoor kiezen om die fouten te laten staan. Dan 
komt er geen goedkeurende accountantsverklaring als een bepaald 
bedrag wordt overschreden. Of men kiest ervoor om de fouten te 
corrigeren. De accountant gaf de dienstleiding de keuze om dat wel 
of niet te doen. Van de accountant hoefde dat niet. Het maakte ons 
niet uit of we een goedkeurende of een andersoortige verklaring 
gaven. Dat gebeurde met evenveel liefde. Wij wilden uitsluitend 
ons werk goed doen. Natuurlijk wilde een dienstdirecteur als het 
enigszins kon correcties aanbrengen. Dat gebeurde dan, maar het 
betekende wel twee of drie weken extra tijd. Vervolgens moest 
dat naar Financiën toe. Daarna moesten de correcties worden 
doorgevoerd in de al ingeleverde cijfers voor de gemeenterekening. 
U kunt zich voorstellen dat dat een circus wordt bij een groot aantal 
organisaties.”

Dick van der Zon, directeur ACAM en gemeentelijke accountant  
1993 – 2011 gemeente Amsterdam576

 
In een analyse van de risico’s voor de jaarrekening 2015 geeft de rve 
Financiën aan dat het risico bestaat dat de jaarrekening over 2015 niet 
op tijd of met onvoldoende kwaliteit wordt opgeleverd.577 De gemeente 
heeft externen ingehuurd om haar te ondersteunen bij het tijdig gereed 
krijgen van de jaarrekening 2015. De uitgaven hiervoor bedragen 
maximaal circa e 830 000, exclusief de inhuur van eventuele uitzend-
krachten.578 Voornoemde werkzaamheden vinden plaats buiten de 
onderzoeksperiode, maar zijn wel een gevolg van de situatie, die zich 
tijdens de onderzoeksperiode voordoet.

575 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
576 Openbaar verhoor dhr. T.G.H. van der Zon, 21 september 2015.
577 Rve Financiën, Risicoanalyse jaarrekening 2015, 17 juni 2015.
578 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 25 november 2015.
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 6.2 Niet-financiële effecten

Aantasting van de kaderstellende en controlerende taak van de 
gemeenteraad
Een goede financiële functie geeft de gemeenteraad, namens de 
Amsterdammers, de mogelijkheid om kaders te stellen en te controleren 
op de – financiële voortgang van – beleidsuitoefening. De geconstateerde 
tekortkomingen (met name ten aanzien van kwaliteit en snelheid) in de 
door de financiële functie gegenereerde informatie, zorgen ervoor dat de 
raad zijn rol niet volwaardig kan uitoefenen.

ACAM, de rekenkamer, maar ook Rekeningencommissie en raad hebben 
verschillende malen gewezen op het bestaan van risico’s betreffende de 
kaderstellende en controlerende taakuitvoering van de gemeenteraad:
• Zo meldt de rekenkamer in 2006 ten aanzien van problemen met het 

Vereveningsfonds dat tekortkomingen in de uitvoering en uitwerking 
van de informatievoorziening ertoe konden leiden dat de gemeente-
raad zijn kaderstellende en controlerende taak onvoldoende kon 
uitoefenen;579

• Ook in haar beoordeling van het jaarplan 2007 constateert de 
rekenkamer dat een gebrek aan meetbaarheid en onvolledigheid van 
dit plan de rol van de raad belemmert;580

• In 2012 vraagt de Rekeningencommissie aan het college op welke 
wijze het college wilde bewerkstelligen dat de begroting, de 
achtmaandsrapportages en het gehele proces van Planning & Control 
(P&C) zouden verbeteren, opdat de raad zijn toezichthoudende rol 
adequaat zou kunnen invullen;581

• De raad wijst meerdere malen expliciet op de belemmering van zijn 
kaderstellende en controlerende taak door de gebreken in de financiële 
informatievoorziening middels moties582 en gestelde vragen.583

De informatievoorziening voor de raad
“Ik vond dat er met de invulling die ik wil geven aan een 
controlerende taak en aan een kaderstellende taak wel wat aan  
[de informatie voorziening] schortte.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam584

De leesbaarheid van P&C-producten voor raadsleden
“Sommige financiële informatie vind ik niet te lezen, als ik eerlijk ben. 
Dat heeft natuurlijk te maken met wat jargon, wat kortheidshalve niet 
wordt vertaald in gewoon Nederlands, maar het heeft soms ook te 
maken met wat bewust gekozen mist.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam585

579 Rekenkamer Amsterdam, Vereveningsfonds, maart 2006.
580 Rekenkamer Amsterdam, Meetbaarheid gemeten, beoordeling jaarplan 2007, november 2006.
581 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2011 van de gemeente 

Amsterdam, 7 mei 2012.
582 In 2003 (Van Oudenallen) en 2005 (Bruines) zijn moties ingediend om de inzichtelijkheid van de begroting 

te verbeteren. In 2010 (De Goede c.s.) is het college verzocht een voorstel te maken voor een beter leesbare 
begroting en een set van meetbare en valideerbare indicatoren samen te stellen die een relatie hebben met 
baten en lasten in de begroting. In 2011 – 2013 is gevraagd om betere aansluiting van de rapportages aan de raad 
en mogelijkheid van hard closures van de administraties. 

583 15/16 mei 2013 en 7 november 2013.
584 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
585 Openbaar verhoor dhr. J. de Ridder, 7 september 2015.
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Publicatietijdstip van de achtmaandsrapportage
“Nu is de achtmaandsrapportage altijd vrij laat, dus is het ook de 
vraag of je nog tijdig kunt bijsturen.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam586

 
Het in Hoofdstuk 5 al eerder genoemde verschijnsel van behoedzaam 
begroten kan leiden tot beperking van de uitoefening van het budgetrecht 
van de raad. Voor bijna de gehele onderzoeksperiode geldt dat het 
rekeningresultaat voor onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te 
laag is ingeschat. Het resultaat voor bestemming is in bijna alle jaren 
positief en bedraagt in diverse jaren meer dan e 100 miljoen. Het is 
vervolgens mogelijk om deze overschotten bijvoorbeeld in reserves te 
plaatsen. Door de gewoonte om structureel vanuit een behoedzame 
begroting het uitvoeringsjaar te starten en pas zeer laat in het jaar een 
meer realistisch beeld aan te reiken, komt echter de budgettaire rol van 
de raad in het gedrang. De raad wordt immers bij het vaststellen van de 
begroting een te negatief beeld geschetst over de financiële ruimte in 
de begroting. Hierdoor alloceert de raad minder middelen dan achteraf 
mogelijk blijkt te zijn.587 Wanneer ook bij de tussentijdse rapportages een 
onvoldoende juist beeld wordt gepresenteerd, kan de raad tussentijds 
niet bijsturen. Zo wordt de raad beperkt in de uitoefening van zijn 
budgetrecht. 

Zoals vermeld leidt (mede) het behoedzaam begroten ertoe dat ieder 
jaar een geldelijk overschot ontstaat. Een dergelijk structureel overschot 
leidt eveneens tot verminderde financiële discipline. Omdat er aan het 
eind van het jaar altijd middelen over zijn, kunnen tegenvallers worden 
opgevangen. Daardoor is er minder druk op het precies inschatten van 
financiële risico’s. Het vermindert verder aandacht voor de doelmatige 
besteding van geld.

Suboptimale dienstverlening aan de Amsterdammers
Het niet op orde hebben van de financiële functie kan ertoe leiden dat de 
Amsterdammers directe effecten ondervinden in het betalingsverkeer 
met de gemeente. Voorbeeld hiervan is het overmaken van te veel 
geld aan Amsterdammers zoals bij het woonkostenbijdrage-incident of 
de PC-vergoeding. Dit werd gevolgd door een procedure om het geld 
weer te innen. In enkele gevallen hadden betrokkenen het geld zelf al 
teruggestort. Desondanks inde de gemeente van alle betrokkenen het 
geld, waardoor zij die al hadden teruggestort in feite dubbel hadden 
terugbetaald. Andere voorbeelden betreffen het niet betalen van facturen 
binnen de wettelijke betalingstermijn en onjuiste WOZ-taxaties, die ten 
grondslag liggen aan belastingen, waar vervolgens Amsterdammers 
bezwaar tegen aantekenen. Dit leidt tot extra benodigde inspanning van 
Amsterdammers (en de gemeente), wat betekent dat de Amsterdammers 
niet de optimale dienstverlening krijgen. 

586 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
587 Het rekeningresultaat wordt als incidenteel middel weer meegenomen in het jaar na vaststellen van de rekening, 

met aftrek van bedragen die incidenteel gedekt moeten worden. De raad kan derhalve over minder middelen veel 
later beslissen. 
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Effecten op niveau van gemeentelijke diensten
Het onvoldoende presteren van de fi nanciële functie heeft negatieve 
fi nanciële en niet-fi nanciële effecten voor de gemeente Amsterdam 
op concernniveau. Maar ook op dienstniveau zijn de negatieve 
effecten van onvoldoende presteren van de fi nanciële functie terug te 
zien, bijvoorbeeld binnen de diensten welke door ons als casus zijn 
onderzocht: Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en 
Inkomen en Dienst ICT.588 De commissie heeft geen totaalbeeld van alle 
effecten en kosten binnen alle diensten, maar wel diverse voorbeelden 
van deze negatieve effecten.

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
De kosten als gevolg van de verkeerde overschrijving van de 
woonkostenbijdrage van e 188 miljoen in plaats van e 1,88 miljoen 
in december 2013, zijn voor rekening van DBGA. Eind 2015 is 
e 1,98 miljoen niet teruggevorderd en waarschijnlijk zal e 1,2 miljoen 
nooit meer terugkomen.589 Naar aanleiding van de verkeerde 
overschrijving is een extern onderzoek naar de oorzaken van het 
incident ingesteld en een crisisteam voor het terugvorderen van het 
geld geformeerd. Naast deze voorbeelden zijn er de gemaakte uren van 
verschillende diensten (zoals DWI en de Bestuursdienst). 

In 2014 stelde de Waarderingskamer vast dat de WOZ niet goed wordt 
berekend, voornamelijk door een inaccuraat gegevensbestand van het 
onroerend goed. Dit leidt niet alleen tot suboptimale dienstverlening 
aan de Amsterdammers, maar ook tot kosten van verbetertrajecten. 

De problemen binnen DBGA hebben geleid tot de instelling van 
verscherpt toezicht. Dit verscherpt toezicht brengt kosten mee voor 
zowel DBGA (uitvoeren van extra werkzaamheden) als voor DMC (voor 
het houden van toezicht).

Dienst Werk en Inkomen
De onderschrijding eind 2011 bij het gemeentelijke re-integratiebudget 
van e 25 miljoen toont dat DWI geen actueel zicht heeft gehad in 
gemaakte kosten en uitputting van het budget gedurende het lopende 
jaar. Eén van de oorzaken hiervan is dat er onvoldoende aansluiting 
bestaat tussen het primaire proces en de fi nanciële administraties. Deze 
onderschrijding heeft de gemeente weliswaar niets gekost in termen 
van verloren geld, maar betekende wel dat de raad zijn kaderstellende 
taak niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren. Als de raad immers 
tussentijds had geweten dat het gevoerde beleid tot minder uitgaven 
leidde dan begroot, had de raad eerder kunnen besluiten het beleid bij 
te stellen (bijvoorbeeld te intensiveren, om meer mensen aan het werk 
te helpen of door een deel van het budget te bestemmen voor andere 
doelen).

In volgende jaren bleek DWI nog steeds niet de planning- en control-
cyclus met prognoses van werkzaamheden op orde te hebben. DWI 
is vervolgens onder verscherpt toezicht geplaatst. In het geval van 
DWI leidde dat alleen in 2013 al tot een gemeentelijke kostenpost 
van e 1,5 miljoen. DWI heeft twee jaar onder het formeel vastgelegde 
verscherpt toezicht gestaan.

588 In Hoofdstuk 4 in Paragraaf 4.7 zijn de ontwikkelingen rond de fi nanciële functie bij de diensten beschreven. 
589 WKB, terugvordering dashboard 2e kwartaal 2015. Het college schat hierbij in dat e 1,2 miljoen defi nitief niet kan 

worden teruggevorderd.
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van e 25 miljoen toont dat DWI geen actueel zicht heeft gehad in 
gemaakte kosten en uitputting van het budget gedurende het lopende 
jaar. Eén van de oorzaken hiervan is dat er onvoldoende aansluiting 
bestaat tussen het primaire proces en de fi nanciële administraties. Deze 
onderschrijding heeft de gemeente weliswaar niets gekost in termen 
van verloren geld, maar betekende wel dat de raad zijn kaderstellende 
taak niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren. Als de raad immers 
tussentijds had geweten dat het gevoerde beleid tot minder uitgaven 
leidde dan begroot, had de raad eerder kunnen besluiten het beleid bij 
te stellen (bijvoorbeeld te intensiveren, om meer mensen aan het werk 
te helpen of door een deel van het budget te bestemmen voor andere 
doelen).

In volgende jaren bleek DWI nog steeds niet de planning- en control-
cyclus met prognoses van werkzaamheden op orde te hebben. DWI 
is vervolgens onder verscherpt toezicht geplaatst. In het geval van 
DWI leidde dat alleen in 2013 al tot een gemeentelijke kostenpost 
van e 1,5 miljoen. DWI heeft twee jaar onder het formeel vastgelegde 
verscherpt toezicht gestaan.
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Dienst ICT
ACAM constateerde dat er in 2010 beperkte management- en stuur-
informatie aanwezig was binnen de Dienst ICT. Het was moeilijk om 
goede prognoses te stellen, waardoor de raad zijn kaderstellende taak 
niet goed kan invullen. In 2010 bleek dat er een tekort ten opzichte van 
de begroting zou kunnen ontstaan van e 14,3 miljoen. De Dienst ICT is 
vervolgens onder verscherpt toezicht geplaatst, dit verzwaard toezicht 
is tot op heden van kracht. Er is niet bekend wat dit gekost heeft, maar 
dat hier kosten mee gepaard gaan, is zeker, zo illustreert bovenvermeld 
voorbeeld bij DWI.

DICT werkt op basis van het principe van interne facturering. Dat wil 
zeggen dat DICT dienstverlening aan de andere diensten biedt en hiervoor 
kosten in rekening brengt. Eind 2011 rapporteert DICT aan de wethouder 
ICT dat de door DICT begrote opbrengsten niet overeenstemmen met 
de optelsom van ICT-kosten die de andere diensten voor 2012 hadden 
begroot. Ook ACAM komt er niet uit. De diverse begrotingen zijn dus 
niet op elkaar afgestemd. De grootte van deze scheefl oop bedraagt 
e 8,2 miljoen. Doordat de begrotingen niet op elkaar zijn afgestemd, 
werd pas laat voor bestuurders duidelijk welke ICT-kosten voor 2012 te 
verwachten waren. Dit belemmerde de sturingsmogelijkheden voor DICT, 
het college en uiteindelijk ook de raad.

Problemen bij de fi nanciële functie leidden er verder toe dat sprake was 
van externe inhuur op cruciale posities van de fi nanciële afdeling van 
DICT.590 De omvang van deze kosten is niet bekend. 

 6.3 Verlies van vertrouwen

De hierboven beschreven effecten resulteren op hun beurt in het 
risico dat Amsterdammers en andere belanghebbenden, zoals andere 
(semi)publieke organisaties of commerciële partijen, minder vertrouwen 
krijgen in de fi nanciën van de gemeente. Zowel inwoners van Amsterdam 
als partijen die een zakelijke band hebben met de gemeente Amsterdam 
moeten ervan op aan kunnen dat de gemeente haar zaken op orde heeft. 
Inwoners zijn er vanzelfsprekend bij gebaat dat het aan de gemeente 
toevertrouwde belastinggeld doeltreffend en doelmatig wordt uitgegeven. 
Verlies van het vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt, kan uiteindelijk de 
democratische legitimiteit van de gemeente ondermijnen. Voor partijen 
die zaken doen met de gemeente, dient de gemeente een betrouwbare 
tegenpartij te zijn. Hier kan een gebrek aan vertrouwen de gemeente 
uiteindelijk in fi nanciële zin raken, bijvoorbeeld omdat partijen niet meer 
met de gemeente in zee willen gaan of daar een hogere zekerheid of 
compensatie tegenover eisen. 

590 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en het 
college). Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015. Zie verder Hoofdstuk 7.
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Effect van tekortkoming in de informatievoorziening voor de 
Amsterdammers
Vraag: U heeft een aantal tekortkomingen geschetst naar de raad, ook 
over de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd […] Wat 
merkt de Amsterdammer daarvan?
“De Amsterdammer merkt dat er geld in Amsterdam wordt uitgegeven 
dat niet noodzakelijk is. […] De Amsterdammer merkt dat er te veel 
belasting wordt betaald, c.q. te weinig van de overheid krijgt, omdat 
het naar andere dingen gaat dan de bedoeling is.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente 
Amsterdam591

 
Een verminderd vertrouwen leidt er eveneens toe dat de raad onvoldoende 
in control is. Hierdoor kan incidentgedrevenheid ontstaan. Als iets misgaat, 
eist de raad snel actie. In dergelijke omstandigheden bestaat ook minder 
de neiging om tijd en ruimte te bieden om te leren van voorgaande 
incidenten en trajecten. Dat versterkt een negatieve en gespannen 
verhouding tussen raad en college, waarbij het risico is dat wederzijds 
vertrouwen afkalft en politieke schade kan ontstaan. In het belang van alle 
partijen dient een dergelijke ontwikkeling te worden afgewend.

 6.4 Samenvatting

Het onvoldoende presteren van de financiële functie heeft geleid tot 
negatieve effecten, zowel financiële als niet-financiële. Zo zijn kosten 
ontstaan (1) als gevolg van onvoldoende financiële informatie, (2) als 
gevolg van fouten in operationele processen en (3) als gevolg van 
inefficiënties in de organisatie zelf. Dit zijn risico’s en kosten die zich bij 
een goed presterende financiële functie niet dan wel in mindere mate 
voordoen. Indien deze kosten niet worden gemaakt, kan meer worden 
gedaan met het geld dat Amsterdam ter beschikking staat. Niet-financiële 
effecten betreffen een aantasting van de uitoefening van het budgetrecht 
van de raad en een suboptimale dienstverlening aan de Amsterdammers. 
Iedereen die met de gemeente Amsterdam in aanraking komt, moet 
ervan uit kunnen gaan dat de regels van de gemeente worden gevolgd 
en dat de financiële functie zodanig is ingericht dat nagegaan kan 
worden of publieke middelen aantoonbaar doelmatig worden besteed. 
Alle voornoemde effecten kunnen leiden tot verlies van vertrouwen bij 
betrokkenen, wat zowel financiële als niet-financiële gevolgen kan hebben. 

591 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
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De commissie kan de totale kosten die voortvloeien uit het onvoldoende 
presteren niet exact bepalen. Het ontbreken van bepaalde management- 
en stuurinformatie en doelmatigheidsonderzoeken maakt het immers 
moeilijk dan wel onmogelijk om een totaalbeeld te krijgen van eventueel 
vermijdbare kosten en/of misgelopen opbrengsten. Daarnaast zijn niet 
alle effecten te kwantificeren en/of in euro’s uit te drukken. Bovendien 
is oorzaak (niet presteren) en mogelijk gevolg (kosten) niet altijd 100% 
duidelijk te bepalen. De commissie heeft desondanks wel genoeg 
voorbeelden gezien van risico’s en kosten van het niet op orde hebben 
van de financiële functie op zowel concern- als dienstniveau. De 
commissie acht de omvang van bestaande en bekende effecten zodanig 
ernstig dat het een hoge prioriteit verdient om de financiële functie te 
verbeteren. Met inachtneming van bovenstaande vindt de commissie het 
aannemelijk dat de verbetering van de financiële functie kan leiden tot 
een betere inzet van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar.
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 7. DE OORZAKEN VOOR HET ONVOLDOENDE 
PRESTEREN VAN DE FINANCIËLE FUNCTIE

De enquêtecommissie constateert een diversiteit aan oorzaken voor de 
structurele en wijdverbreide problemen in de prestaties van de financiële 
functie van Amsterdam. Deze oorzaken zijn te groeperen in zeven 
probleemgebieden:
1. Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie;
2. Onduidelijkheden in de aansturing van de financiële functie; 
3. Onvolkomenheden bij systemen en processen; 
4. Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet; 
5. Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt aan 

een gedegen financiële bedrijfsvoering; 
6. Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van 

verbeterinitiatieven;
7. Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve organisatie.

De commissie constateert een stapeling van bovengenoemde oorzaken, 
die gezamenlijk tot de problemen in prestaties van de financiële functie 
hebben geleid. Zo kan de onvoldoende aandacht voor de financiële 
functie (en bedrijfsvoering) bijdragen aan een onvoldoende inrichting 
van de governance. Dit resulteert onder andere in onduidelijkheden in de 
aansturing van de financiële functie. De commissie gaat in dit hoofdstuk 
in op elk van de afzonderlijke probleemgebieden.592 

In Figuur 14 zijn de hierboven genoemde zeven probleemgebieden en de 
binnen die gebieden gesignaleerde tekortkomingen weergegeven. 

 

592 De commissie gaat hierbij niet verder in op causale relaties tussen de afzonderlijke probleemgebieden.
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 Figuur 14: De oorzaken voor het onvoldoende presteren van de financiële 
functie 

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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 7.1 Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 
ambtelijke organisatie 

Kenmerken:
• Beperkte intrinsieke motivatie bij politici voor bedrijfsvoering 
• Structurele aandacht voor de fi nanciële functie is politiek weinig 

interessant 
• Door de beschikbaarheid van middelen is de noodzaak voor een 

goed presterende fi nanciële functie onvoldoende gevoeld door de 
politiek 

• Complexiteit van het onderwerp fi nanciën beperkt de aandacht van 
raadsleden 

• In het politiek-bestuurlijke bedrijf heeft de meerderheid van de raad 
geen belang bij politieke schade door problemen in de fi nanciële 
functie

• De beperkte aandacht van de politiek werkt door in de ambtelijke 
organisatie 

De commissie constateert dat college en raad in de onderzoeksperiode te 
weinig structurele aandacht en prioriteit geven aan de fi nanciële functie 
en ziet dit als een van de grondoorzaken van het structureel onvoldoende 
presteren van de fi nanciële functie. Die beperkte aandacht is gerelateerd 
aan een aantal kenmerken van de (Amsterdamse) politieke context en de 
invloed die dat heeft op de fi nanciële functie. Bepaalde constateringen 
gelden overigens niet alleen voor de fi nanciële functie, maar zijn breder 
van toepassing op de bedrijfsvoering. 

Het college beschrijft de gebrekkige prioriteit voor bedrijfsvoering in 
Focus in Bedrijfsvoering als volgt: Als er dan keuzes moeten worden 
gemaakt, wordt de prioriteit gelegd bij de realisatie van de bestuurlijk 
gewenste beleidsresultaten en niet op mogelijk aanwezige gebreken in 
de bedrijfsvoering. Dit speelt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. 
Misschien niet goed, maar wel een ‘fact of life’.593 Voor de onderzoeks-
periode benoemt het college in Operatie Kwaliteitsslag (2002) dat het 
achterstallig onderhoud van de bedrijfsvoering een relatie heeft met de 
toekenning van prioriteiten die in hoge mate gericht was op politiek-
bestuurlijke beleidsvelden.594 

In deze paragraaf bespreekt de commissie welke factoren in belangrijke 
mate hebben bijgedragen aan de onvoldoende aandacht voor de 
fi nanciële functie.

 7.1.1 Beperkte intrinsieke motivatie bij politici voor bedrijfsvoering
Dat politici te weinig aandacht geven aan de bedrijfsvoering en de 
fi nanciële functie in het bijzonder is deels ingegeven door de doelen 
en prioriteiten die zij zichzelf stellen. Politici zijn in de meeste gevallen 
meer intrinsiek gemotiveerd om verbeteringen te realiseren op 
maatschappelijke beleidsthema’s. Het controleren van de bedrijfs-
voerings prestaties en het bijsturen van die prestaties is voor veel politici 
beperkt interessant. Politici verwachten dat de bedrijfsvoering goed is 
geregeld en dat de organisatie hen in staat stelt om hun maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken. 

593 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
594 College B&W, Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2002.
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Niet de politiek ingegaan om de bedrijfsvoering te verbeteren
“Ik ben de politiek ingegaan om de wereld te verbeteren. Zonder dat 
het nu een schokkende mededeling is, maar om ervoor te zorgen dat 
er nu een goedlopend ICT-systeem is – wat overigens heel belangrijk 
is – dat is niet mijn grootste, politieke ideaal.”

Maarten van Poelgeest, gemeenteraadslid 1998 – 2006 en wethouder 
2006 – 2014 gemeente Amsterdam595

 7.1.2 Structurele aandacht voor de financiële functie is politiek weinig 
interessant 
De financiële functie heeft in de onderzoeksperiode onvoldoende tijd en 
prioriteit gekregen van raad en college en dit komt mede voort uit de 
politieke relevantie ervan. Dit is niet alleen het geval voor de financiële 
functie, maar geldt in bredere zin ook voor de bedrijfsvoering. 

Bij het stellen van prioriteiten en de drang om politieke successen te 
behalen gaat de aandacht voornamelijk uit naar de maatschappelijke 
thema’s. Op die onderwerpen kan in het algemeen meer politiek en 
maatschappelijk succes worden behaald dan wanneer een politicus werkt 
aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het boeken van resultaten op 
maatschappelijke thema’s leidt tot meer media-aandacht dan het boeken 
van resultaten in de bedrijfsvoering. Mede daardoor levert het geven 
van structurele aandacht aan de bedrijfsvoering ook binnen de politieke 
partijen beperkte waardering op. 

Pas als zich incidenten voordoen neemt de politieke aandacht voor 
de financiële functie (en bedrijfsvoering) toe. Bij incidenten zoals de 
verkeerde overboeking van de woonkostenbijdrage, de afwaardering 
van het Afval Energie Bedrijf (AEB)596 en de recente problematiek bij 
het ontvlechten van bedrijfsvoeringsbudgetten (niet te lokaliseren 
e 55 miljoen) is de aandacht van de politiek wel aanwezig. Zodra het 
incident is opgelost, vloeit de aandacht weer naar de politiek relevanter 
geachte onderwerpen. In 2013 wordt in de evaluatie597 van de Regeling 
Risicovolle Projecten over deze incidentgedreven omgang geconstateerd 
dat de geschiedenis rond Amsterdamse projecten leert dat er om de 
zoveel jaar een crisis (nodig) is rond een groot project. Trauma’s zorgen 
voor urgentie om versneld te verbeteren.

595 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
596 Bij een herwaardering in 2014 van het Afval Energie Bedrijf (waarvan de gemeente enig aandeelhouder is) bleek 

AEB in waarde te zijn gehalveerd, wat een afboeking van e 45 miljoen en een voorziening van e 25 miljoen 
noodzakelijk maakte bij de Jaarrekening 2014. Bron: Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2014, 19 mei 2015.

597 Andersson Elffers Felix, Publiek opdrachtgeven in Amsterdam, 2013.
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Politieke relevantie financiële functie
“Uiteindelijk is alles politiek. Het wordt in politieke partijen bijvoorbeeld 
niet heel erg gewaardeerd als je in de Rekening commissie bent gaan 
zitten, wat wel een hele bak werk is. Dat is geen plusje als je een 
volgende periode door wilt.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam598

Vraag: Hoe komt het dat de raad op momenten onvoldoende kritisch 
is, ook al is de informatie wel voorhanden?
“Financiën is niet sexy. Als politici houden wij van weidse 
vergezichten en vervolgens praten we dan over de financiële 
postzegels. Dat is beide interessant voor kiezers.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente 
Amsterdam599

 
Naast de grotere interesse voor maatschappelijke thema’s wordt het 
politiek interessanter gevonden om te werken aan beleid en nieuwe 
plannen dan te werken aan (het controleren van) de uitvoering van plannen 
of de verantwoording over de prestaties. Het college constateert een 
grotere voorkeur voor beleid dan voor uitvoering. In Plan Organisatie-
ontwikkeling concludeert het college: Te veel focus op beleid in plaats van 
uitvoering. Hoewel in de uitvoering op veel plekken sterke verbeteringen 
zijn doorgevoerd ligt de focus vaak nog te veel op het maken van beleid. 
Het oplossen van incidenten slokt eveneens onevenredig veel tijd op. Meer 
aandacht en waardering is nodig voor hoogstaande kwaliteit van uitvoering 
en daarmee het behalen van maatschappelijke resultaten.600 De commissie 
constateert dat die voorkeuren ook terugkomen bij de behandeling van 
de begroting en jaarrekening. De politiek is vooral geïnteresseerd in het 
verdelen van geld bij de begroting en vooruit te kijken. De politiek is minder 
geïnteresseerd in de verantwoording bij de jaarrekening. 

Voldoende structurele aandacht voor de uitvoering van en verantwoording 
over plannen voor bedrijfsvoering (en specifiek de financiële functie), is 
door de werking van deze politieke prikkels onvoldoende geborgd.

 7.1.3 Door de beschikbaarheid van middelen is de noodzaak voor een goed 
presterende financiële functie onvoldoende gevoeld door de politiek 
De commissie constateert dat in een situatie van voldoende middelen de 
politieke aandacht voor het functioneren van de financiële functie niet 
geborgd is. De gemeente Amsterdam realiseert vrijwel jaarlijks hoge 
overschotten op de jaarrekening. Overschotten van ruim e 100 miljoen 
(voor onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) zijn geen uitzondering. 
Die overschotten zijn het gevolg van de keuze van de gemeente 
om behoedzaam te begroten en van gunstige resultaten (stijgende 
inkomsten) op het gebied van bijvoorbeeld toeristenbelasting en 
onroerende zaakbelasting (OZB), maar ook door verkoop van aandelen in 
deelnemingen. Overschotten door behoedzaam begroten ontstaan door 
aan het begin van het jaar conservatieve inschattingen van inkomsten (te 
laag) en/of uitgaven (te hoog) te maken. 

598 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
599 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
600 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
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Amsterdam heeft hierdoor financiële tegenvallers kunnen opvangen. 
Als gedurende het jaar tegenvallers optreden (bijvoorbeeld door 
tegenvallende resultaten of een grote operationele fout), dan leidt dit 
door het behoedzaam begroten en de stijgende inkomsten niet meteen 
tot een negatief rekeningresultaat. Zo zijn financiële tegenvallers door de 
Noord/Zuidlijn deels opgevangen met de inkomsten uit de verkoop van 
aandelen in de deelneming Nuon en is de afboeking van e 45 miljoen (en 
een voorziening van e 25 miljoen) op het AEB gedekt met het positieve 
resultaat op de jaarrekening. Dus hoeft er niet meteen bezuinigd te 
worden op andere uitgaven en zijn de politieke gevolgen voor het college 
bij het maken van fouten kleiner. 

Die ruime beschikbaarheid van middelen heeft niet bijgedragen aan een 
voldoende gevoel van urgentie om zo efficiënt mogelijk om te gaan met 
de financiën van de gemeente. Daardoor verslapt ook de prikkel om de 
financiële functie op orde te hebben. Als er voldoende geld beschikbaar 
is om incidenten en ondoelmatige uitgaven op te vangen, is de noodzaak 
van het op orde hebben van de financiële functie minder van belang. De 
financiële functie, die er juist is om incidenten te kunnen voorkomen en 
informatie en advies te leveren om efficiënt met geld om te gaan, heeft 
mede daardoor weinig prioriteit gekregen.

De economische crisis vanaf 2008 leidt tot een krappere beschikbaarheid 
van middelen. De gemeente besluit tot verschillende grootschalige 
bezuinigings programma’s (Inzet op Herstel I en II en Eén Stad Eén 
Opgave, zie ook Bijlage 7). Daarbij komt aan het licht dat er beperkte 
stuur informatie beschikbaar is om bezuinigingsopties goed in beeld 
te krijgen. Omdat die stuurinformatie wel nodig is om bezuinigings-
mogelijkheden in kaart te brengen, neemt de politieke aandacht voor de 
financiële functie toe en groeit de behoefte om de tekortkomingen in de 
financiële functie aan te pakken. Deze behoefte vormt mede de basis voor 
het opstellen van Visie op Control. In Visie op Control geeft het college 
aan: Uit de Heroverwegingen bleek dat er voor besparingen sprake was 
van onvoldoende concrete gemeentebrede kerncijfers, bijvoorbeeld om 
businesscases te onderbouwen. Tijdens de Heroverweging viel het op 
dat veel aangedragen besparings mogelijkheden niet concreet konden 
worden gemaakt en niet uitgewerkt in termen van concrete acties. De 
benodigde informatie was gewoon niet voorhanden.601 De gevoelde 
urgentie om via Visie op Control de financiële functie van de gemeente 
met voldoende prioriteit te verbeteren houdt echter niet genoeg stand.602

601 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control. 14 december 2010.
602 De commissie is van mening dat de implementatie van de doelstellingen uit Visie op Control langer dan 

noodzakelijk heeft geduurd. 
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De beschikbaarheid van middelen
“Amsterdam is natuurlijk altijd een rijke stad geweest en is dat nog 
steeds. Ik geloof dat de afgelopen jaren 100 tot 200 miljoen euro bij 
de jaarrekening overbleef. Achteraf kun je zeggen dat dat maar goed 
was omdat we daarmee de tegenvallers bij de Noord/Zuidlijn konden 
betalen. Misschien was er dus zeer behoedzaam en verstandig 
begroot. Echt grote financiële problemen heeft deze stad echter niet. 
De artikel 12-status is al van heel lang geleden.”

Vraag: Ziet u dat ook als een van de redenen dat er minder aandacht 
is voor bedrijfsvoering?
“Ik denk het wel.”

Erik Gerritsen, gemeentesecretaris 2000 – 2007 gemeente 
Amsterdam603

“We hebben in Amsterdam de gelukkige situatie dat we nog steeds 
een heel rijke gemeente zijn, maar daardoor is de druk om scherp 
naar de financiën te kijken heel laag.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente 
Amsterdam604

 7.1.4 Complexiteit van het onderwerp financiën beperkt de aandacht 
van raadsleden 
Het raadslidmaatschap is een parttimefunctie in Amsterdam (20 uur 
per week). In die beperkte tijd hebben raadsleden veel informatie te 
verwerken en worden keuzes gemaakt over de verdeling van aandacht 
tussen dossiers. Daarbij komt dat de meeste raadsleden beperkte 
financiële expertise bezitten om de informatie over de producten van 
de financiële functie te begrijpen of te duiden, zoals de jaarrekening 
en financiële adviezen. Doorgaans zijn er wel financieel specialisten 
in fracties aanwezig maar hebben niet alle gemeenteraadsleden een 
financiële achtergrond. De geconstateerde beperkte inzichtelijkheid (zie 
Hoofdstuk 5) draagt niet bij aan beter begrip van P&C-producten. Door de 
samenloop van beperkte tijd en de complexiteit zijn raadsleden sneller 
geneigd om de aandacht die benodigd is voor financiën te verplaatsen 
naar andere onderwerpen. Uiteraard spelen ook de eerdergenoemde 
beperkingen in intrinsieke motivatie en politieke prikkels daarbij een rol. 
Gevolg is dat de raad een beperkte invulling geeft aan zijn kaderstellende 
en controlerende rol bij de producten van de financiële functie (zoals 
financiële adviezen en P&C-producten).

603 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
604 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
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De financiële functie en werkzaamheden van een raadslid
“Raadslid zijn is echt een vak. Dat moet je niet onderschatten. Het kost 
wel even om je daarin in te werken. Financiën is misschien een van 
de lastigere dingen omdat het al snel heel erg in techniek dreigt te 
verzanden en je om de oren wordt geslagen met verordening dit en eis 
dat en besluit, begroten, verantwoorden. Dus het kost best wel moeite 
om je daarin te verdiepen, laat staan om de tools en het speelveld wat te 
veranderen.”

Arco Verburg, gemeenteraadslid 2010 – 2014 gemeente Amsterdam605

“Je moet natuurlijk wel begrijpen wat financiën zijn. Je moet wel 
ongeveer weten hoe dat in elkaar steekt. Anders ga je alleen nog maar 
praten over postzegelformaat. Dan praat je alleen maar over de kleine 
stukjes die je worden toegeworpen door het college: daar mogen jullie 
vrolijk over praten. De grote lijnen worden wel moeilijk als je geen 
inzicht in financiën hebt. […] Ik denk dat het nog het belangrijkste is dat 
je ervaring op dat terrein hebt, dat je weet hoe dat in elkaar steekt en 
waar je op moet letten.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente Amsterdam606

 7.1.5 In het politiek-bestuurlijke bedrijf heeft de meerderheid van de  
raad geen belang bij politieke schade door problemen in de 
financiële functie
Zoals eerder in Hoofdstuk 5 is geconstateerd komen aanbevelingen van 
de Rekeningencommissie en ACAM steeds terug. Er wordt door de raad 
wel aangedrongen op verbeteringen in woord, maar het blijft een ritueel. 
Het college stelt steeds verbeteringen voor en de meerderheid van de raad 
neemt daar uiteindelijk genoegen mee. Het laten vallen van het college of 
het naar huis sturen van een wethouder vanwege bedrijfsvoering komt in  
de praktijk niet tot nauwelijks voor. 

Een coalitie stelt bij de coalitieonderhandelingen de doelstellingen voor de 
komende collegeperiode vast. Het draait daarbij vooral om het realiseren  
van de politieke en maatschappelijke doelen. De coalitie meerderheid in de 
raad steunt het college bij het realiseren van de coalitie doelstellingen.  
Zeker wanneer het gaat om de politiek beperkt relevant geachte bedrijfs-
voering, is de kans kleiner dat een meerderheid van de raad het college  
onder grote druk zet om verbeteringen te realiseren. 

Kritisch vermogen van de raad
“Het krachtenveld in de raad is iets wat daarin meedoet. De raad is 
kritisch genoeg, ook [door] collegepartijen [die] oppositiepartijen 
bemoedigen: ‘ga vooral zo door, je hebt gelijk. Ik kan het niet zeggen, 
maar je hebt wel gelijk hoor.’ Dat is wat er natuurlijk gebeurt. […] 
Collegepartijen zijn wat meer gebonden en kunnen wat minder vrijuit 
tekeergaan dan oppositiepartijen.”

Lex van Drooge, gemeenteraadslid 2006 – 2014 gemeente Amsterdam607

605 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
606 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
607 Openbaar verhoor dhr. A.H. van Drooge, 28 september 2015.
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 7.1.6 De beperkte aandacht van de politiek werkt door in de 
ambtelijke organisatie
Onvoldoende structurele aandacht voor bedrijfsvoering en de financiële 
functie bij de gemeenteraad en het college vertaalt zich door in beperkte 
aandacht en prioriteit voor deze thema’s binnen de ambtelijke organisatie. 
De ambtelijke organisatie richt zich op wat het bestuur prioriteit geeft. 
Ambtenaren zijn loyaal aan de wethouder; ze zien het als hun taak 
hun wethouder ‘goed te bedienen’. Dit betekent in de praktijk dat de 
ambtelijke aandacht uitgaat naar die zaken die voor de wethouder van 
belang zijn. Dat betekent dus ook dat de beperkte aandacht van raad 
en wethouders voor bedrijfsvoering en uitvoering doorwerkt in de 
prioriteits verdeling van diensten. 

De impact van politieke aandacht voor de aandacht van het ambtelijk 
apparaat
“Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als de gemeenteraad vooral 
met beleid bezig is, is het college van B&W vooral met beleid 
bezig en zijn zelfs de directeuren vooral met beleid bezig. Dus is 
er meestal pas aandacht voor bedrijfsvoering als het al mis is. 
Dat is het mechanisme. Toen ik kwam, had de bedrijfsvoering niet 
de eerste prioriteit voor de directeuren. […] Je steekt de meeste 
energie in datgene waar je door de wethouder voortdurend op wordt 
aangesproken. Dat was niet de bedrijfsvoering.”

Erik Gerritsen, gemeentesecretaris 2000 – 2007 gemeente 
Amsterdam608

“Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus op het moment dat een 
wethouder geïnteresseerd is in de bedrijfsvoering of geïnteresseerd 
is in de financiële functie, gaat daar een enorme werking van uit in 
de richting van het ambtelijk apparaat. Het ontslaat het ambtelijk 
apparaat en het GMT [Gemeentelijk Management Team] waar ik zelf 
ook in zit, niet van hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
die organisatie draait. Maar het helpt als het bestuur dat ook vindt en 
daarvoor ook aandacht heeft.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller gemeente Amsterdam609

608 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
609 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
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“Ik blijf erbij – het wordt misschien een beetje saai – dat een 
cultuur  element, dat je dit soort dingen belangrijk vindt, dat je 
verantwoording belangrijk vindt, dat je het belangrijk vindt om 
dingen op tijd te doen en volgens de planning, een voor een, niet 
al te chaotisch, netjes geordend. Dat zijn allemaal dingen die ik 
wel wezenlijke onderdelen vind. Ik denk dat dat toch vooral een 
houdings  kwestie is, dat het niet erg genoeg tussen de oren zit, dat  
dit soort dingen belangrijk zijn.”

Vraag: Welke rol heeft de raad daarin?
“[…] Vis begint met stinken aan de kop. Dat is misschien erg plastisch 
uitgedrukt, maar de verantwoordelijkheid van de raad is toch groot. 
U bent het hoogste orgaan van de gemeente. Ik heb geprobeerd ook 
duidelijk te maken dat ik alle begrip heb voor de politieke context 
waarin u moet werken, maar er is geen andere raad van toezicht.  
U heeft ook de functie om een bepaalde cultuur uit te stralen en 
dingen die u belangrijk vindt.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam610

 
In een aantal verhoren is de aandacht op ambtelijk niveau voor crisis-
situaties en andere uitzonderlijke gebeurtenissen gecontrasteerd met de 
aandacht voor de dagelijkse bedrijfsvoering. 

De aandacht voor crisissituaties
“[…] dat als een onderwerp dat zich aan het gemeentelijk apparaat 
voordoet groot is, of verdrietig, of urgent, dan zijn er misschien 
wel geen beter functionerende apparaten dan het Amsterdamse, 
want dit gaat gepaard met vrijzinnigheid, […], en dat is precies wat 
je nodig hebt in een crisis, dan moet je kunnen improviseren. Daar 
ben ik echt van onder de indruk. Dat leerde ik heel snel, want ik 
werd burgemeester en we hadden vier dagen later een huldiging, 
een maand later SAIL, […] ik kan nu een hele tijd doorgaan. […] Dus 
daar niks dan lof voor hoe het Amsterdamse apparaat werkt, maar 
kijk je naar de dagelijkse gang van zaken, dan […] wordt er te veel 
langs elkaar heen gewerkt. Dan zijn afspraken niet altijd afspraken en 
afspraken moeten altijd afspraken zijn.”

Eberhard van der Laan, burgemeester gemeente Amsterdam611

610 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
611 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
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 7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie

Kenmerken:
• Binnen het eilandenrijk was weinig samenhang in de fi nanciële 

functie 
• Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college
• Onvolkomenheden in de inrichting van de taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden van de gemeente secretaris 
• Onvolkomenheden in de inrichting van taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van Concern Financiën/DMC 
• Diverse tekortkomingen in de inzet van overlegvormen 

De commissie constateert onduidelijkheden in de aansturing van de 
fi nanciële functie en ziet dit als een van de grondoorzaken van het 
onvoldoende presteren van de fi nanciële functie. Met name onduidelijke 
verantwoordelijkheden spelen bij deze tekortkomingen een rol. De 
commissie licht in deze paragraaf eerst toe hoe binnen het eilandenrijk 
onvoldoende kaderstelling en concernsturing leiden tot weinig samenhang 
in de bedrijfsvoering en fi nanciële functie. Bevindingen over de inrichting 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daarna 
toegelicht. Die bevindingen worden afzonderlijk besproken voor de rol van 
college en de ambtelijke organisatie bij de sturing op de fi nanciële functie, 
zoals weergegeven in Figuur 15.612 

 Figuur 15:  Vereenvoudigde weergave van aansturing van de fi nanciële 
functie door college en ambtelijke organisatie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 

De commissie concludeert dat in de onderzoeksperiode in de gehele 
uitvoeringsorganisatie (college en ambtelijke organisatie) sprake is van 
tekortkomingen in de inrichting van verantwoordelijkheden voor de 
aansturing van de fi nanciële functie. 

612 De invulling van de kaderstellende en controlerende taak door de raad wordt niet in dit hoofdstuk besproken.
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 7.2.1 Binnen het eilandenrijk was weinig samenhang in de financiële 
functie 
In Hoofdstuk 4 is al toegelicht dat in 2002 de decentrale diensten en 
stads delen613 een grote autonomie hebben. Gedurende het overgrote deel 
van de onderzoeksperiode hebben de gemeentelijke diensten (in 2002 zijn 
er 39 diensten) een grote mate van autonomie voor het inrichten van hun 
bedrijfsvoering.

Eilandenrijk met beperkte centrale kaders leidt tot gebrek aan 
uniformiteit en samenhang

Het eilandenrijk van Amsterdam
“Het was wel degelijk echt een archipel aan eilanden. Dat gold 
bestuurlijk met stadsdelen die bijna als zijn eigen gemeente 
functioneerden, veertien toen. Maar dat gold ook voor de diensten. 
Het werkt heel erg vanuit een soort motto ‘decentraal wat kan en 
alleen maar centraal wat echt moet’. Maar dat leidde er wel toe 
dat diensten ICT aanschaften, hun eigen huisvestingsbeslissingen 
namen, hun eigen personeelsbeleid voerden en dat het daardoor 
dus heel lastig was om voor de stad als geheel de juiste beslissingen 
te nemen en voor de stad als geheel efficiënte bedrijfsvoering te 
realiseren. En daarvan had je last. Daar had je last van als wethouder 
Financiën. Bijvoorbeeld bij het maken van de jaarrekening. Daar was 
je echt afhankelijk van de informatie die de verschillende diensten 
gaven.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam614

 “Ik had gedacht dat Amsterdam veel meer een eenheid was en dan 
bedoel ik als gemeentelijke organisatie. Op het moment dat ik [in 2010] 
wethouder werd, constateerde ik dat de gemeente nog heel divers 
was georganiseerd, op heel veel bijzondere punten geen eenheid 
had, waarvan ik dacht dat dat toch zeer vanzelfsprekend was en 
dat bleek niet zo te zijn. […] Wij hebben als politiek – want wij zijn 
uiteindelijk verantwoordelijk en ambtenaren zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering – u en ik zijn verantwoordelijk voor het beleid –  
in de afgelopen decennia het eilandenrijk gecreëerd, met inderdaad 
veertien en daarna zeven stadsdelen met eigen begrotingen 
met al die diensten die we als politiek al die jaren een eigen 
verantwoordelijkheid hebben gegeven.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam615

 
In hun autonome positie hebben de diensten hun bedrijfsvoering in brede 
zin en hun verantwoordelijkheden voor de financiële functie zodanig 
ingericht, dat die naar hun eigen inzicht optimaal aansluit bij de taken 
van de dienst. Dat leidt ertoe dat diensten op verschillende wijzen hun 
bedrijfsvoering inrichten en daar verschillende ondersteunende systemen 

613 De financiële functie van de stadsdelen valt niet binnen de scope van het enquêteonderzoek. De stadsdelen 
vormen daarom geen onderdeel van deze analyse.

614 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
615 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
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voor gebruiken. Zoals eerder in Hoofdstuk 5 is toegelicht, betekent dit 
voor de financiële functie onder andere dat diensten zelf een systeem 
voor hun financiële administratie kiezen en zelf besluiten hoe ze hun 
financiële administratie inrichten. De verschillende wijzen waarop de 
bedrijfsvoering is ingericht, maken het complex om op centraal niveau 
inzicht te verwerven over totaalcijfers en op basis van dit inzicht sturing te 
geven aan het concern. 

Het gebrek aan uniformiteit leidt ook tot kwaliteitsverlies bij de 
bedrijfsvoering. In 2004 stelt het college dat door de schaal en opzet 
van de gemeentelijke organisatie, veertien stadsdelen en daarnaast 
een groot aantal diensten, de bedrijfsvoering is “versnipperd”. Dit leidt 
tot kwaliteitsverschillen op dit terrein.616 In 2013 stelt het college dat er 
sprake is van verkokering en een onvoldoende interne bedrijfsvoering: 
De versnippering werkt een fixatie op het eigen organisatieonderdeel in 
de hand, in plaats van op de gemeenschappelijke opgaven in de stad. 
Besluitvorming gaat langs te veel schijven, rollen zijn diffuus en de 
wendbaarheid van de organisatie staat onder druk. Door de inrichting 
van de organisatie zijn ook medewerkers vaak maar in beperkte mate 
flexibel inzetbaar. De bedrijfsvoering is onvoldoende: op onderdelen 
onoverzichtelijk en relatief duur.617

Het decentrale model kan een bruikbare organisatie-inrichting zijn, 
mits voorzien van adequate kaders om onnodige diversiteit tussen de 
decentrale organisaties te beperken en zodoende concernbelangen te 
borgen. Met duidelijke voorwaarden en kaders voor de inrichting van 
administraties en voor ondersteunende systemen, had de concernleiding 
zich kunnen verzekeren van adequate informatie van en over de decentrale 
organisaties. Zo had het college de gemeentelijke diensten kunnen 
verplichten om over te stappen op één uniform systeem en hierin op 
uniforme wijze de administratie in te richten. Dit was technisch mogelijk; 
andere overheidsorganisaties en private partijen gebruikten destijds al 
uniforme systemen voor de financiële administratie. Hier is echter niet voor 
gekozen. In het begin van de onderzoeksperiode wordt wel een beweging 
naar meer concernsamenwerking ingezet.618

Ondanks initiatieven blijven de nadelen van het eilandenrijk 
aanwezig
In 2006 wordt begonnen met het project Servicehuis Financiën, dat tot 
doel heeft de uniformiteit van de financiële administraties te vergroten. 
Servicehuis Financiën wordt echter eind 2008 gestopt. In 2009 is het 
project Amsterdams Financieel Systeem (AFS) opgestart. AFS wordt 
afgerond na afloop van de onderzoeksperiode, zonder de strategische 
doelstelling van een uniform ingericht gezamenlijk financieel systeem te 
realiseren. In 2015 is het college, als vervolg op dit project, nog steeds 
bezig met het uniformeren van de administraties.

Door gedurende lange tijd onvoldoende prioriteit te geven aan de 
concernbelangen worden in de onderzoeksperiode niet de noodzakelijke 
uniformiteit en samenhang in de financiële administraties tussen de 
diensten gerealiseerd. Daarbij speelt de weerstand bij diensten voor 

616 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
617 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
618 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
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concernvorming ook een sterke rol.619 Het gebrek aan uniformiteit en 
samenhang hindert bij het opstellen van P&C-producten en andere 
stuurinformatie, waardoor op concernniveau onvoldoende grip is op de 
taken uit de financiële functie en daarmee ook onvoldoende grip is op de 
financiën van de gemeente. 

Ook op het vlak van de bredere bedrijfsvoering heeft een veelheid aan 
initiatieven op concernniveau er onvoldoende toe geleid dat tekort-
komingen in kwaliteit en uniformiteit via strakkere kaders worden 
gerepareerd.620 Ondanks initiatieven om meer concernsamenwerking 
te creëren, blijft de decentrale autonomie met beperkte betrokkenheid 
van het concern lange tijd bestaan. Het college stelt in 2013 nog dat de 
organisatie te weinig vanuit een verantwoordelijkheid voor het geheel 
wordt aangestuurd. Bovendien wordt te weinig verantwoording gevraagd 
over behaalde resultaten en bijbehorende kosten. Er zijn te veel regels en 
onduidelijke kaders, die maar beperkt nageleefd worden.621 

De Rekeningen commissie constateert in 2014 over de periode 2006 – 2012 
dat veel van de constateringen en aanbevelingen zijn terug te leiden op 
de negatieve effecten die samenhangen met de keuze voor een ver  
doorgevoerde decentrale organisatie-inrichting in Amsterdam. De 
vergaande autonomie van diensten leidt tot zelfstandige ‘eilanden’ die 
qua inrichting van de bedrijfsvoering veel van elkaar verschillen en waar 
sprake is van een grote vrijblijvendheid ten opzichte van concernkaders. 
Centrale coördinerende en consoliderende mechanismes waren nood-
zakelijk, maar blijken door de grote verschillen en de autonomie bij de 
diensten, moeizaam tot stand te komen.622

 7.2.2 Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college
Het college is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de ambtelijke 
organisatie. In het begin van de onderzoeksperiode is het governance-
model zo ingericht dat het college als enige gremium een direct sturende 
rol op de bedrijfsvoering van de diensten heeft. Later verandert de 
inrichting van de sturing en krijgt de gemeentesecretaris daar een rol bij 
toebedeeld.623 Het college blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk. 

Verschillende rolopvattingen van de wethouders Financiën over 
hun verantwoordelijkheden
De commissie constateert dat gedurende de onderzoeksperiode 
wethouders Financiën verschillend denken over de taken en verantwoorde-
lijkheden van een wethouder Financiën versus die van een vakwethouder. 
Vooral wanneer het gaat om het ervaren van eigenaarschap voor de 
prestaties van de financiële functie, blijken verschillen te bestaan. 

Voor zowel wethouders Financiën als vakwethouders zijn taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de financiële functie 
niet geëxpliciteerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor uiteenlopende 
interpretaties over rollen. Daarnaast speelt de geleidelijke ontwikkeling 

619 Zie verder Paragraaf 7.5.
620 Zie Hoofdstuk 5 en Bijlage 6 voor een nadere analyse van de aanpak van verbeterinitiatieven.
621 Team Organisatieontwikkeling, Plan Organisatieontwikkeling, Naar een sterker Amsterdam: met één gezicht naar 

buiten, mei 2013.
622 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
623 In Hoofdstuk 4 zijn het wethoudersmodel en de daaropvolgende ontwikkelingen toegelicht.
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van het wethoudersmodel naar meer centrale sturing door het college 
en bijbehorende veranderingen in het organisatiemodel een rol. Die 
ontwikkeling verklaart de verschillen in rolopvatting echter slechts ten dele. 

Wethouder Financiën Kock benoemt dat hij een verantwoordelijkheid 
voor het hele systeem van de financiële functie heeft. Wethouders die 
hem voorgingen, benoemen die vergaande verantwoordelijkheid niet 
in die mate. Zij onderkennen wel een verantwoordelijkheid voor sturing 
op de financiële functie van diensten, maar geven niet aan dat zij binnen 
het college het eigenaarschap voor de financiële functie droegen. Alle 
wethouders Financiën noemen wel de verantwoordelijkheid voor de 
P&C-cyclus als taak van de wethouder Financiën. 

Verantwoordelijkheden wethouder Financiën
“Maar de wethouder Financiën is er ook voor verantwoordelijk dat 
die financiële kolom goed functioneert en daarmee dat de rest van 
de organisatie zijn werk goed kan doen. De wethouder Financiën is 
ervoor verantwoordelijk dat de cijfers kloppen, dat het financieel-
administratieve systeem goed werkt.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam624 

Dhr. Dales, oud-wethouder Financiën, geeft bijvoorbeeld aan: “De 
vakwethouder draagt de verantwoordelijkheid voor wat er in een 
dienst of een bedrijf gebeurt in eerste instantie. […] In die zin droeg ik 
geen verantwoordelijkheid voor de goede administratieve gang van 
zaken binnen diensten en bedrijven waarvoor ik als portefeuillehouder 
niet verantwoordelijk was. Tegelijkertijd heb je als wethouder Financiën 
toch een iets andere rol dan de andere wethouders. […] Dus in die 
zin heb je geen primaire verantwoordelijkheid – dat zeker niet – want 
die ligt bij de vakwethouder, maar wel een iets grotere betrokkenheid 
dan andere wethouders hebben vanuit de aard van de rol van de 
wethouder Financiën.” 

Geert Dales, wethouder Financiën 2000 – 2004 gemeente 
Amsterdam625

Dhr. Asscher over de notitie Van ongeduld naar actie als voorbeeld 
van één van de taken in zijn rol als wethouder Financiën: “[…] dat 
ging er eigenlijk over dat er in de stad heel lang werd gepraat, maar 
dat je naar de Amsterdammer graag wilt dat het van plan naar 
een geschilderde school sneller zichtbaar werd. Daarvoor moesten 
we ook kijken naar de manier waarop de stad was georganiseerd. 
Daarvoor moesten we meer als een stad gaan werken, daarvoor 
moesten de bedrijfsvoeringsprocessen worden verbeterd. Dat was in 
ieder geval in het begin al een van de dingen die ik belangrijk vond. 
[…] Dat heeft in mijn ogen direct te maken met in ieder geval een 
belangrijke rol van de wethouder Financiën.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam626

624 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
625 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
626 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
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Bespreking van de rolopvatting van wethouders
Vraag: Zo merken we ook op andere punten dat er niet overal per 
se dezelfde beelden bestaan over rolopvatting. Nou kunnen die 
natuurlijk ook in de loop der tijd veranderen, maar de vraag die 
ik daarover heb: wordt daar aandacht aan besteed, aan het begin 
bijvoorbeeld van een collegeperiode, wat je als rolopvatting zou 
moeten hebben als wethouder en wat je van elkaar zou mogen 
verwachten en van de ambtelijke organisatie en wordt dat ook 
afgestemd met de ambtelijke top?
“Nee. Dat vind ik een heel goede vraag, want dat zou een van de 
lessen kunnen zijn. Het is begrijpelijk waarom dat niet gebeurt, want 
mensen worden voorgedragen vanuit een politieke beweging […]”

Eberhard van der Laan, burgemeester gemeente Amsterdam627

 
Ook in 2015, in de nieuwe rve-structuur, is de rolverdeling complex 
en bestaan onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden van de 
wethouder Financiën. De wethouder Financiën is vakwethouder voor 
de rve Financiën en het deel financiën bij DMC, maar de vakwethouders 
zijn verantwoordelijk voor budgetsturing van hun rve’s. Daarnaast is de 
gemeentes ecretaris de hoogste ambtelijke eindverantwoordelijke.  
In de praktijk kan dit leiden tot onduidelijkheden in de verantwoordelijk-
heden van betrokkenen, bijvoorbeeld wanneer er financiële incidenten 
plaatsvinden binnen een rve. 

Complexiteit van verantwoordelijkheden van vakwethouders en 
wethouder Financiën voor prestaties van de financiële functie van 
rve’s
Vraag: Stel, er is een rve die te laat ziet dat er een onder- of een 
overschrijding is […] de prognose [heeft] niet goed gefunctioneerd 
en dat er toch een andere uitkomst is dan men had verwacht op 
financieel gebied. Wie is er dan bestuurlijk verantwoordelijk [voor de 
over- of onderschrijding]?
“Dat is de vakwethouder. Het is ook de vakwethouder die ervoor 
verantwoordelijk is om dat tijdig te melden aan de wethouder 
Financiën.”

Vraag: Maar stel dat dat ligt in de vertaling, dat het in die 
administraties niet goed is verwerkt?
“Als die over- of onderschrijding te laat aan het licht komt, omdat de 
administratie een rommeltje is, dan is het de wethouder Financiën 
die daarvoor verantwoordelijk is. Meestal is het zo dat je een over- 
of onderschrijding al een tijdje ziet aankomen of op zijn minst voelt 
aankomen voordat dit uit de cijfers blijkt. Cijfers lopen per definitie 
achter bij de realiteit. Je ziet het vaak van tevoren aankomen. Dan 
is het de verantwoordelijkheid van de lijn en daarmee van de 
vakwethouder om dat tijdig te signaleren en op het bordje te gaan 
bespreken met de wethouder Financiën.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam628

627 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
628 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
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Vraag: Stel nu dat er een onderschrijding is bij de rve Werk, een 
willekeurig voorbeeld, wie wordt er dan aangesproken door het 
college, de rve Financiën, DMC of de rve Werk?
“De rve Werk. Want het gaat erom wie er stuurt en wie de beslissingen 
neemt. Dus wie maakt de keuzes? Het financiële effect en het 
resultaat dat volgt altijd op een besluit. En dus is de vraag wie er 
stuurt en in dit geval is het de rve-directeur Werk die stuurt onder 
verantwoordelijkheid van de wethouder Werk.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en concern-
controller gemeente Amsterdam629

Eigenaarschap voor bedrijfsvoering binnen het college 
onvoldoende belegd
Het college heeft een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de 
ambtelijke organisatie en dus ook voor de prestaties van de financiële 
functie en bedrijfsvoering in bredere zin. De explicitering van de 
verantwoordelijkheden voor de sturing op de bedrijfsvoering ontbreekt. 
ACAM stelt over het jaar 2005 dat de portefeuille bedrijfsvoering 
breed is belegd in het college en dat tegelijkertijd onduidelijk is wie 
hierover gaat.630 De Rekeningencommissie concludeert over het jaar 
2008 hetzelfde: De Rekeningencommissie heeft in het kader van haar 
controlerende taak individuele gesprekken gevoerd met collegeleden 
en de gemeentesecretaris. In die gesprekken heeft de commissie 
voor zichzelf geen duidelijkheid kunnen verkrijgen over hoe de 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
organisatie is belegd.631

In de collegeperiode 2010 – 2014 is er wel een wethouder voor Bedrijfs-
voering, maar de invulling van deze portefeuille is alleen gericht op de 
coördinatie van de bezuinigingen op bedrijfsvoering. Uit diverse verhoren 
blijkt dat vakwethouders zich beperkt verantwoordelijk voelen voor 
sturing op de bedrijfsvoering van de diensten. Voor het eigenaarschap 
wordt vooral gekeken naar de dienstdirecteur en gemeente secretaris, ook 
in de periode voor 2007, toen de gemeente secretaris nog niet de rol van 
algemeen directeur had. 

629 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
630 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2005 gemeente Amsterdam, 12 mei 2006. 
631 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2008 van de gemeente 

Amsterdam, 3 juni 2009. 
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Rolopvatting over de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering
“Een directeur is verantwoordelijk voor het feit dat de administratie 
binnen zijn dienst op orde is. Als die niet klopt, dan hebben we ook 
nog de baas van de baas en dat is de gemeentesecretaris. Binnen 
het college heb je weliswaar een portefeuillehouder Personeel & 
Organisatie. […] Je wordt als wethouder wel aangesproken als er 
ergens iets verkeerd zit, bijvoorbeeld door die Rekeningencommissie 
waarover u het net had. Daar heb je dan wel een rol, maar de echt 
administratieve kant zit in de dienst bij de directeur.”

Frits Huffnagel, wethouder Financiën 2004 – 2005 gemeente 
Amsterdam632

“Daar waar problemen ontstonden in de bedrijfsvoering die tot grote 
financiële gevolgen zouden leiden of die in de uitvoering problemen 
veroorzaakten, daarvoor werd ik vaak gewaarschuwd. Daar waar het 
ging om de gewone ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, wat gaat er 
goed, wat kan er beter, dan waren het echt de dienstdirecteuren die 
daarvoor zelf verantwoordelijk waren en daarboven de gemeente-
secretaris.” 

Vraag: En de vakwethouder?
“De vakwethouder toch meer indirect. Het was echt in dat collegiale 
bestuur zo dat er een grote taak bij de gemeentesecretaris lag voor 
de organisatie als geheel. De vakwethouder is altijd verantwoordelijk 
voor het algemeen functioneren van zijn dienst of van haar dienst.”

Vraag: Bedrijfsvoering maakt daarvan dan ook deel uit of niet?
“Nou, ik denk eigenlijk alleen als dat tot grote schokken zou leiden. 
Dat is niet iets waarnaar een vakwethouder dagelijks keek. Dat 
is echt bij de directeur neergelegd en de directeur legt dat bij de 
gemeentesecretaris.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam633

“Die overgang [introductie algemeen directeurschap gemeente-
secretaris] leidde ertoe dat zeker voor bedrijfsvoering, organisatie, 
misschien is dat een beter woord dan bedrijfsvoering, eenduidig 
de verantwoordelijkheid bij de algemeen directeur lag en dat 
directeuren daarover verantwoording aflegden in eerste instantie aan 
de gemeentesecretaris en niet zozeer aan hun eigen wethouder. Dat 
vond ik heel prettig, omdat dat vaak dingen zijn, in alle oprechtheid, 
waarvan ik dacht dat ik er ook veel minder verstand van had.”

Maarten van Poelgeest, gemeenteraadslid 1998 – 2006 en wethouder 
2006 – 2014 gemeente Amsterdam634

“Een bestuurder […] zit midden in de bedrijfsvoering. […] Dan kan je 
nooit zeggen: ik ben voor iets anders in de politiek gegaan. Dat kan 
op zich kloppen, maar zodra je één keer wethouder bent of minister, 
dan ben je totaal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.” 

Eberhard van der Laan, burgemeester gemeente Amsterdam635

632 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015.
633 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
634 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
635 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
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Het gebrek aan een duidelijk eigenaarschap binnen het college met 
betrekking tot de gemeentelijke bedrijfsvoering en het eerder genoemde 
punt dat het thema bedrijfsvoering niet hoog op de politieke agenda’s 
staat, versterken elkaar. Dit leidt tot de situatie dat de financiële functie 
wordt beheerd via incidentenmanagement in plaats van via een 
structurele en gerichte aanpak. Oud-wethouder Asscher geeft in zijn 
verhoor ook aan dat wethouders alleen sturen als er grote schokken 
plaatsvinden (zie bovenstaand citaat). 

Illustratie onvoldoende eigenaarschap binnen het college: de 
omgang met BVV en IMB door de wethouders Financiën 
Het projectplan voor Focus in Bedrijfsvoering stelt dat de wethouder 
Financiën de coördinerende wethouder is voor uitvoering van het 
plan en de opvolging van hieruit voortkomende instrumenten. De 
wethouders Financiën Huffnagel, Griffith en Asscher voelen deze 
verantwoordelijkheid echter onvoldoende en houden de voortgang niet 
bij. De commissie is van mening dat er wel degelijk aanleiding was voor 
de politiek om hier wel op te letten gezien de kritische noten van ACAM 
en Rekeningencommissie op het punt van de bedrijfsvoering. Wethouder 
Asscher beschouwt de IMB echter niet als zijn instrument,636 ondanks dat 
die verantwoordelijkheid wel bij de wethouder Financiën lag.637 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Focus in Bedrijfsvoering
Vraag: Dan wil ik het met u hebben over de bedrijfsvoerings-
verklaringen en het rapport – het verbetertraject kan ik beter zeggen 
– Focus in Bedrijfsvoering. Zou u mij kunnen toelichten waarom de 
wethouder Financiën verantwoordelijk was voor dat verbetertraject 
Focus in Bedrijfsvoering?
“Was hij dat? […] Geen idee. Volgens mij is dat ingevoerd voordat 
ik kwam. Ik weet niet welke overwegingen daaraan [vooraf gingen]. 
[…] Volgens mij hing dat samen met bijvoorbeeld zo’n Sociale Dienst 
waar dingen misgingen. […]”

Vraag: Maar voelde u zelf de noodzaak om extra bestuurlijke druk te 
zetten op Focus in Bedrijfsvoering?
“Nee […]. Volgens mij was dat een rijdende trein en heb ik daar als 
wethouder niet buitengewoon veel mee te maken gehad.”

Frits Huffnagel, wethouder Financiën 2004 – 2005 gemeente 
Amsterdam638

636 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
637 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
638 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015. 
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“Ik was niet bezig om per dienst de bedrijfsvoeringsverklaringen 
te bekijken. Dat was niet de verantwoordelijkheidsverdeling zoals 
die er was. Ik vond het wel een logisch onderdeel van een modern 
instrumentarium bij een organisatie. Bij moderne organisaties wordt 
met dit soort doorlichtingen gekeken, met dit soort verklaringen, hoe 
bedrijfsvoeringsprocessen eruitzien, maar vervolgens was het de 
verantwoordelijkheid van de dienstdirecteur en daarboven van de 
gemeentesecretaris.”

Vraag: Dan nog heel kort even over de integrale metingen bedrijfs-
voering. Er zijn ongeveer 40 diensten dus als je die om de 4 jaar  
controleert, dan zou je in de periode 2005 – 2009 ongeveer 
50 integrale metingen bedrijfsvoering verwachten, maar er zijn er 24639 
uitgevoerd. In 2009 maar 1 en in 2010 helemaal niets. Waarom zijn die 
integrale metingen bedrijfsvoering eigenlijk niet volgens de afspraak 
die met de raad was gemaakt, uitgevoerd?
“Dat weet ik niet. […] Ik weet niet waarom dat niet gebeurd is. […] Ik 
weet niet of ik het als mijn instrument beschouw. Het is een normaal 
instrument om organisaties te verbeteren, maar mijn instrument was 
veel meer mijn taak ten aanzien van de financiële functie als geheel, 
zorgen dat de stad geen overbodige risico’s liep, zorgen dat we 
gezond door de crisis kwamen.”

Lodewijk Asscher, wethouder Financiën 2006 – 2012 gemeente 
Amsterdam640

 7.2.3 Onvolkomenheden in de inrichting van de taken, verantwoorde-
lijk heden en bevoegdheden van de gemeente secretaris
De rol van de gemeentesecretaris is tijdens de onderzoeksperiode 
gewijzigd. In Hoofdstuk 4 zijn die ontwikkelingen al uitgebreid toegelicht. 
In de periode 2002 – 2007 heeft de gemeentesecretaris als eerste 
adviseur van het college, een adviserende rol voor de bedrijfsvoering. 
Hij heeft dan echter geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de financiële functie binnen de diensten. In 2007 krijgt hij er een rol als 
algemeen directeur bij en wordt hij ambtelijk eindverantwoordelijk voor 
de diensten; ook voor de bedrijfsvoering. In 2013 wordt de positie als 
algemeen directeur nog sterker wanneer alle ambtenaren in algemene 
dienst komen en daarmee onder hem komen te vallen. Tegelijkertijd zijn 
er ook hoge verwachtingen ten aanzien van de rol van de gemeente-
secretaris.

639 In deze periode zijn 31 IMB’s uitgevoerd. Het college heeft in januari 2016 zeven IMB’s nageleverd bij de 
feitencheck op dit rapport.

640 Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
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Verwachtingen ten aanzien van de gemeentesecretaris
“De gemeentesecretaris is ambtelijk verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering, maar eigenlijk ambtelijk eindverantwoordelijk voor 
alles wat er gebeurt, want de gemeentesecretaris is in het nieuwe 
organisatiemodel de hoogste ambtenaar en de baas van alle 
ambtenaren. Dus in die zin eindverantwoordelijk. […] Ik denk dat 
de gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar en ook als voorzitter 
van het GMT een rol heeft […], namelijk binnen de bedrijfsvoering, 
aan de operationele kant van het werk interveniëren op het moment 
dat het misgaat. Maar de gemeentesecretaris heeft ook een rol om 
binnen dat GMT te sturen op het bereiken van uitkomsten. Er zijn 
bestuurlijke prioriteiten en hoe worden die gerealiseerd? Dat zit dus 
veel meer in de uitvoering van het beleid dan in de bedrijfsvoering. 
Daar heeft de gemeentesecretaris een rol in en ik denk dat de 
gemeentesecretaris een rol heeft in het nadenken over hoe je nu de 
politieke en de bestuurlijke prioriteiten van het college vertaalt in 
beleid en uitvoering.”

Vraag: Op het moment dat er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat 
in een dienst de administratieve organisatie en interne control 
niet optimaal [binnen een rve] is georganiseerd. […] Heeft de 
gemeentesecretaris daar dan een rol in?
“Daar heeft hij een rol in als leidinggevende van die rve-directeur. 
[…] Dat is de rol om zeker te stellen dat de verbeterpunten ook 
geïmplementeerd worden.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam641

 
In Hoofdstuk 5.3 is toegelicht dat de sturing door de gemeentesecretaris 
incidentgedreven is geweest. De tekortkomingen in de sturing door 
de gemeentesecretaris zijn deels te verklaren door het gebrek aan 
doorzettingsmacht, onduidelijke verantwoordelijkheden en de grote span 
of control.

Onvoldoende doorzettingsmacht gemeentesecretaris
Tot 2007 is de gemeentesecretaris een van de gemeentelijke directeuren 
en heeft hij geen hiërarchische relatie naar de andere diensten. Hij heeft 
daardoor geen doorzettingsmacht om zelfstandig veranderingen binnen 
diensten te realiseren. De gemeentesecretaris heeft vanaf 2007 als  
algemeen directeur op papier wel zeggenschap over de dienstd irecteuren, 
maar in de praktijk blijkt het moeizaam te zijn om veranderingen of 
nieuwe centrale kaders door te voeren bij de diensten, zeker als die 
besluiten concurreren met decentraal omarmde voorkeuren of belangen 
binnen het eilandenrijk.

641 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
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Veranderingen bij de diensten teweegbrengen was moeilijk
“Het kon, denk ik toch, ook niet alleen door de algemeen directeur 
maar ook door de directeuren van diensten, de Bestuursdienst, 
de wethouders, de mensen in de diensten om echt samen te gaan 
werken aan een ander type organisatie. Dat is niet een activiteit 
van één iemand, maar wel steeds met een bestuurlijke dekking. Dat 
vond ik steeds behoorlijk goed aanwezig. Maar het was niet altijd 
makkelijk, want we komen uit een traditie van zelfstandigheid van de 
diensten en we hebben daar ook wel onze lessen moeten leren.”

“Als u zegt dat ik de doorzettingsmacht niet heb gebruikt, dan maak 
ik daartegen bezwaar, want dat hebben we op veel dossiers wel 
gedaan. Dan haal ik er andere dossiers bij om aan te geven dat je 
daarmee voorzichtig moet zijn. Ik denk dat geen college hier wil dat 
er een gemeentesecretaris is, een algemeen directeur, die alsmaar 
de diensten verstoort met bedrijfsvoeringszaken waardoor er andere 
zaken in problemen komen. En dan zegt zo’n directeur dat hij niet 
weet wat die man of vrouw aan het doen is, maar we worden flink 
van ons werk afgehouden. Daarmee moet je dus gedoseerd omgaan.” 

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente Amsterdam642

 Vraag: U gebruikte zelf net het woord hindermacht. Dat is een stevig 
woord. U bent algemeen directeur en dat betekent dus dat u heel erg 
afhankelijk bent van die dienstdirecteuren als u iets wilt creëren in 
deze organisatie en iets voor elkaar wilt brengen. Toch gebruikt u het 
woord hindermacht.
“Omdat in dat eilandenrijk men andere belangen, andere prioriteiten 
had dan samenwerken om het gemeenschappelijk beter te maken.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam643

Onduidelijke verdeling verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tussen college en ambtelijke organisatie
Als de gemeentesecretaris vanaf 2007 de rol van algemeen directeur 
krijgt, wordt hij ambtelijk eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie 
terwijl de wethouders bestuurlijk eindverantwoordelijk blijven. 
Expliciete en vergaande bevoegdheden voor de gemeentesecretaris 
kunnen bijdragen aan het tegengaan van de “hindermacht”. Hoewel 
de verantwoordelijkheid als algemeen directeur op hoofdlijnen wordt 
gedefinieerd, ontbreekt een expliciete formulering van bevoegdheden 
van de gemeente secretaris richting de diensten. 

Het college meldt over de rol van de gemeentesecretaris vanaf 
2007: Ambtelijk eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 
gemeentelijke organisatie is de gemeentesecretaris. De kaderstellende 
rol op dit gebied alsmede de controlrol worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de bestuursdienstdirecteuren op de te 
onderscheiden bedrijfsvoeringsaspecten zoals P&O, financiën en 
juridische zaken. Op uitvoerend niveau zijn de dienstdirecteuren 
verantwoordelijk. De gemeentesecretaris geeft aan zijn 
verantwoordelijkheid met name invulling door het jaarlijks met 
directeuren afspreken van zogenoemde [resultaatsafspraken].644 

642 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
643 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
644 College B&W, Reactie op Reactie College op verslag rekeningencommissie jaarrekening 2008, 2 juni 2009.
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Het wordt echter onvoldoende duidelijk waar de scheiding van 
verantwoordelijkheden ligt tussen wethouders en de algemeen 
directeur voor de aansturing van de organisatie. De commissie heeft een 
beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden/
mandaten van de gemeentesecretaris gedurende de onderzoeksperiode 
opgevraagd bij het college, maar er konden alleen een algemeen functie-
profiel en een zeer beperkt mandaatbesluit geleverd worden. In de praktijk 
blijven wethouders diensten direct aansturen zonder afstemming met 
de gemeentesecretaris en de Bestuursdienst. Andersom zijn er ook 
wethouders die ervan uitgaan dat de gemeentesecretaris de diensten 
aanstuurt op de bedrijfsvoering en dat zij daar daarom niet meer op 
hoeven te sturen.645 

Door het ontbreken van expliciete vergaande bevoegdheden voor de rol 
van algemeen directeur, blijft het een moeizaam proces om binnen het 
eilandenrijk de diensten ertoe te bewegen centrale kaders op te volgen. 
Het wijzigen van de rol van algemeen directeur door hem directeur van 
alle ambtenaren te maken heeft zijn positie versterkt. 

Aansturing van dienstdirecteuren (op prestaties financiële 
functie) via resultaatsafspraken en functioneringsgesprekken is 
niet goed ingericht
De commissie constateert dat de resultaatsafspraken niet voldoen als 
instrument voor de gemeentesecretaris om diensten te sturen op de 
bedrijfsvoering, om de volgende redenen:
a) De gemeentesecretaris heeft gedurende de onderzoeksperiode een 

te grote span of control, wat het lastig maakt alle functionerings-
gesprekken en het overeenkomen en evalueren van resultaats-
afspraken met alle directeuren de benodigde aandacht te geven; 

b) Bedrijfsvoering is slechts één element waarop dienstdirecteuren 
beoordeeld worden, naast elementen gerelateerd aan de 
maatschappelijke opgaven waar de diensten zich mee bezighouden;

c) Het ontbreekt de gemeentesecretaris aan de juiste informatie om het 
functioneren van de dienstdirecteuren te kunnen beoordelen en de 
informatie die wel voorhanden is, wordt onvoldoende gehanteerd.

Op deze elementen wordt hieronder nader ingegaan.

De gemeentesecretaris heeft vanaf 2007 een grote span of control voor 
de invulling van het algemeen directeurschap. Hij geeft leiding aan 
32 dienstdirecteuren (in 2007), bewaakt de afstemming met de veertien 
(en later zeven) stadsdeelsecretarissen en is door zijn rol als secretaris de 
eerste en hoogste adviseur van het college. Er is geen managementlaag 
tussen de gemeentesecretaris en de dienstdirecteuren. Hij stuurt deze 
groep directeuren direct aan. 

De wijze van sturing via de functioneringsgesprekken borgt niet voldoende 
aandacht voor de bedrijfsvoering. In de functionerings gesprekken wordt 
aandacht gegeven aan een grote diversiteit aan onderwerpen, die vaak 
een grote inhoudelijke complexiteit kennen. In Hoofdstuk 5.4 concludeert 
de commissie dat de functioneringsgesprekken en resultaatsafspraken 
nauwelijks functioneren als concerninstrument voor kaderstelling 
voor en verbetering van de financiële functie op dienstniveau. Dat de 

645 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015. Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 
14 september 2015.
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bedrijfs voering maar één van de mogelijke beoordelingsaspecten in 
functionerings gesprekken is, speelt daarbij een rol. De beoordeling van 
prestaties op het vlak van bedrijfsvoering en specifiek van de financiële 
functie kan naar de achtergrond verdwijnen, zeker gezien de relatief 
beperkte aandacht bij bestuur en ambtelijke organisatie voor bedrijfs-
voering (versus de maatschappelijke opgaven). De grip van de gemeente-
secretarissen op de uitvoering van de bedrijfsvoering had groter kunnen 
zijn als zij over goede management- en stuurinformatie hadden beschikt. 
Goede informatie maakt het eenvoudiger om de prestaties te beoordelen. 
Gemeentesecretaris De Jong geeft echter aan hier in onvoldoende mate 
over te hebben beschikt.646 De commissie constateert dat relevante 
management- en stuurinformatie die wel voorhanden was, niet altijd bij 
de gemeentesecretaris bekend was: gemeente secretaris Van Gils is niet 
op de hoogte van het bestaan van de bedrijfsvoeringsverklaringen.647

Informatievoorziening voor beoordeling directeuren via 
resultaatsafspraken
“Toen ik begon bestond dat instrument [functioneringsgesprekken] 
als zodanig niet. Dan was er een gesprek met de wethouder en dan 
werd er genotuleerd en dan was het meestal of heel goed of je werd 
ontslagen. Er zat niet zo heel veel tussen. Dat is wat gechargeerd. 
[Voor] het [beoordelen van het] werken van [een directeur] kun je 
nu dat soort gesprekken voeren op een manier waarop je recht doet 
aan de prestatie die de dienst levert onder leiding van die directeur, 
daarvoor was nog geen materiaal beschikbaar. Daaraan hebben we 
echt een jaar moeten werken om ook in het normale P&C-proces 
informatie te krijgen wat er in een dienst gebeurt, of er afwijkingen 
zijn gemeten die je mij moet verklaren in dat gesprek. Dat is een 
onderdeel en dat heeft in de loop der jaren aan kwaliteit gewonnen.” 

Vraag: U zegt aan kwaliteit gewonnen. Er was dan meer informatie 
om te bespreken?
“Er was meer informatie om te bespreken, nog steeds niet op het 
niveau dat ik had gewild, maar daaraan werd wel gewerkt.”

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente 
Amsterdam648

 
Gedurende de onderzoeksperiode zijn maatregelen genomen die effect 
hebben op de span of control van de gemeentesecretaris. In 2011 voert de 
gemeentesecretaris het Concern Management Team (CMT) in.649 In 2012 
neemt gemeentesecretaris De Jong, op aanraden van de eerdere interim-
directeur Concern Financiën, dhr. Ruys, een adjunct-algemeen directeur 
aan, die verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering. Doel is om de 
aandacht voor de bedrijfsvoering beter te borgen.650 Beide maatregelen 
leiden echter niet tot het verdwijnen van de problemen in de prestaties 
van de financiële functie. Gemeentesecretaris Van Gils besluit in 2014 om 
afscheid te nemen van de adjunct-algemeen directeur en geen opvolger 
aan te stellen. Wel stelt hij een kwartiermaker voor bedrijfsvoering 

646 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
647 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
648 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
649 De belangrijkste aanleiding van de vorming van clusters en het doel van het CMT is de sturing op implementatie 

van bezuinigingen en benodigde efficiëntie op de organisatie/bedrijfsvoering. Zie Bijlage 2.
650 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.



Hoofdstuk 7: De oorzaken voor het onvoldoende presteren van de financiële functie

195

aan, die later directeur van het cluster Bedrijfsvoering wordt. Via de 
nieuwe organisatiestructuur die per januari 2015 is ingevoerd, beoogt 
de gemeentesecretaris de doorzettingsmacht beter te waarborgen. Het 
Gemeentelijk Management Team (GMT) onder voorzitterschap van de 
gemeentesecretaris stuurt de ambtelijke organisatie aan, ook op het 
gebied van bedrijfsvoering.651 De directeuren van de clusters (die in 
het GMT zitten) sturen de verschillende rve-directeuren aan, terwijl de 
gemeentesecretaris de directeuren van de clusters in het GMT aanstuurt. 
Daarmee is de span of control van de gemeentesecretaris zodanig terug-
gebracht dat sturing op de ambtelijke organisatie beter mogelijk wordt.

 7.2.4 Onvolkomenheden in de inrichting van taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden van Concern Financiën/DMC

Gebrek aan doorzettingsmacht door het ontbreken van 
bevoegdheden
Door de “hindermacht” op dienstniveau, waarover gemeentesecretaris 
Van Gils spreekt, was het voor Concern Financiën/DMC moeilijk om 
vanuit de concernverantwoordelijkheid initiatieven ter verbetering 
van de financiële functie op dienstniveau te implementeren. Concern 
Financiën moet gedurende de onderzoeksperiode vooral op basis 
van dialoog en beïnvloeding diensten mee zien te krijgen in plannen, 
ondanks dat de positie van de directie op papier juist sterker wordt met 
de invoering van de rol van concerncontroller en met de aanstelling van 
de gemeentesecretaris als algemeen directeur.652 Concern Financiën/
DMC krijgt echter geen expliciete bevoegdheden om diensten ertoe te 
bewegen bepaalde verbeteringen door te voeren. Maar ook met die 
bevoegdheden zou de uitvoering van concerncontrol moeizaam zijn 
verlopen, door de volgens directeuren Concern Financiën/DMC beperkte 
capaciteit van hun organisatie. 

Bedrijfsvoeringsverklaringen
“Ik kan u eerlijk zeggen dat ik daarvan alleen maar kon constateren 
dat die directeuren naar eer en geweten een verklaring aflegden dat 
ze de prestatie goed hadden gedaan. […] Ik had er in ieder geval niet 
de capaciteit voor om dat allemaal per dienst te controleren.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam653 

 
Op deze oorzaak van capaciteitsgebreken komt de commissie later terug 
(in Paragraaf 7.4). De commissie gaat nu verder in op de onduidelijke 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor concerncontrol. 

651 Het GMT besluit over de bedrijfsvoering, dienstverlening, resultaatgericht sturen, organisatie van de inhoud en 
de implementatie van gebiedsgericht werken. Het GMT geldt op deze onderwerpen tevens als escalatieplatform 
voor discussies tussen rve’s onderling en stadsdelen. Het GMT heeft een besluitvormende rol, met een 
doorslaggevende stem van de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Zie verder Bijlage 2.

652 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015. Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 
23 september 2015. Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.

653 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
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Gebrek aan explicitering van verantwoordelijkheden van Concern 
Financiën/DMC voor concerncontrol
De directeur Concern Financiën, mevr. Lindeman, krijgt bij haar aantreden 
in 2005 de rol van concerncontroller. Dit staat in het functieprofiel 
omschreven. De bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor die rol worden echter niet expliciet gemaakt. Ook 
wanneer de gemeentesecretaris in 2007 algemeen directeur wordt, 
volgt er geen explicitering van wat concerncontrol in dient te houden. In 
2010 concludeert het college in Visie op Control dit uiteindelijk ook zelf: 
Geen eenduidige afbakening en afspraken wat de rollen en taken zijn 
van een (concern)controller. De commissie heeft ten behoeve van haar 
onderzoek bij het college gevraagd naar een beschrijving van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de concerncontroller voor 
de periode 2005 – 2010, maar het college kon deze niet leveren. Pas in 
Visie op Control wordt eind 2010 op hoofdlijnen geëxpliciteerd welke 
taken een concerncontroller zou moeten uitvoeren. Dit is echter niet 
vertaald in een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor die rol.

Inrichting concerncontrol in 2005
Vraag: Met uw aantreden werd u naast directeur Financiën ook 
concern controller van Amsterdam, stond in uw functieprofiel. Wat 
werd u verteld over de inhoud van die rol en het belang daarvan door 
de gemeente secretaris?
“De gemeentesecretaris heeft het daar vast wel over gehad, maar 
ik kan me niet herinneren dat we daarover hebben gesproken. Wat 
ik me wel kan herinneren is dat ik vind dat de directeur [Concern] 
Financiën en concerncontroller niet een functie is die je in een mens 
kunt verenigen. Om dat op te lossen heb ik een van mijn managers 
aangewezen als concerncontroller met verregaande bevoegdheden. […] 
Hij adviseerde mij zoals een concerncontroller ook behoort te doen.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam654

 
Ondanks de gedachtevorming over de invulling van concerncontrol 
in Visie op Control, blijft de invoering ervan lang duren. Na een 
Implementatie plan in 2012 en een Uitvoeringsplan in 2014 is de inrichting 
van concern control aan het eind van de onderzoeksperiode nog niet 
voltooid. Er is onder andere nagedacht over de introductie van het ‘three 
lines of defence’-model (zie Hoofdstuk 4), maar de verantwoordelijkheden 
van de concerncontroller zijn eind 2014 nog steeds onduidelijk. 

654 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
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Inrichting concerncontrol in 2014
Vraag: Was concerncontrol ingericht in die periode?
“Ja. Dat stond in de steigers. Op papier was dat ingericht. Er was een 
Visie op Control. Er [...] was een Implementatie plan. Dat is later nog 
weer aangescherpt. In de zomer dat ik kwam is daar een [Uitvoerings -
plan] opgezet. Wat er nog niet stond, was dat er bijvoorbeeld heel 
veel functies nog niet ingevuld waren. […] Volgens mij hebben we 
pas aan het begin van dit jaar [2015] alle functies definitief kunnen 
invullen.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam655

 
De quickscan over DMC in 2014656 oordeelt dat de positie van de concern-
controller binnen en buiten DMC nog steeds niet voldoende helder is, 
dat een heldere structuur ontbreekt en dat processen niet standaard 
geborgd zijn: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn onduidelijk. 
Deze onduidelijkheid draagt niet bij aan een robuust financieel stelsel 
voor de gemeente Amsterdam. Het is van belang dat er duidelijkheid 
komt in de positionering. Uit de quickscan blijkt verder dat de taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling binnen DMC onduidelijk was. Voor de 
rollen en functies die wel benoemd waren gold dat die niet allemaal 
ingevuld waren.

De commissie stelt vast dat er ook na de onderzoeksperiode nog vraag-
stukken zijn rond de taken en verantwoordelijkheden van DMC en 
specifiek de concerncontroller. Eind januari 2016 is door het college 
een besluit genomen over de vraag of de businesscontrollers van rve’s 
hiërarchisch aangestuurd moeten worden door de rve-directeur of 
door de concerncontroller. Het college heeft uiteindelijk besloten om 
de concerncontroller hiervoor verantwoordelijk te maken.657 Ook de 
clustercontrollers en stadsdeelcontrollers komen onder de hiërarchische 
aansturing van de concerncontroller te vallen. De clustercontrollers zullen 
de businesscontrollers en stadsdeelcontrollers direct aansturen. Verder 
bestaat de vraag of het verstandig is dat DMC een breed takenpakket 
heeft (waartoe ook het strategisch personeelsbeleid, inkoop en mogelijk 
op termijn de CIO-ondersteuning behoren) of dat er meer focus op de 
financiële functie zou moeten komen. 

655 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
656 PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014.
657 Directie Middelen en Control, Voordracht inrichting controlorganisatie Amsterdam, 26 januari 2016. Informatie 

over de besluitvorming in het college is op 28 januari 2016 door het college aan de commissie geleverd.



Rapport van de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

198

De beschikbare tijd voor de brede Directie Middelen en Control
“[…] P&O […] en […] Inkoop […] zijn taken waaraan ik in ieder geval 
in de eerste periode dat ik hier zit, minder aandacht heb gegeven dan 
aan de financiële functie. […] Dat heeft te maken met de urgentie 
die er in de financiële functie voorligt. En dat heeft ook te maken 
met de hoeveelheid werk die daar te doen is ten opzichte van de 
andere domeinen, hoewel P&O ook wel een flinke opgave heeft. […] 
Wat ik hoop is dat met de start van het nieuwe managementteam 
begin september en de komst van twintig nieuwe mensen bij 
DMC en ook het investeren in draaiboeken en andere zaken uit het 
Transitieplan ertoe leiden – en dat is het streven en daarnaar zijn we 
op weg – dat de basis beter op orde komt. Daardoor kost wat we 
moeten doen, minder tijd. Dus dat kost dan voor de mensen minder 
tijd en dat betekent dan dat het ook mij minder tijd kost. En dan zou 
ik in staat moeten zijn om die brede Middelenfunctie – want dat is de 
gedachte erachter – beter te kunnen positioneren.”

Marike Bonhof, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller gemeente Amsterdam658

 7.2.5 Diverse tekortkomingen in de inzet van overlegvormen 
 
Financieel controllers overleg en clustercontrollersoverleg 
functioneren niet goed
Vanaf november 2007 organiseert Concern Financiën een financieel 
controllersoverleg, waarbij controllers van de gemeente tweemaal 
per jaar samenkomen. Na de constatering in Visie op Control dat het 
financieel controllersoverleg niet functioneert, wordt dit overleg in 2011 
vervangen door het clustercontrollersoverleg. Directieleden van DMC die 
vanaf 2011 het clustercontrollersoverleg voorzitten, stellen evenwel dat 
ook dat overleg niet de doorzettingsmacht en positie creëert om vanuit 
het concernniveau met succes te kunnen sturen op verbetering van 
concerncontrol.659 

Gebrekkige daadkracht bij het clustercontrollersoverleg
“Het clustercontrollersoverleg was in dat opzicht een vreemd 
orgaan dat ik in mijn tijd niet heel effectief heb gevonden. Een 
clustercontroller bestond in feite niet. Er waren clusters in oprichting. 
Er was nog niemand benoemd tot clustercontroller. Ik denk dat het 
een goed initiatief was van de Directie Middelen en Control om dat 
wel bij elkaar te roepen en te initiëren, maar het was geen overleg 
waarin de leden ervan veel kracht hadden.”

“Nu zijn er functionele clustercontrollers die iets in een cluster te 
zeggen hebben. Toen hadden ze echter geen positie. Het was niet het 
ideale gremium om daadkracht in de stad te tonen.”

Peter-Willem van Lindenberg, interim-directeur Directie Middelen 
en Control 2014 en programmaleider Doorontwikkeling Financiële 
Administratie gemeente Amsterdam660

658 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
659 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015. Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015. 
660 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
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Beperkte afstemming over DBGA via regulier stafoverleg 
De wethouder Financiën is tevens vakwethouder van de Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA). Sinds het aantreden van het 
college in 2014 is er een regulier stafoverleg Belastingen. In de periode 
daarvoor ontbreekt een regulier overleg voor Belastingen, maar kunnen 
onderwerpen relevant voor DBGA in de reguliere staf Financiën worden 
geagendeerd. In de praktijk is de afstemming in de periode 2008 – 2013 
tussen de directeur DBGA, dhr. Duijnker, en de wethouders Financiën 
(dhr. Asscher en dhr. Hilhorst) over DBGA beperkt.661 In de beginperiode 
had wethouder Financiën Dales regulier overleg met de directeur DBGA 
bij het stafoverleg Financiën.662 In welke mate de wethouders Financiën 
via hun wekelijkse stafoverleg hebben gestuurd op DBGA is onvoldoende 
duidelijk omdat hiervan geen notulen beschikbaar zijn voor de periode 
voorafgaand aan november 2011.663 

Contact met wethouder Financiën
“Nou, dit soort kwesties (de verzelfstandiging van de haven), die een 
wat hoge actualiteit hebben, daar ging het bijvoorbeeld over. Nooit 
over de bedrijfsvoering, de aantallen, de binnenkomende bedragen, 
want dat liep gewoon [via] DMC.”

Antoon Duijnker, directeur Dienst Belastingen 2008 – 2013 gemeente 
Amsterdam664

Geen periodiek contact met wethouder Financiën 
“Ik heb in die eerste periode toen niet veel contact gehad met 
de wethouder Financiën [Hilhorst]. Er was op dat moment geen 
periodiek contact tussen de directeur dienst Belastingen en de 
wethouder Financiën. Er was geen staf Belastingen, zoals die later 
wel is ingevoerd. In de huidige situatie, maar ook in de situatie later 
in 2014 was er zeer intensief contact. U kunt zich voorstellen wat daar 
de aanleiding voor was [woonkostenbijdrage-incident].”

Jan Geert Bakker, directeur Dienst Belastingen/rve Belastingen 
gemeente Amsterdam665

661 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
662 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
663 In de periode 2002 – 2009 zijn geen notulen gemaakt dan wel gevonden door het college. Vanaf 2009 zijn 

actielijsten geleverd per vergadering (een tabel met titel van acties en stand van zaken, zonder verdere 
toelichting). De commissie heeft de staven van de andere wethouders niet bekeken om een beeld te krijgen of zij 
ook stuurden op de financiële functie binnen de diensten.

664 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
665 Openbaar verhoor dhr. J.G. Bakker, 5 oktober 2015.
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 7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen

Kenmerken:
• Onvoldoende kwaliteit en functionaliteit van de ICT-infrastructuur
• Onvoldoende inrichting administratieve organisatie en interne control 

(AO/IC)
• Gebreken in de (aansluiting op) niet-fi nanciële taken

De commissie gaat in dit hoofdstuk nader in op bevindingen over 
processen (binnen en buiten de fi nanciële functie) en systemen die 
essentieel zijn voor de fi nanciële functie. Hieronder wordt achtereen-
volgens ingegaan op tekortkomingen in de gemeentelijke ICT, AO/IC en 
aansluiting met niet-fi nanciële processen.

 7.3.1 Onvoldoende kwaliteit en functionaliteit van de ICT-
infrastructuur
In algemeenheid geldt dat een falende ICT-organisatie negatieve gevolgen 
heeft voor de uitvoering van alle gemeentelijke taken, dus ook voor de 
fi nanciële functie. De commissie constateert dat de ICT van de gemeente 
gedurende de onderzoeksperiode niet op orde is geweest. In 2011 wordt 
bekend dat de gemeentelijke ICT zich in een crisis bevindt (zie ook 
Hoofdstuk 4). In opdracht van het college geeft de gemeentesecretaris 
in maart 2011 een probleemanalyse van de ICT-problemen. Hierin worden 
de risico’s in kaart gebracht binnen de ICT. De basis ICT-infrastructuur 
is deels verouderd en niet op orde, de technische beheerprocessen zijn 
onvoldoende ingericht conform ICT-standaarden, het licentiebeheer is niet 
op orde en de informatiebeveiliging voldoet niet.666 Naar aanleiding van 
deze problemen en enkele incidenten stelt de Dienst ICT in september 2011 
een stabilisatieplan voor de ICT op.

ICT-crisis
“Het stabilisatieplan was eigenlijk ultiem een rommelopruimplan. 
Twee vrij traumatische gebeurtenissen waren daar de aanleiding 
voor. De ene is vrij algemeen bekend namelijk dat we de begrotings-
raadsvergadering met handgeschreven moties moesten doen. Daar 
werd ook schande van gesproken. Ik vond het feit dat je de moties 
met de hand moest schrijven nog wel overkomelijk maar het feit 
dat het betekent dat we een serieus ICT-probleem hadden vond ik 
minder overkomelijk. Het tweede, dat niet algemeen bekend was 
maar door de dienst ICT en door mij als minstens zo traumatisch 
wordt beschouwd, is dat de hele agenda van de burgemeester was 
verdwenen. Een jaar lang aan afspraken was helemaal weg. Hij was 
de enige medewerker in de gemeente die zijn agenda had verloren. 
Het was wat dat betreft wel ‘right between the eyes’. Dat was 
allemaal niet goed. Toen was het een rommelopruimplan. Hier en 
daar wisten we ook niet goed wat voor apparatuur er allemaal stond 
en wat je er nog mee kon.”

Eric Wiebes, wethouder ICT 2010 – 2014 gemeente Amsterdam667

666 Gemeentesecretaris H. de Jong, Probleemanalyse ICT, maart 2011.
667 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.

Kenmerken:
• Onvoldoende kwaliteit en functionaliteit van de ICT-infrastructuur
• Onvoldoende inrichting administratieve organisatie en interne control 

(AO/IC)
• Gebreken in de (aansluiting op) niet-fi nanciële taken
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Het gebrek aan uniformiteit in ICT-systemen gedurende de onderzoeks-
periode, ook voor de financiële administratie, heeft direct en structureel 
afbreuk gedaan aan de prestaties van de financiële functie. De commissie 
is in Hoofdstuk 5 en Paragraaf 7.2.1 nader op de ontwikkelingen rondom 
AFS ingegaan. Ook de directe invloed van ICT-problemen op de financiële 
functie bij de Dienst Belastingen (DBGA) is in Hoofdstuk 4 benoemd. Uit 
onderzoek in 2015 blijkt dat het systeem NeoTax van DBGA verouderd 
is.668 De directeur DBGA had reeds na aantreden in 2009 geconstateerd 
dat NeoTax grote risico’s met zich meebracht669, maar hier is niet op 
ingegrepen en er is niet geëscaleerd naar de wethouder Financiën of de 
gemeentesecretaris.

Afstemming directeur DBGA met wethouder Financiën
Vraag: Is er met u een overdrachtsgesprek of een kennismakings-
gesprek gevoerd waarin zaken aan de orde kwamen? 
“Ja. We [wethouder Hilhorst en ik] hebben één gesprek met elkaar 
gevoerd. Dat was een kennismakingsgesprek, waarin de dienst en wat 
de dienst bewoog niet aan de orde is geweest.
[…]
Als hij mij nodig had, dan waren wij er als dienst voor hem en voor de 
rest liepen de contacten of via de politiek assistent of via DMC.” 

Vraag: U heeft het in het overdrachtsdossier naar voren proberen 
te brengen. U heeft geprobeerd het in het gesprek naar voren te 
brengen, begrijp ik. Heeft u het ook nog daarna op een andere manier 
geprobeerd? 
“Niet expliciet als het om de totale problematiek gaat, want daarna 
gingen we over naar, laten we zeggen, de context waar we al met 
elkaar in werkten. Dus desgevraagd gaf ik antwoord op actualiteiten 
die er lagen.” 

Antoon Duijnker, directeur Dienst Belastingen 2008 – 2013 Gemeente 
Amsterdam670

 
Tekortkomingen leiden er volgens het onderzoek toe dat het systeem 
zeer foutgevoelig is en dat het risico op verkeerde betalingen, zoals bij de 
woonkostenbijdrage, vergroot wordt door deze tekortkomingen.671

668 Software Improvement Group, Gemeente Amsterdam – Onderzoek NeoTax, februari 2015. Conclusies die getrokken 
zijn: de ontwikkel capaciteit is zeer laag zonder mogelijkheden deze te verbeteren en wijzigingen worden vrijwel niet 
in NeoTax doorgevoerd omdat deze leiden tot fouten in de operatie van NeoTax. De eerste twee punten worden 
versterkt door een sterk verouderde infrastructuur en technologieën waar NeoTax gebruik van maakt.

669 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
670 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
671 Software Improvement Group, Gemeente Amsterdam – Onderzoek NeoTax, februari 2015. 
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 7.3.2 Onvoldoende inrichting administratieve organisatie en interne 
control (AO/IC)
Een tekortschietende inrichting van de AO/IC leidt tot een onduidelijke 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor 
medewerkers. De commissie constateert dat de gebrekkige inrichting van 
de AO/IC een wijdverbreid probleem is onder diensten. De management-
letters en dienstjaarrekeningen van ACAM en de uitkomsten van BVV’s en 
IMB’s wijzen op tekortkomingen in de inrichting van de AO/IC.672 

AO/IC
“Ik heb nu, inclusief dit debat, acht debatten over jaarrekeningen 
bijgewoond. In al die jaren kwamen constant twee aanbevelingen 
van de accountant en van de Rekeningencommissie naar voren. 
Allereerst is dat: verbeter de administratieve organisatie. We zien dat 
elk jaar terugkeren. Het tweede is: breng de risico’s beter in kaart en 
beheers ze beter.”

Marco de Goede, gemeenteraadslid 2002 – 2014 gemeente 
Amsterdam673 

672 In Hoofdstuk 3 staat een toelichting van deze begrippen.
673 Notulen raadsvergadering 13 mei 2013.
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Uit de managementletters van DBGA (de dienst waarbij het primaire 
proces tot de financiële functie behoort) blijkt dat ACAM vrijwel jaarlijks 
tekortkomingen in de administratieve organisatie constateert, zie ook 
Paragraaf 4.7. Ook bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(OGA) blijken herhaaldelijk problemen met de AO/IC, wat van grote 
invloed is geweest op de kwaliteit van de jaarrekening:
• 2003: Het OGA is complex wat betreft de activiteiten en de processen 

die zich daarin voltrekken. Bij een dergelijke complexiteit past uit 
oogpunt van beheersing van de bedrijfsvoering een goed werkende 
interne controlefunctie. Het ontbreken van duidelijke werk-/boekings-
instructies heeft een negatieve invloed gehad op de totstandkoming van 
de jaarrekening over 2002.674

• ACAM constateert bij de afkeurende verklaring van de jaarrekening 
van OGA over 2005 dat de administratieve organisatie en interne 
beheersing binnen OGA op gebrekkige wijze functioneert. Het gevolg 
hiervan is dat uit de accountantscontrole niet de zekerheid verkregen 
kan worden over de juistheid en volledigheid van de baten en lasten 
en de daarmee samenhangende balansposten.675 

• Bij de jaarrekening over 2006 volgt een oordeelonthouding ten aanzien 
van de getrouwheid: ACAM stelt dat de administratieve organisatie en 
interne beheersing binnen OGA onvoldoende hebben gefunctioneerd, 
waardoor uit de accountantscontrole niet op rationele wijze de 
zekerheid kan worden verkregen over de juistheid en volledigheid 
van baten en lasten en de daarmee samenhangende balansposten. 
Deze onzekerheden hebben juist door het onvoldoende functioneren 
van de administratieve organisatie en interne beheersing een bredere 
betekenis gekregen.676

Ook uit zestien (van de 24 onderzochte) IMB’s blijkt dat niet alle processen 
binnen de diensten zijn beschreven. Zoals in Paragraaf 5.4 is beschreven, 
blijkt uit de IMB’s ook dat de interne control bij meerdere diensten niet 
goed functioneert.677 De commissie verwijst naar Bijlage 4 voor meer 
informatie over de uitkomsten van BVV’s en IMB’s op het vlak van AO/IC. 

Enkele andere voorbeelden van geconstateerde tekortkomingen in de AO/IC:
• 2005: ACAM constateert dat de gebrekkige interne controle bij de 

diensten een wijdverbreide bron van zorg blijft;678

• 2006: ACAM constateert dat de uitvoering van interne controle bij de 
diensten niet op orde is. Onder andere het jaarrekeningtraject wordt 
op een te laat moment uitgevoerd;679

674 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2002 gemeente Amsterdam, 27 mei 2003.
675 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2005 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 

8 mei 2006.
676 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 

19 april 2007.
677 Uit 24 onderzochte IMB’s blijkt: bij zeven diensten is de controle op naleving van procedures beperkt, bij tien 

diensten ontbreekt voldoende sturing op het geheel van processen, bij tien diensten ontbreekt voldoende 
aandacht voor risico’s en bij negen diensten ontbreekt systematische aandacht voor kwaliteitszorg. Er zijn in 
totaal 31 IMB’s geweest. Het college heeft in januari 2016 zeven IMB’s nageleverd tijdens de feitencheck van dit 
rapport. De commissie heeft deze zeven IMB’s niet inhoudelijk bekeken.

678 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2004 gemeente Amsterdam, 14 mei 2005.
679 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2005 gemeente Amsterdam, 12 mei 2006.
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• 2007: Het college constateert in de jaarrekening: Verbeterpunten 
betreffen onder meer het ontbreken van beschreven en gestandaar-
diseerde processen voor risicovolle processen. Er is sprake van 
ontbrekende of verouderde procesbeschrijvingen voor gemeen-
schappelijke kaders. De benodigde inhoudelijke expertise (kennis 
en kunde) voor het waarborgen van een continu en betrouwbaar 
financieel systeem en het maken van analyses voor leidinggevenden 
ontbreekt veelal;680

• 2008: Het college constateert in de jaarrekening: Aandachtspunten 
blijven aanwezigheid en opzet van up-to-date procesbeschrijvingen 
voor de primaire processen en ondersteunende processen en 
samenhang tussen processen. De aanwezigheid en inzet van 
benodigde inhoudelijke expertise voor het waarborgen van een goed 
financieel systeem ontbreekt. Het college zet in op optimalisering 
van procesgestuurd werken met aandacht voor het opstellen van 
procesbeschrijvingen en zorgdragen voor inbedding, werking en 
borging binnen de organisatie;681

• 2009: Het college constateert in de jaarrekening: Het besef van het 
belang van een procesmodel, het vastleggen en toegankelijk maken 
van procesbeschrijvingen is de afgelopen jaren bij de diensten 
toegenomen. Diensten opereren veelal activiteitgericht – daar waar 
wel procesgericht gewerkt wordt is vaak sprake van onvoldoende 
interne controle op de werking;682

• 2012: Het college constateert in de jaarrekening: Bij Integrale Metingen 
Bedrijfsvoering in voorgaande jaren werd geconstateerd dat bij het 
merendeel van de diensten de procesbeschrijvingen niet op orde 
waren. Over 2011 blijkt dat dit bij 35% van de diensten nog steeds het 
geval is.683

Niet alleen bij diensten maar ook op het niveau van college, gemeente-
secretaris en Concern Financiën/DMC vertoont de AO/IC tekortkomingen. 
De onduidelijkheden over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor aansturing van de diensten komen deels voort uit onvoldoende 
definiëring van de administratieve organisatie voor de taken uit de 
financiële functie. 

 7.3.3 Gebreken in de (aansluiting op) niet-financiële taken 
De commissie constateert knelpunten bij verschillende niet-financiële 
administraties van zowel primaire als ondersteunende processen. Door 
het gebrek aan kwaliteit van dit soort basisinformatie kunnen de aan 
die informatie gekoppelde financiële gegevens niet de kwaliteit krijgen 
die ze behoren te hebben. De financiële administraties (en de taken uit 
de financiële functie die daar gebruik van maken) kunnen daar last van 
ondervinden. De commissie geeft hieronder een aantal voorbeelden weer 
waaruit tekortkomingen blijken: 
• De onderliggende basisadministratie voor de WOZ-berekening – de 

Basis Administratie Gebouwen – blijkt in 2014 niet in orde, wat ervoor 
zorgde dat de gemeente voor een deel van de woningen een WOZ-
berekening maakte op basis van incorrecte gegevens;684

680 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2006, 25 april 2007.
681 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2007, 25 april 2008.
682 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2008, 20 april 2009.
683 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2011, 27 april 2012.
684 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Plan van Aanpak WOZ: De Basis op Orde, 10 april 2014.
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• De rekenkamer concludeert dat onderzoek naar ontwikkelingen in de 
doelmatigheid van het ambtelijk apparaat lastig, zo niet onmogelijk is. 
De kwaliteit van de historische personeelsgegevens zijn daarvoor te 
beperkt;685

• Bij DIVV is sprake van een complex stelsel van contracten en 
dienstverlenings overeenkomsten. Dit vereist een actief en centraal 
contractmanagement. Volgens DIVV is dit in 2010 in de praktijk niet 
goed ingevuld;686

• De rekenkamer constateert in 2005 dat de gebrekkige basis-
administratie van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(OGA) effect heeft op het financieel beheer. Het ontbreken van een 
op de aanleg van infrastructuur ingerichte administratie en hierop 
gebaseerde verantwoordingsinformatie beschouwt de rekenkamer als 
een risico voor het financieel beheer van infrastructurele projecten bij 
OGA;687

• Uit onderzoek van ACAM blijkt dat het inzicht in ICT en kosten van ICT 
onvoldoende is: op een aantal essentiële onderdelen is onvoldoende 
eenduidige informatie beschikbaar, waardoor het opleveren van 
een betrouwbaar overzicht van aanwezige ICT-componenten en de 
automatiseringskosten niet mogelijk is;688 

• Bij een doelmatigheidsonderzoek van de rekenkamer naar het 
beheer en de exploitatie van sportaccommodaties blijkt in 2014 
dat de kwaliteit van de administraties beneden de maat is. Het 
gaat hierbij om meer dan de financiële informatie. Gegevens over 
bezoekersaantallen ontbreken en de registratie van verhuurde uren 
schiet tekort. Gegevens zijn versnipperd over verschillende bronnen, 
niet volledig, niet transparant en niet betrouwbaar.689

685 Rekenkamer Amsterdam, Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang, december 2011 en openbaar verhoor  
dhr. E.D.  Wiebes, 28 september 2015.

686 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Jaarverslag 2010, 8 april 2011.
687 Rekenkamer Amsterdam, Financieel beheer infrastructurele projecten, november 2005: OGA is de op één na 

grootste opdrachtgever van infrastructurele projecten binnen de gemeente en heeft naar schatting voor circa 
e 700 miljoen aan kredietbedragen voor infrastructurele projecten toegewezen gekregen. De administratie 
van OGA is niet zodanig ingericht dat gewaarborgd is dat de ramingsbedragen voor infrastructurele 
projecten in de administratie overeenkomen met de geraamde bedragen die daarvoor zijn opgenomen in de 
grondexploitatiekredieten, zoals voorgelegd en vastgesteld door de gemeenteraad. Als gevolg hiervan, alsmede 
vanwege de beperkte analysemogelijkheden van het administratieve systeem van OGA, is het voor OGA niet 
mogelijk om inzicht te geven in de stand van zaken rond in 2004 in uitvoering zijnde infrastructurele projecten 
met een financiële omvang van meer dan e 5 miljoen. Tevens is OGA hierdoor niet is staat om onder- of 
overschrijdingen ten opzichte van de in de vastgestelde grondexploitatie geraamde kosten en opbrengsten van 
de infrastructuur te bepalen. In het verlengde hiervan is OGA dan ook niet in staat de aanwezige kredietruimte 
voor de infrastructuur vast te stellen. Het ontbreken van een op de aanleg van infrastructuur ingerichte 
administratie en hierop gebaseerde verantwoordingsinformatie beschouwt de rekenkamer als een risico voor het 
financieel beheer van infrastructurele projecten bij OGA.

688 ACAM, Samenvatting Due Diligence onderzoek ICT-kosten Amsterdam, 7 februari 2014.
689 Rekenkamer Amsterdam, Vooruitkijken en terugblikken, 2014. 
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Het niet op orde hebben van administraties
“Maar bij de kleine kwaliteit – en dat heeft te maken met die 
administratie – zien we nog wel eens wat problemen. Een paar 
voorbeelden, want daar vroeg u om. We hebben een keer een 
onderzoek gedaan bij de stadsdelen naar het beheer van vastgoed. 
Eerlijk gezegd kwamen wij daar niet zoveel verder mee, althans we 
hebben het opgesplitst in twee projecten en het eerste project was 
de vastgoedadministratie. De stadsdelen wisten gewoon niet – er 
waren wat variaties, maar het was vrijwel bij elk stadsdeel zo – wat 
voor vastgoed ze in bezit hadden. Er werd gewoon niet bijgehouden 
op een systematische manier wat voor panden er allemaal waren 
en wat de stand van onderhoud was, et cetera. Er was geen 
vastgoedadministratie.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam690 

 
Ook in bredere zin dan de administraties blijkt in gevallen dat de 
aansluiting tussen de financiële functie en andere taken onvoldoende 
functioneert. Zo blijkt uit de onderschrijding bij de Dienst Werk en 
Inkomen (DWI) dat de aansluiting tussen het primaire proces en de 
financiën onvoldoende functioneert. De gebrekkige afstemming tussen de 
lijn managers en de planning- en controlafdeling van DWI leidt er in 2011 
toe dat de dienst meer bezuinigt dan nodig is en daarvoor programma’s 
stopzet.691

Aansluiting primaire proces en financiële functie
“Het belangrijkste risico van de reorganisatie was, en mogelijk nog 
is, de onvoldoende koppeling tussen wat je in het primaire proces 
doet en de financiële vertaling daarvan […] Bij DWI gaan mensen 
wel of niet het examen voor inburgering halen, komen mensen wel 
of niet voor die scootmobiel in aanmerking of in die jeugdzorg, hoe 
lang het traject duurt dat wordt doorlopen. Dat zijn in sommige 
gevallen allemaal nieuwe dingen als ik kijk naar de decentralisaties. 
Daarvan zijn natuurlijk ook geen ervaringsgegevens en wat gebeurt 
er nu allemaal? Dat vergt dat je dat monitort en dat je ook probeert 
daar een financiële vertaling in te maken. Dat zal ongetwijfeld op 
een aantal momenten achteraf toch net iets anders blijken. Maar 
je moet er wel continu aandacht voor hebben. […] Je moet dus 
structuur bieden om over zowel de operationele resultaten als over 
de financiën te spreken. Dan is dat nog geen garantie dat er nooit 
meer een onderbesteding komt of nooit meer een overbesteding, 
maar je faciliteert wel dat je het erover hebt en dat je ook op dat soort 
momenten continu kan denken: o ja, dit zijn de risico’s die ik aan het 
college of aan de raad moet melden.”

Niels van Tent, directielid Dienst Werk en Inkomen 2011 – 2014 
gemeente Amsterdam692

690 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
691 KPMG, Financiële Functie DWI: Van speelbal naar spelbepaler, 8 maart 2012.
692 Openbaar verhoor dhr. N.C. van Tent, 25 september 2015.
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Lessen van de onderschrijding DWI
“Maar het belangrijkste is, het allerbelangrijkste is dat je je lijn-
managers verantwoordelijk maakt voor de fi nanciële consequenties 
van hun sturing in het primaire proces. Dat zie ik nog steeds als 
de belangrijkste maatregel die we hebben genomen naast het 
vergroten van de competenties van de staf en het inrichten van 
allerlei systemen. Die drie dingen samen zijn dan gebeurd, maar die 
lijnmanager in positie, dat is zeer belangrijk.”

Eric ten Hulsen, directeur Dienst Werk en Inkomen 2009 – 2013 en 
stedelijk directeur van het cluster Sociaal gemeente Amsterdam693

 7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 
personeelsinzet 

Kenmerken:
• Gebreken in capaciteit en kennis en kunde van medewerkers
• Tekortkomingen in organisatiebreed personeelsbeleid

 7.4.1 Gebreken in capaciteit en kennis en kunde van medewerkers
De commissie constateert bij Concern Financiën/DMC een toenemend 
gat tussen wat de medewerkers kunnen leveren en wat de politieke 
omgeving vraagt. Dit heeft enerzijds te maken met capaciteit (de 
bezetting) en anderzijds met kennis en kunde. Dit gat leidt tot de inzet 
van relatief veel externen om deze tekortkomingen op te lossen. De 
commissie constateert dat ook bij andere diensten problemen spelen op 
het vlak van kennis en kunde betreffende de fi nanciële functie. 

De omvang van Concern Financiën/DMC is niet afgestemd op 
de extra taken die worden toebedeeld, terwijl signalen over 
capaciteitsproblemen worden gegeven
Zoals eerder in Hoofdstuk 4 is toegelicht, zijn de verwachtingen en 
werkzaamheden voor Concern Financiën/DMC in de loop van de 
onderzoeksperiode toegenomen door:
• Introductie van nieuwe tussentijdse P&C-producten, wat structureel 

extra werkzaamheden met zich meebrengt;
• Introductie controlinstrumenten waaraan Concern Financiën/DMC een 

bijdrage levert (met name IMB en toezichtinstrumentarium);
• Meer verwachtingen ten aanzien van concerncontrol;
• Uitvoering diverse projecten zoals Servicehuis Financiën en later AFS, 

Uitvoering in Beeld, bezuinigingsvoorstellen, Sturen op Balans en 
Eén Stad Eén Opgave. Ook de initiatieven die voortkomen uit Visie op 
Control zorgen incidenteel en structureel voor extra werkzaamheden; 

• Nieuwe taken door het toevoegen van organisatieonderdelen: 
deelnemingenbeheer (2006) en P&O (2011). 

De commissie constateert dat de toenemende verwachtingen en 
werkzaamheden, in combinatie met het ontbreken van uniforme 
administraties, onvoldoende zijn vertaald naar benodigde capaciteit en 
kennis en kunde van Concern Financiën/DMC, ondanks dat directeuren 
daar op verschillende momenten op hebben gewezen. 

693 Openbaar verhoor dhr. E. ten Hulsen, 25 september 2015.

Kenmerken:
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• Tekortkomingen in organisatiebreed personeelsbeleid
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De directeur Concern Financiën in de periode 2005 – 2010, mevr. Lindeman, 
geeft aan dat de beperkte capaciteit de uitvoering van taken raakte.

Onvoldoende capaciteit voor uitvoeren taken Concern Financiën 
Vraag: Bij ongeveer veertig diensten zou elke dienst om de vier jaar 
een IMB krijgen. In praktijk vonden er maar vier per jaar plaats. Weet 
u hoe dat kwam?
“Capaciteit. Ik zei u in het begin al dat het ten koste ging van de 
kwaliteit. Als je een Bestuursdienst gaat halveren, dan gaat dat 
ergens ten koste van. Aangezien [Concern Financiën] de kleinste was 
en steeds kleiner moest worden.”

Vraag: Dus u geeft aan dat de kwaliteit en de capaciteit er niet altijd 
was om die concerntaak uit te voeren?
“Ja. Dat had ik anders willen zien.” […] “Meer in z’n algemeenheid. 
Je hebt meer zaken. Ik had al moeite genoeg met de consolidatie 
van de rekening en de begroting op een goede manier voor elkaar 
te krijgen. Dus, in zijn algemeenheid geldt dat we capaciteit te kort 
hadden.”

Vraag: Hebt u die consequenties bij de gemeentesecretaris en bij de 
wethouder Financiën aangegeven?
“De gemeentesecretaris en ik hebben heel regelmatig aangegeven 
dat het krimpen van de Bestuursdienst ten koste ging van de 
kwaliteit.”

Evelyn Lindeman, directeur Concern Financiën en concerncontroller 
2005 – 2010 gemeente Amsterdam694

 
Na het vertrek van mevr. Lindeman start de interim-directeur, dhr. Ruys. 
Ook dhr. Ruys constateert dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is bij 
verschillende afdelingen van DMC en schrijft hierover een memo aan de 
gemeentesecretaris.695 De opvolger van dhr. Ruys, dhr. Van Woerkom, 
geeft in zijn openbaar verhoor aan dat hij tot de conclusie kwam dat een 
‘verwachtingskloof’ was ontstaan tussen de verwachtingen van DMC en 
wat DMC kon uitvoeren. Tot het eind van de onderzoeksperiode blijven de 
constateringen van capaciteitstekorten terugkomen. In het Transitieplan 
DMC geeft DMC in 2015 wederom aan dat de capaciteit ontoereikend is: 
De huidige formatie, die per 1 januari 2015 is vastgesteld, is onvoldoende 
om uitvoering te geven aan de structurele opgave.696

694 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
695 Bestuursdienst (Concern Financiën), Memo inzake Jaarplan 2011, 13 december 2015. 
696 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie 

Middelen en Control, 27 mei 2015.
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Gedurende de onderzoeksperiode geven niet alleen betrokkenen bij 
Concern Financiën/DMC signalen over de onvoldoende capaciteit af. 
ACAM, de Rekeningencommissie en de raad geven eveneens aan dat 
versterking van Concern Financiën/DMC nodig is, met name om de 
uitvoering van concerncontrol te verbeteren. In het Generaal Verslag 
over de Jaarrekening 2007, stelt ACAM bijvoorbeeld: In haar taak als 
concerncontroller, aanjager en beoordelaar van planning- en control-
producten is de rol van Concern Financiën van groot belang. Bij het 
gemeentelijke rekeningenproces is Concern Financiën kwetsbaar door 
de geringe capaciteit. Daarnaast komen er vraagstukken langs zoals de 
Noord/Zuidlijn, de voorbereiding van de besluitvorming over de Zuidas 
enzovoorts, die veel kennis en capaciteit vergen. Ook de in dit verslag 
genoemde punten zoals de nieuwe opzet van grote projecten, IMB, het 
toezichtsmodel en de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften 
vragen meer aandacht dan in het verleden het geval was.

In 2012 voert Berenschot een benchmarkanalyse uit van de ambtelijke 
organisatie, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Berenschot 
maakt een inschatting van de organisatie voor de financiële kolom in 
Amsterdam. Gesteld wordt dat de omvang van de financiële kolom 
relatief kleiner is dan de omvang van de financiële kolom van andere 
steden.697 In een benchmark uit 2005 naar de omvang van de Bestuurs-
dienst wordt geconcludeerd dat de formatie van Concern Financiën 
“relatief krap” was.698 

Capaciteit DMC voor beleidsadvisering
“Mijn allereerste oordeel was dat juist in dat deel [beleidsadvisering] 
van [Concern Financiën] er sprake was van een enorme overbelasting, 
een zware belasting van de betrokken medewerkers. Ook daar waren 
een aantal gaten in aantallen, dus dat daar mensen weggegaan 
waren.” 

Maarten Ruys, interim-directeur Concern Financiën 2010 gemeente 
Amsterdam699

Kloof tussen verwachtingen en wat DMC kan uitvoeren
Vraag: Had u de indruk bij uw start dat u voldoende middelen en 
voldoende mensen had om die taken uit te voeren?
“Dat beeld ontwikkelt zich in de loop der tijd. Je komt daar binnen 
met een opgave die ongeveer twee maanden oud was, zowel 
wat betreft de gehele gemeente de vaststelling van de begroting 
als voor het onderdeel Bestuur en Organisatie. In de loop der 
tijd zie je eigenlijk een soort spanning ontstaan, ik noem het de 
verwachtingskloof tussen wat er gevraagd werd en wat er steeds 
meer gevraagd werd en de omvang van de crew en de kwaliteit van 
de crew op onderdelen waarmee je dat moet doen. Dat is niet een 
moment dat in een keer ontstaat, dat groeit in de loop der tijd.” 

Vincent van Woerkom, directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller 2011 – 2014 gemeente Amsterdam700

697 Berenschot, Benchmark ambtelijk apparaat gemeente Amsterdam, maart 2012. 
698 Policy Research Corporation, Onderzoek Omvang Bestuursdienst Amsterdam, 22 juni 2005.
699 Openbaar verhoor dhr. Ruys, 21 september 2015.
700 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
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Verschillende verzoeken om meer capaciteit, die slechts 
gedeeltelijk zijn gehonoreerd
De focus op personele bezuinigingen701 heeft ertoe geleid dat capaciteits- 
en kwaliteitstekorten702 bij onderdelen van de financiële organisatie 
onvoldoende onderkend zijn. Aan het eind van zijn directeurschap vraagt 
dhr. Ruys bij de gemeentesecretaris om een uitbreiding van 15 fte (deels 
structureel, deels incidenteel).703 In 2013 vraagt dhr. Van Woerkom, naar 
aanleiding van de ontstane verwachtingskloof en een aangekondigde 
bezuiniging op DMC, om een uitbreiding van de capaciteit van DMC.704 

In de brief bij dit verzoek geeft dhr. Van Woerkom over de taakstelling 
aan: Tegelijk kan worden vastgesteld dat de destijds vastgestelde 
teruggang per 1-1-2014 van formatie (28 fte teruggang van 112 naar 84) 
als te ambitieus moet worden aangemerkt. Deze prioriteitsaanvraag 
brengt de structurele formatie van DMC op een niveau van 94 fte, wat 
ten opzichte van de vertrekpositie nog steeds een besparing van 18 fte 
betekent.” Verderop in de brief geeft dhr. Van Woerkom aan: Ook met deze 
aangepaste formatie blijft de kolom financiën en controlmedewerkers 
conform de Berenschotbenchmark beneden aantallen bij de vergelijkbare 
gemeenten. De Gemeente Rotterdam die een meest vergelijkbare 
inrichting van de Directie Middelen & Control heeft, zet hiervoor 80 fte 
in. De taakstelling op DMC wordt als gevolg van dit verzoek verzacht 
door het college door de gedeeltelijke toekenning van de aanvraag. Het 
college kent het verzoek (structureel e 2 miljoen extra budget) ten dele 
toe (e 0,5 miljoen structureel en e 0,9 miljoen incidenteel).705 

Overweging college bij aanvraag van DMC
Vraag: De aanvraag was 2 miljoen euro. Kunt u vertellen hoe dat 
proces is verlopen? 
“In eerste instantie is er gekeken naar die aanvraag, maar er is ook 
gezegd dat tegenover de terechte wens om versterking, de even 
terechte bezorgdheid stond dat je niet wil dat bij de rest van de 
gemeente het idee bestaat van hoe komt het dat de club die tegen 
ons zo streng is over de financiën, er zelf meer geld bijkrijgt? DMC 
heeft ook een zekere opvoedkundige taak naar andere diensten in de 
gemeente en opvoeden is [voorbeeldgedrag]. Dus op het moment 
dat je zelf niet de dingen in praktijk brengt die je van andere mensen 
verwacht, dan gaat dat ten koste van je geloofwaardigheid. Ik zou het 
raar hebben gevonden als de volledige aanvraag van DMC zou zijn 
gehonoreerd, omdat dat namelijk suggereert dat ze wel streng is voor 
andere onderdelen van de gemeente, maar niet streng is voor zichzelf.”

Pieter Hilhorst, wethouder Financiën november 2012 – maart 2014706

701 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
702 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015. 
703 Bestuursdienst (Concern Financiën), Memo inzake Jaarplan 2011, 13 december 2015. Het college heeft in het 

archief geen collegereactie op dit verzoek kunnen vinden.
704 Gemeentesecretaris A.H.P. van Gils, Memo inzake prioriteitsaanvraag versterking Directie Middelen en Control, 

24 maart 2013.
705 Gemeente Amsterdam, Kadernota 2014, 10 mei 2013.
706 Openbaar verhoor dhr. P.F.C. Hilhorst, 9 oktober 2015.
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Geen bijsturing op capaciteitstekort ervaren na verzoek om 
g 2 miljoen structureel in 2013
“Het is gelopen zoals het gelopen is. Ik heb extra capaciteit gevraagd. 
Die is niet gegeven. Voor mij is het in die periode uiteindelijk niet 
zichtbaar geweest dat er bijsturing heeft plaatsgevonden. Op het 
moment dat je geen geld krijgt, zou je iets aan je ambitie moeten doen.”

Anita Numan, senior beleidsadviseur Directie Middelen en Control 
gemeente Amsterdam707

 
In het Transitieplan doet DMC weer een verzoek voor uitbreiding van de 
capaciteit: De uitbreiding van circa 20 fte is hierdoor zowel kwalitatief 
en kwantitatief van aard en is nodig voor de uitvoering van de reguliere 
taken en de noodzakelijke permanente ontwikkelopgaven.708 College 
en raad besluiten daarop DMC e 2,5 miljoen structureel extra budget te 
geven (en daarnaast incidenteel e 0,7 miljoen in 2015 en e 1,7 miljoen  
in 2016).709

De commissie concludeert dat de verschillende signalen over de 
capaciteit van DMC in onvoldoende mate zijn overgenomen door 
de gemeentesecretaris (als directeur Bestuursdienst ambtelijk 
eindverantwoordelijk) en het college, zodat in ieder geval de laatste 
jaren structureel sprake is geweest van onderbezetting bij DMC en 
de gesignaleerde problemen in onvoldoende mate zijn onderkend en 
aangepakt. Tevens concludeert de commissie dat de opeenvolgende 
directeuren onvoldoende helder hebben gemaakt welke inhoudelijke 
keuzes zij hebben gemaakt of zouden moeten maken om het capaciteits-
tekort op te vangen.

Gemengde signalen over de kennis en kunde van medewerkers 
bij Concern Financiën/DMC 
Dhr. Twisk, lid van het managementteam van DMC in de periode  
2011 – 2014, noemt de kwaliteit van het personeel “wisselend”.710 Dhr. Ruys 
benoemt dat hij de kwaliteit van de afdeling advisering vergelijkbaar 
vond met andere controlafdelingen die hij gezien heeft in het publieke 
domein en in het semipublieke domein.711 ACAM benoemt in 2013 dat 
de kwaliteit beter moet, ook bij DMC: ACAM’s ervaring is dat te veel 
managers en medewerkers van het proces zijn en te weinig van de 
inhoud. Er is zowel bij de diensten als bij DMC een kwaliteitsversterking 
nodig passend bij de stijgende complexiteit.712 Ook in de quickscan DMC 
uit 2014 wordt gesignaleerd dat de kwaliteit beter kan: De kwaliteiten van 
medewerkers passen niet altijd bij de werkzaamheden die zij dagelijks 
verrichten. Veel DMC-medewerkers hebben ogenschijnlijk verschillende 
competenties nodig, die onverenigbaar lijken te zijn in één persoon: het 
managen van een proces, bestuurlijke en beleidsadvisering, politieke 
sensitiviteit, in staat zijn goede teksten te schrijven, cijfermatig inzicht, 
adviesvaardigheden, business control en uitvoerende financiële taken.713 

707 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
708 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015.
709 Gemeente Amsterdam, Voorjaarsnota 2015, mei 2015. De raad is akkoord gegaan met de Voorjaarsnota. 
710 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015.
711 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
712 ACAM, Generaal verslag jaarrekening 2012 gemeente Amsterdam, mei 2013.
713 ABDTOPConsult en PwC, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 
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DMC geeft in 2015 in het Transitieplan DMC zelf aan dat de kwaliteit 
omhoog moet: Daarnaast heeft de versterking van het profiel tot 
gevolg dat er hogere eisen worden gesteld aan de competenties van de 
medewerkers. Voorts vertalen deze hogere eisen zich in een groter aantal 
strategische posities ten opzichte van junior posities.714

Kennis en kunde
“Ik had al vrij snel door dat de mensen – en dan gaat het specifiek 
over DMC – knijterhard werkten, ook wel tot een punt waarvan ik 
dacht: dit gaan we zo geen jaar volhouden. […] De reden waarom 
dat niet gebeurde, was niet omdat die mensen incompetent waren. 
Er waren heel veel heel competente mensen, maar het was gewoon 
omdat ze in een omgeving geplaatst zijn onder omstandigheden 
waarin het gewoon nagenoeg onmogelijk was om kwalitatief 
hoogwaardige producten op te leveren.”

Udo Kock, wethouder Financiën gemeente Amsterdam715 

Op dienstniveau onvoldoende capaciteit en grote afhankelijkheid 
van sleutelmedewerkers
Diverse jaren achter elkaar heeft ACAM gewaarschuwd dat bij een 
aantal diensten verbeteringen gewenst en noodzakelijk zijn in kwaliteit 
en capaciteit van het personeel om de bedrijfsvoering goed te laten 
functioneren. ACAM in het Generaal Verslag over de Jaarrekening 2002:  
Daarbij zal ook aandacht moeten zijn voor de versterking van de kwaliteit 
van de bezetting bij de afdelingen die zich bezighouden met bedrijfs-
voering. In 2012, wanneer bezuinigingsplannen worden door gevoerd, 
geeft ACAM aan: De veranderingen vragen veel capaciteit en denk kracht 
van het management en medewerkers binnen de planning- en control-
functie. Toch wordt hier juist bezuinigd op personeel. […] Al met al komt 
veel extra en belangrijk werk af op de P&C-functies van de diensten 
en het concern. Gezien het risicoprofiel van de veranderingen en de 
huidige crisistijd is het zeer de vraag of bezuinigingen op deze fte’s een 
verstandige keuze is.716

ACAM geeft jaren achter elkaar aan dat de continuïteit van de financiële 
functie onder druk staat. Kern van het probleem blijft dat het niveau 
(van interne beheersing) en de kwaliteit afhankelijk is van een of enkele 
personen, slechts gedeeltelijk werkt en meestal niet is verduurzaamd in de 
organisaties.717 In het Generaal Verslag over de jaarrekening van 2009 geeft 
ACAM aan: Te veel is de gemeente afhankelijk van key-functionarissen die 
als ze vertrekken een organisatie achterlaten die onvoldoende kennis en 
kunde heeft en daardoor niet in staat is om voorspoedig verder te gaan.718 
Onvoldoende inrichting van de AO/IC (besproken in Paragraaf 7.3.2) is 
gerelateerd aan die afhankelijkheid van personen. 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014.
714 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie 

Middelen en Control, 27 mei 2015.
715 Openbaar verhoor dhr. U. Kock, 16 oktober 2015.
716 ACAM, Generaal Verslag jaarrekeningen 2011 en 2012 gemeente Amsterdam.
717 ACAM, Generaal verslagen jaarrekeningen 2002, 2003, 2004, 2005 en 2008 gemeente Amsterdam. 
718 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2009 gemeente Amsterdam, 25 mei 2010.
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Afhankelijkheid van personen in plaats van borging kwaliteit via 
processen en procedures
“Het is ook afhankelijk van de kwaliteit van de mensen. Je ziet ook 
vaak dat als er iemand is die het wel begrijpt, er een kwaliteitsimpuls 
bij de dienst komt. Het heeft misschien ook te maken met de kunde 
en kennis van de mensen: heb je de kwaliteit en de capaciteit om al 
dat werk bij te houden.”

“Ik denk dat de kwaliteit van de functie in Amsterdam te vaak 
afhankelijk is geweest van personen en niet van standaardprocessen 
en procedures.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam719

“Bij mijn afdeling bij de Dienst Werk en Inkomen was er nog nooit 
een trainee geweest. Als je daarin investeert, dan heb je drie jaar later 
iemand die de gemeentelijke systematiek en het veld kent.”

Pieter-Jan Jongen, afdelingsmanager Financiën en Business Control 
binnen het cluster Sociaal gemeente Amsterdam720

Tekorten in capaciteit en kwaliteit leiden tot relatief veel externe 
inhuur op sleutelposities
Het gebrek aan capaciteit en kennis en kunde leidt tot veel externe inhuur. 
Dit speelt niet alleen bij DMC, maar ook bij de diensten waar de financiële 
functie niet goed functioneerde, zoals bij DICT. De inhuur van externen op 
vaste stafposities kan op langere termijn leiden tot continuïteitsrisico’s; 
essentiële kennis kan zo uit de organisatie verdwijnen. 

Externe inhuur vanwege beperkte capaciteit en kwaliteit
“Het was een schaarse capaciteit en ik weet dat we die van externen 
hebben ingehuurd in die periode.”

Maarten Ruys, interim-directeur Concern Financiën 2010 gemeente 
Amsterdam721

“Toen ik kwam waren er vier of vijf gevallen van burn-out. […] Een 
gemeenschappelijke noemer was dat de werkdruk enorm scheef 
verdeeld was. Een van mijn eerste acties was om die werkdruk te 
verlichten. We hebben erg veel mensen ingehuurd.”

Manus Twisk, directielid Directie Middelen en Control 2012 – 2014 
gemeente Amsterdam722

719 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
720 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en  

het college).
721 Openbaar verhoor dhr. M.A. Ruys, 21 september 2015.
722 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015.
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Inhuur op financiële afdelingen bij andere diensten
“De dienst kwam echt uit een enorme crisis. Mensen werkten 
ontzettend hard, maar ik had bijvoorbeeld geen managementteam en 
bijna alle plaatsen waren vervuld door extern[en]. […] Alle leiding-
gevende plekken waren bijna allemaal externen. Dat maak ik wel 
vaker mee als ik in dit soort extreme situaties kom, daar kan ik best 
mee dealen, nog even los van geld en hoe je ermee omgaat en het 
zogenaamd verambtelijken. Maar het baarde me extra zorgen dat 
met name de staffuncties ook externen waren. Zeker in de financiële 
hoek ben ik daar fel tegenstander van, gezien de eigenstandige 
ambtelijke verantwoordelijkheid.”

Jan Flippo, directeur rve ICT en CIO gemeente Amsterdam723

“Dat zag ik ook bij de Dienst ICT. Daar werd ontzettend veel 
bijgespijkerd met externe inhuur. De financiële afdeling bestond daar 
voor bijna 50% uit externe inhuur. Vooral de cruciale posities, wat we 
daar financial controllers noemden en het hoofd van de financiële 
afdeling werden allemaal ingevuld door externen.”

Vraag: Wat vond u daarvan?
“Op dat moment begrijpelijk. Ik heb het zelf ook gedaan, maar je 
hebt toch het idee dat het zonde is dat je eerder niet aan personeels-
planning hebt gedaan of in zo’n afdeling hebt geïnvesteerd.”

Pieter-Jan Jongen, afdelingsmanager Financiën en Business Control 
binnen het cluster Sociaal gemeente Amsterdam724

Een grote druk op ACAM om vanaf 2010 al haar taken goed uit te 
kunnen voeren
Gedurende de onderzoeksperiode en ook in het huidige stelsel vervult 
ACAM, als auditorganisatie, een rol als derde lijn in het ‘three lines 
of defence’-model, maar ook als accountant die de jaarrekening van 
de gemeente controleert. Deze verschillende taken voert zij uit voor 
verschillende gremia. De audittaken worden uitgevoerd in opdracht van 
het college, terwijl de jaarrekeningcontrole plaatsvindt in opdracht van  
de raad.

De enquêtecommissie constateert dat ACAM sinds 2010 – met een 
belangrijke rol in de controlorganisatie en bezuinigingen op de 
organisatie – capaciteit mist om beide taken (accountantscontrole en 
audit activiteiten) goed uit te kunnen voeren. Keuzes worden gemaakt om 
de capaciteit optimaal in te zetten. Doordat voor de verschillende taken 
van ACAM geen expliciet gescheiden budgettoekenning plaatsvindt, 
hebben extra werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 
direct een nadelig effect op de wijze waarop de derde lijn van de control 
wordt ingevuld en vice versa.

723 Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015.
724 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en  

het college).
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Invulling van verschillende taken door ACAM
“Ik heb een beperkte capaciteit en daar heb ik deze twee taken 
voor. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor de jaarrekeningcontrole. 
Die moet gewoon goed. Dan kies ik voor een audit minder bij het 
concernauditprogramma.”

Martine Koedijk, directeur ACAM en gemeentelijke accountant 
gemeente Amsterdam725

 7.4.2 Tekortkomingen in organisatiebreed personeelsbeleid
Het personeelsbeleid biedt gedurende de onderzoeksperiode niet de 
waarborgen om met voldoende kwalitatief hoogwaardig personeel de 
financiële functie goed te laten presteren. Tot 2009 is er geen gemeente-
breed strategisch personeelsbeleid vastgelegd.726 De beoordelingen van 
directeuren zijn opvallend hoog; beoordelingen ‘redelijk’ zijn zeldzaam 
(zoals beschreven in Hoofdstuk 5). Ook verlopen directeurenwissels niet 
goed. Daarnaast is in de onderzoeksperiode de aandacht voor opleidings-
mogelijkheden voor financieel specialisten beperkt en zijn door- en 
uitstroommogelijkheden in de organisatie beperkt.

Wisselingen van de directeuren Concern Financiën/DMC verliepen 
onrustig
Tot 2013 hanteert de gemeente de ‘directeurencarrousel’ waarbij 
directeuren om de vijf tot zeven jaar van positie wisselen. 

Over de directeurencarrousel
“In die periode van 2005 was de officiële ideologie dat we weg 
moesten van leidinggevenden die vooral over de inhoud van alles 
wisten en dat we veel meer […] naar ‘people managers’ moesten en 
mensen die eens in de vijf jaar van functie zouden moeten wisselen.”

Maarten van Poelgeest, gemeenteraadslid 1998 – 2006 en wethouder 
2006 – 2014 gemeente Amsterdam727

 
In de praktijk verlopen de wisselingen van de directeuren Concern 
Financiën/DMC onrustig. Er is in de onderzoeksperiode geen enkele keer 
een reguliere leiderschapswisseling geweest. Dit belemmert beheerste 
transities met overdracht van dossiers en kennis. 

Het college komt in 2013 met nieuw personeelsbeleid voor 
top functionarissen: Vernieuwing mobiliteitsbeleid, beoordelen en 
belonen728, waarin nieuw beleid wordt geformuleerd en oud beleid 
(‘de directeuren  carrousel’) wordt gewijzigd. Directeuren hoeven niet 
gedwongen na vijf jaar over te stappen naar een andere functie, maar de 
richtlijn is wel om na vijf jaar te wisselen.

725 Openbaar verhoor mevr. M.J.A. Koedijk, 11 september 2015.
726 In 2009/2010 wordt een Visie op Strategisch Personeelsbeleid ontwikkeld (Bestuursdienst, Collegevoordracht 

Visie op Strategisch Personeelsbeleid 2009-2015, 23 maart 2010). In 2012 wordt nieuw beleid voor strategisch 
personeelsbeleid ontwikkeld (Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Strategische personeelsplanning 
gemeente Amsterdam, 9 mei 2012).

727 Openbaar verhoor dhr. M. van Poelgeest, 4 september 2015.
728 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Collegevoordracht Vernieuwing mobiliteitsbeleid, beoordelen en 

belonen, 9 juli 2013.
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Beperkte aandacht voor opleiding van financieel specialisten
De gemeente heeft beperkte aandacht voor geschikte opleidingen voor 
financieel specialisten.729 Recentelijk is het GMT begonnen met het in 
kaart brengen van talenten die in de nabije toekomst de topfuncties in de 
ambtelijke organisatie kunnen gaan bekleden.730 

Scholing en opleiding van ambtenaren
“Ik denk dat je kennis van buiten moet halen. Iemand die bij 
Stedelijke Bestuursadvisering werkt, heeft meer een overall blik en 
moet misschien gespreksvaardigheden trainen. Maar ik denk dat je 
bij Financiën en bij Juridische Zaken en op het grensvlak daarvan, 
bij aanbestedingen, maar ook bij ICT en bij het ingenieursbureau 
echt specialisten nodig hebt. Die opleidingen zijn er, maar niet bij 
de Amsterdamse School. Die zijn hard nodig om het werk goed te 
doen en om mensen zich steeds te laten ontwikkelen en om ervoor te 
zorgen dat ze op een gegeven moment weer iets anders kunnen gaan 
doen. Ik geloof dat wij nu een budget hebben van 1000 euro voor 
scholing per jaar. Dat betekent dat ik eens in de drie jaar, gegeven 
het feit dat je volgens mij niet eens naar buiten mag voor een cursus, 
een twee- of driedaagse cursus kan doen die voor mij als specialist 
iets oplevert. Dat is heel erg weinig. Vaak zit je aan tafel tegenover 
mensen die een dag in de week bezig zijn met intervisie, opleidingen 
en het ontwikkelen van kennis. Wij hebben niets.”

“Dat is denk ik de rode draad in mijn tijd bij de Dienst Middelen 
en Control. Financiële functies zijn overal te vervullen, zeker als 
het een beetje half overheid, half bedrijf is. Dan is het slechts in 
een economische dip mogelijk om goede mensen binnen te halen. 
[…] Het is ook nog eens heel moeilijk om mensen te behouden en 
perspectief te bieden zodat ze goed gemotiveerd blijven. […] Ik denk 
dat de kwaliteit bij de Bestuursdienst staat of valt met de mensen die 
er werken en de kennis die ze hebben. Je zult daar enorm in moeten 
investeren en de directies moeten aansturen. Je moet ervoor zorgen 
dat mensen er willen werken.”

Vraag: Werd er in mensen geïnvesteerd?
“Nee.”

Vera Luijendijk, treasurer 2006 – 2012 en huidig financieel directeur 
rve Zuidas gemeente Amsterdam731

“In zijn algemeenheid – in Nederland en bij de gemeente Amsterdam 
in het bijzonder – vind ik dat we veel meer moeten investeren in onze 
medewerkers. Dat is ook onderdeel van het reorganisatieplan dat 
begin vorig jaar is doorgevoerd met de invoering van wat is gaan 
heten de Amsterdamse School. Wij moeten veel meer […] vragen aan 
onze ambtenaren. Dan moeten we ook veel meer in ze investeren.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam732

729 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015.
730 Openbaar verhoor mevr. A.M. Bonhof, 14 oktober 2015.
731 Openbaar verhoor mevr. V.O. Luijendijk, 4 september 2015.
732 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
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Beperkte door- en uitstroommogelijkheden
Onderdeel van goed personeelsbeleid is de mogelijkheid om bij 
onvoldoende prestaties personeel intern te verplaatsen en om bij 
structureel onvoldoende prestaties van personeel afscheid te kunnen 
nemen. De commissie constateert binnen de onderzoeksperiode dat 
het voeren van mobiliteitsgesprekken en het bijhouden van dossiers 
gebreken kent. Dit compliceert een gezonde door- en uitstroom van 
personeel. 

Het afscheid nemen van personeel wordt verder belemmerd door de 
hoge kosten die hiermee gepaard kunnen gaan, gegeven de wettelijke 
kaders die op ambtenaren van toepassing zijn. De werkloosheids-
uitkeringen dienen betaald te worden door de gemeente. Gemeente-
ambtenaren hebben op grond van regelgeving in gevallen recht op 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen indien zij op grond van 
onbekwaamheid of ongeschiktheid ontslagen worden. Deze dienen ook 
door de gemeente vergoed te worden.

 7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet 
bijdraagt aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering

Kenmerken:
• Vrijblijvendheid resulteert in het onvoldoende uitvoeren van 

concernkaders en afspraken
• Dienstbelang gaat voor het concernbelang
• Weinig aandacht voor de uitvoering van basistaken
• Onvoldoende transparantie over fouten door incidentgedrevenheid 

van de politiek
• Overige gedragskenmerken

De commissie constateert op basis van een uitgevoerde cultuur diagnose733 
en verhoren dat er in de gemeente Amsterdam geen sprake is van één 
cultuur. De gemeente kenmerkt zich door een verzameling van subculturen. 

Verschillende culturen in de organisatie
“Veertig diensten en stadsdelen hebben zo’n dynamische wereld 
en de ene dienst of stadsdeel staat veel meer met zijn voeten in 
de maatschappij en het leven van Amsterdam. Dat betekent ook 
dat de verschillen best groot zijn. Er zijn diensten in de stad, neem 
een dienst ICT […] Dat is in feite een leverancier van diensten aan 
ketenpartners en ambtenaren en impliciet aan burgers vanwege de 
infrastructuur. Die hebben een hele andere cultuur dan een dienst 
als DMC die in het bestuurlijke centrum zit over allerlei schijven, 
met partijen moeten discussiëren en bestuurlijk adresseren. En die 
hebben weer een hele andere cultuur dan een dienst die volop staat 
in het sociaal domein en met mensen bezig is.”

Jan Flippo, directeur rve ICT en CIO gemeente Amsterdam734

Desondanks identifi ceert de commissie een aantal breed voorkomende 
gedragskenmerken die geen positieve invloed hebben gehad op de 
fi nanciële functie. Deze gedragingen zijn overigens ook deels beïnvloed 
door de eerdergenoemde oorzaken. 

733 Hogeschool van Amsterdam, Cultuurdiagnose Concern Amsterdam, 24 mei 2013.
734 Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015.
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 7.5.1 Vrijblijvendheid resulteert in het onvoldoende uitvoeren van 
concernkaders en afspraken
In diverse rapporten en openbare verhoren wordt non-compliance 
(het niet uitvoeren en opvolgen van concernkaders) genoemd. 
Medewerkers voeren de regels op andere wijze of helemaal niet uit en 
komen afspraken niet na. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld fouten in de 
financiële administratie of gebreken in de AO/IC. Uit diverse openbare 
verhoren, onder andere met burgemeester Van der Laan735 en gemeente-
secretaris Van Gils736, en andere bronnen blijkt dat één van de oorzaken 
van non-compliance de vrijblijvendheid onder medewerkers is. De 
Rekeningencommissie benoemt het bestaan van deze vrijblijvendheid 
en ook het college geeft dit in Plan Organisatie ontwikkeling aan. 
Medewerkers voelen zich niet verplicht om regels op te volgen en om 
afspraken na te komen. Ze worden hier ook niet op aangesproken 
door het management. De commissie constateert dat de cultuur van 
vrijblijvendheid ook wordt gestimuleerd door een organisatie structuur 
met een grote decentrale autonomie en beperkte centrale sturing. 
De commissie constateert dat die vrijblijvendheid in de onderzoeks-
periode met name optreedt wanneer het gaat om regels die voor 
het concernbelang worden gesteld. Die regels worden onvoldoende 
opgevolgd. In plaats daarvan worden beslissingen opnieuw ter discussie 
gesteld onder het argument dat ‘meer draagvlak’ nodig is.  

Rekeningencommissierapport over de jaarrekening 2012
“De Rekeningencommissie hoopt dat bij het voorstel van mei 2013 
ten aanzien van herinrichting van de ambtelijke organisatie wordt 
voorzien in een slagvaardige sturing met doorzettingsmacht. Dit is 
nodig om een cultuurverandering naar “één Amsterdam” vorm te 
geven en de vrijblijvendheid ten aanzien van concerndoelstellingen 
en afspraken te doorbreken.”737 

Analyse Rekeningencommissierapport over periode 2006 – 2012
Naar mening van de Rekeningencommissie is het nodig de 
Amsterdamse vrijblijvendheid in de opvolging van kaders 
en richtlijnen terug te dringen. Het doorlopen van de gehele 
‘Plan-Do-Check-Act’-cirkel is daarbij noodzakelijk. Op dit moment 
is de monitoring op de uitvoering nog niet dan wel onvoldoende 
aanwezig en is dus sprake van een ‘plan – wel of niet doen – incident 
– nieuw plan’ cirkel.738 

735 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 7 oktober 2015.
736 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
737 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2012 van de gemeente 

Amsterdam, mei 2013.
738 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 

daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
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Vrijblijvendheid als achilleshiel van Amsterdam
“Ik vind de vrijblijvendheid die er in de gemeente zit, een van de 
achilleshielen van deze gemeente. […] Voor een deel zit het in een 
zeker anarchisme in deze stad. Dat maakt de stad natuurlijk ook leuk 
en het heeft de stad veel gebracht, maar het is af en toe complicerend 
en sfeerbedervend. Ik noem het wel eens een omgekeerde Holland-
acht. Er zitten acht lui met een toeter te roepen en er moet één 
roeiertje wat roeien. Zullen we dat omdraaien?”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam739

Vraag: En met uw blik als iemand die lang werkt bij de gemeente 
Amsterdam, als u dan kijkt naar de uitspraak van een cultuur van 
vrijblijvendheid en non-compliance, herkent u dat dan?
“Ik herken dat beeld wel. Op het moment dat er ergens een 
voorschrift komt om iets uit te voeren, of dat nu een nieuwe instructie 
is voor de administratie of een nieuw element in de wensen rond een 
begroting, is dat een behoorlijk zware opgave om dat goed en op tijd 
gerealiseerd te krijgen in Amsterdam. En dat betekent veel alertheid. 
Dat is een ingewikkelde. Daarmee kom ik in mijn huidige functie ook 
in aanraking. In mijn beeld is het lang niet altijd onwil. Het heeft ook 
te maken met onkunde. Ik spreek weleens van een vorm van eilanden 
in Amsterdam en dat is hier meer gezegd. En dan moet je bruggen 
slaan. Je moet over de brug heen. Soms komt die communicatie niet 
of niet voldoende aan op welk eiland dan ook en dan wordt het niet 
gerealiseerd. Het vraagt heel veel extra communicatie. En natuurlijk 
is de Amsterdammer er eentje van discussie, maar je moet ook 
zorgen dat je de communicatie, dus wat de bedoeling is, goed 
vormgeeft. Een instructie met een collegebesluit en daarover verder 
niets zenden, zal niet aankomen.”

Koos Spanjer, adjunct-directeur Concern Financiën 2000 – 2006 en 
directeur rve Financiën gemeente Amsterdam740

“Wat je natuurlijk wel zag en nog steeds ziet, is dat de cultuur van de 
gemeente Amsterdam er nog niet eentje is waarbij als het hoogste 
orgaan – of dat nu de gemeenteraad, het college of de algemeen 
directeur is – een besluit heeft genomen, het automatisch zo is dat 
iedereen zegt: oké, klaar, uitvoeren en overgaan tot de orde van de 
dag. Ook dat is iets wat nadrukkelijk wel moet groeien.”

Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam741

 7.5.2 Dienstbelang gaat voor het concernbelang
De invloed van de decentrale diensten blijkt zodanig groot te zijn 
geweest dat maatregelen om de concernbelangen te verbeteren niet zijn 
doorgevoerd omdat draagvlak onder decentrale organisatieonderdelen 
ontbrak. Oud-wethouder Wiebes spreekt van ongewenste noodzaak voor 
draagvlakcreatie binnen de ambtelijke organisatie, waardoor het moeilijk 
is om maatregelen voor centralisatie en standaardisatie door te kunnen 
voeren.742 Gemeentesecretaris Van Gils verklaart zelfs een “hindermacht” 

739 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
740 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015. 
741 Openbaar verhoor dhr. E. van der Burg, 2 oktober 2015.
742 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.
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van diensten te ervaren bij bijvoorbeeld de invoering van AFS.743 De 
commissie concludeert dat dergelijke voorvallen erop wijzen dat diensten 
in gevallen blijkbaar een sterke neiging hebben hun dienstbelang voor 
het belang van het concern te stellen, ook als dit tegen de expliciete wens 
van het bestuur inging. 

Uit de cultuurdiagnose van 2013 komt de ‘eigenstandigheid’ van concern-
onderdelen naar voren. Op dit moment bestaat bij veel concern onderdelen 
de notie dat hun dienst of stadsdeel verdedigd en bewaard moet worden 
tegen bedreigingen. Die kunnen van andere delen van het concern komen. 
Ook auditinstanties en de pers worden met reserve bejegend. Feitelijk 
gedragen met name hogere leidinggevenden van organisaties binnen de 
gemeente zich als eigenaren van hun onderdelen.744

Noodzaak van creatie van draagvlak
“Ik zag dat er in Amsterdam een hele grote hang was naar een 
decentrale inrichting. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam. 
Misschien hangt het ook wel samen met een op zich heel sterk 
ontwikkeld decentraal democratisch besef dat Amsterdammers over 
hun eigen buurt gaan en zo. Daar is nog best wat voor te zeggen in 
sommige opzichten. Dat heeft zich vertaald in een decentraliteit van de 
organisatie die ik niet veel aantref. Die decentraliteit zat zo ongeveer 
in alles […] Ik heb er in de Rekeningencommissie […] verschillende 
keren de opmerking over gemaakt dat er voor bepaalde vormen 
van decentralisatie leek te worden geaccepteerd dat ze [trajecten] 
moeizaam liepen omdat er geen draagvlak voor was. Ik vind draagvlak 
een heel serieus woord in dit beroep. Dan denk ik allereerst aan de 
Amsterdammer en aan de raad. Als je hier werkt en het bestuur heeft 
democratisch besloten om dingen te centraliseren en het voortaan 
niet meer zo te organiseren maar zo, dan vind ik dat het woord 
draagvlak daar niet op zijn plaats is […] het past niet om een ingezette 
centralisatieslag die noodzakelijk is, goed onderbouwd en verdedigd, 
om die niet te omarmen omdat er geen draagvlak voor is. Daar is het 
woord draagvlak niet voor bedoeld. Het woord draagvlak is bedoeld 
voor de Amsterdammer. Met die argumenten en in die sfeer hadden 
wij soms ontzettende moeite om de noodzakelijke centralisatie en 
soms ook harmonisatie of standaardisatie door te zetten.” 

Eric Wiebes, wethouder 2010 – 2014 gemeente Amsterdam745 

Mevr. Numan, senior beleidsadviseur bij DMC, geeft aan dat in het 
verleden de managementcultuur op dienstniveau nog niet van dien aard 
was dat diensten openstonden voor invloed van concerncontrol. 

Ontwikkeling van een controlvriendelijke managementcultuur
“In Visie op Control stond al dat de versterking van de control, en 
daaronder versta ik ook het maken van betrouwbare planning- en 
controlproducten, een controlvriendelijke managementcultuur nodig 
heeft. En dat gaat breder dan alleen de financiële kolom […] Dat 
is een taai en lang gewenningsproces. […] Die controlvriendelijke 

743 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
744 Hogeschool van Amsterdam, Cultuurdiagnose Concern Amsterdam, 24 mei 2013.
745 Openbaar verhoor dhr. E.D. Wiebes, 28 september 2015.
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managementcultuur betekent dat je elkaars rollen respecteert, 
betekent dat je samenwerkt, betekent dat je fouten mag maken en 
dat je daarvan leert […] En dat, indien nodig, er interne handhaving 
is, dus dat je mensen aanspreekt op momenten dat ze zich niet aan 
de afspraken houden.”

Anita Numan, senior beleidsadviseur Directie Middelen en Control 
gemeente Amsterdam746

 7.5.3 Weinig aandacht voor de uitvoering van basistaken
Zoals eerder beschreven is in Amsterdam – raad, college en ambtelijke 
organisatie – veel aandacht om problemen bij incidenten en crises 
gezamenlijk op te pakken en op te lossen, maar is de aandacht voor 
een goede uitvoering van de dagelijkse gang van zaken voor minder 
interessant bevonden taken zoals de financiële functie minder sterk 
ontwikkeld. Dat is ook terug te zien in het niet-structureel oppakken van 
adviezen van ACAM en de Rekeningencommissie. Als het gaat om het 
verbeteren van basiszaken als de AO/IC, wordt daar in zijn algemeenheid 
weinig prioriteit en aandacht aan gegeven.

De aandacht voor de dagelijkse gang van zaken
“Amsterdam is heel erg goed in grote uitdagende dingen, in 
problemen oplossen. Ik denk dat je daar echt af en toe met 
bewondering naar kunt kijken welke kracht de ambtelijke organisatie 
kan ontwikkelen om dat soort dingen te doen. Maar bij de kleine 
kwaliteit – en dat heeft te maken met die administratie – zien we nog 
wel eens wat problemen.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam747 

 7.5.4 Onvoldoende transparantie over fouten door incident-
gedrevenheid van de politiek
In een aantal verhoren is ook gewezen op een mogelijk gebrek aan 
een gevoel van veiligheid om fouten of problemen te melden.748 Het 
“doorschieten van politieke incidentgedrevenheid” draagt niet bij aan het 
creëren van een veilige omgeving voor ambtenaren om fouten te melden 
en hiervan te leren. 

Aandacht voor cultuur binnen Amsterdam
“Wat je ziet, wat ik aantrof bij de Dienst Werk en Inkomen, was een 
organisatie die heel sterk op de hiërarchie gericht was, weliswaar met 
ondernemende mensen die heel veel passie en verantwoordelijkheid 
voor hun werk voelden, maar die ook drie keer nadenken voordat 
ze hun nek durven uitsteken. Mijn indruk was dat dat niet gezond 
was. Er was ook een groot gesprek over veiligheid. Is het veilig om 
initiatieven te nemen, is het veilig om je baas tegen te spreken, is het 
veilig om een discussie te voeren over zaken?

746 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
747 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
748 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015 en openbaar verhoor dhr. E. ten Hulsen, 

25 september 2015.
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[...] Maar het stimuleren van het debat en het leren, dat vond ik 
zeer belangrijk. Dat het nodig is, dat het veilig is, dat informatie 
transparant is en dat ook medewerkers daar toegang toe hebben, 
dus dat ze begrijpen waarom bepaalde beleidsvoorstellen tot stand 
komen en een klimaat, een cultuur creëren waarin je kwetsbaar kunt 
zijn en waarin fouten – dat klinkt misschien raar – gekoesterd worden 
en besproken kunnen worden.

[...] En in welke zin kan de politiek daarbij helpen? Ik heb eerder al 
gezegd dat het voor mij ontzettend belangrijk is dat we control weten 
te verbinden aan een lerende cultuur. Afrekenen helpt daar niet 
bij. Dus het is cruciaal dat mensen het gevoel hebben dat het loont 
om open en transparant te zijn. Ze kunnen er weliswaar kritisch op 
bevraagd worden, want anders kun je niet leren, maar vervolgens 
is er wel ruimte om je kwetsbaar op te stellen en om je te mogen 
verbeteren. Als de politiek dat zou willen aanjagen, dan zou dat 
fantastisch zijn. Ik zie nu ook in de organisatie dat men erg schrikt van 
de emotie waarmee incidenten ontvangen worden in het politieke 
circuit. Dat kan mensen erg in hun schulp doen kruipen. En dat wil je 
nu juist niet.”

Eric ten Hulsen, directeur Dienst Werk en Inkomen 2009 – 2013 en 
stedelijk directeur van het cluster Sociaal gemeente Amsterdam749

Vraag: […] een aantal keren is aangegeven dat ambtenaren wellicht 
vrees zouden hebben om zaken te melden aan hun meerdere of 
eventueel ook aan de bestuurders. Is dat iets wat u herkent?
“Ja […] Het gaat om een cultuur waarbij een van de principes leren 
en verbeteren is. Dat betekent dat je fouten mag maken, niet in de 
zin van het geeft niet, maar wel in de zin van als je er maar van leert. 
Als de politiek daarin geïnteresseerd is en dat aanmoedigt en wil zien 
dat er geleerd wordt, dan wordt het een productieve cultuur. Als het 
alleen maar betekent incidenten uitvergroten, dan werkt het in ieder 
geval niet constructief. […] Een incident is er ook om van te leren. 
Dat blijkt iedere keer weer. Maar daarvoor moet er wel een cultuur 
zijn waarin het veilig is om fouten te melden en je moet niet worden 
afgestraft als je de boodschapper van het slechte nieuws bent. Een 
cultuur waarin transparantie is, waarin checks and balances zitten.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam750

“Ik denk dat wij het heel moeilijk vinden om met een probleem om 
te gaan. Wij zetten het liever ‘in proces’, whatever that may be, daar 
heeft ieder zo zijn eigen beeld bij, dan dat wij het echt beetpakken en 
zeggen: hoe gaan wij daar doorheen en dan ook in de verhouding 
bestuurlijk-ambtelijk, zowel raad en college als ambtelijk. Blijkbaar 
vinden wij niet de werkwijze die veilig genoeg is om het zodanig 
op tafel te leggen dat het ook op tafel kan komen. Daarvoor hoef je 
het niet kleiner te maken. Ik denk zelf altijd liever: maak het eerst 
groter, want daarna kan je het makkelijker oplossen, omdat je het 
helemaal te pakken hebt. Op de een of andere manier vinden wij het 
groter maken lastig, dat is een soort beeld en ik denk dat de raad 
en de politieke verhoudingen daar ook wel aanleiding toe geven. 
Het is ook best lastig om het groter te maken, want voordat je het 

749 Openbaar verhoor van dhr. E. ten Hulsen, 25 september 2015.
750 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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weet, gaan er koppen rollen enzovoort. Daardoor ontstaat een soort 
schuchterheid, angst of onvoldoende vertrouwen om het dan ook 
daadwerkelijk op tafel te leggen. Dan gaat iedereen zo zijn eigen 
oplossingsmechanisme ontwikkelen.”

Johan Boomgaardt, directeur DICT en CIO 2010 – 2011 gemeente 
Amsterdam751

De directeur van de rekenkamer, dhr. De Ridder, benoemt dat zaken niet 
expliciet worden gemaakt. 

Bestuurlijke reacties op rekenkamerrapporten
“Ik heb altijd wel goede gesprekken [met portefeuillehouders] en 
ik heb ook wel het idee dat we weten waar we het met elkaar over 
hebben. Maar het resultaat in bestuurlijke reacties vind ik af en toe 
nog wel een beetje vaag. Dat is nu juist iets wat we niet willen. Er 
zit een zeker politiek proces in, dat men in de politieke context niet 
alles graag op de spits drijft, maar ik vind het wel een heel belangrijk 
element van verbeteren en van leren dat je juist wel dingen expliciet 
op tafel krijgt, dus de transparantie over foutjes, over een richting 
waar je heen kunt gaan die je juist niet wilt en waarom je dat wilt.  
Dat kan af en toe in de bestuurlijke reactie beter.”

Jan de Ridder, directeur rekenkamer van Amsterdam752

 7.5.5 Overige gedragskenmerken
De commissie constateert op basis van het onderzoek en de verhoren 
diverse andere kenmerken die niet hebben bijgedragen aan het 
presteren van de financiële functie. Het gaat hierbij om aspecten zoals 
het politiseren van onderwerpen en rolonduidelijkheid: wie neemt 
een besluit, wie adviseert, wie is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Wanneer daar onduidelijkheid over is, wordt niet alleen veel over 
een te nemen besluit gesproken, maar wordt ook nog na een besluit 
doorgedebatteerd, in plaats van het besluit uit te voeren.

Op z’n Amsterdams werken
Vraag: U zei net iets heel interessants: ik ben hier niet gekomen om 
op ‘zijn Amsterdams’ mee te doen. Wat is dat?
“Over alles kletsen, te weinig expliciet te maken en veel te veel 
politiseren, zelfs de bedrijfsvoering. Ik heb tien jaar bij het Rijk 
gewerkt en daar wordt weinig tijd gestoken in dit soort discussies. 
Het duurt allemaal erg lang, nadenken over wat een wethouder 
vindt, zou de wethouder dat wel vinden, moeten wij het zelf 
niet opschrijven, op onderdelen waarvan ik denk: het is gewoon 
bedrijfsvoering. Als hij het niet goed vindt, dan horen wij het wel. 
[…] Iedereen praat hier over alles. Wij moeten alert zijn over wat 
meepraten is, meebeslissen is, wie verantwoordelijk is, ja, dat is een 
deel van onze cultuur.”

Jan Flippo, directeur rve ICT en CIO gemeente Amsterdam753

751 Openbaar verhoor dhr. J.A.S. Boomgaardt, 25 september 2015.
752 Openbaar verhoor dhr. J.A. de Ridder, 7 september 2015.
753 Openbaar verhoor dhr. J. Flippo, 28 september 2015.
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Vraag: De heer Wiebes heeft gezegd dat er in Amsterdam een sterke 
hang is naar decentralisatie. De heer Flippo, directeur rve ICT, heeft 
gesproken over dingen op zijn Amsterdams doen. Hij bedoelt dan 
veel kletsen en zaken politiseren in de organisatie. Herkent u dat?
“Ja, dat herken ik. Daar kunnen wij lang over praten en het heeft 
voor- en nadelen.

[...] Ik ken ook de uitdrukking dat in Amsterdam een besluit een begin 
is van een debat. Dat houdt je gedurende de implementatie ook 
scherp. Het is aan de bestuurders om ervoor te zorgen dat dingen 
consistent verlopen en dat je uiteindelijk uitkomt bij het doel dat je in 
de gemeenteraad hebt afgesproken.”

Carolien Gehrels, wethouder 2006 – 2014 gemeente Amsterdam754

 7.6 Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van verbeter-
initiatieven 

Kenmerken:
• Onvoldoende en diffuus eigenaarschap en onvoldoende urgentie om 

verbetering te realiseren
• Gebrek aan duidelijke doelstellingen
• Te weinig aandacht voor de basiselementen van projectmatig 

werken: onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, onvoldoende 
opdrachtgeverschap, ontbreken van mijlpalen en onvoldoende 
middelen

• Onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van probleemanalyses 
• Ontbreken van voortgangs- en eindrapportages

De commissie constateert dat door het bestuur een aantal verbeter-
initiatieven is ondernomen om de fi nanciële functie op orde te krijgen. 
Evenwel stelt de commissie vast dat de vele verbeterinitiatieven vaak 
niet hebben geleid tot realisatie van de vooraf bepaalde doelstellingen 
en dat de fi nanciële functie nog niet is waar hij moet zijn. Soms zijn de 
doelstellingen ten dele gerealiseerd, onder grote inspanningen en met 
uitloop van tijd en budget.755 Het blijkt een moeilijke opgave te zijn om de 
bedrijfsvoering in algemene zin en de uitvoering van de fi nanciële functie 
in het bijzonder te verbeteren en op het gewenste niveau te brengen. 

Het gebrek aan succes van de ondernomen verbeterinitiatieven is voor een 
belangrijk deel terug te voeren op de in voorgaande paragrafen beschreven 
oorzaken van het niet op orde hebben van de fi nanciële functie. 

Er is een aantal specifi eke oorzaken aan te wijzen die ertoe hebben geleid 
dat Amsterdam dergelijke grootschalige veranderingen niet succesvol 
heeft kunnen doorvoeren. In de volgende paragrafen worden vijf 
elementen beschreven die volgens de commissie vaak hebben geleid tot 
het niet slagen van een verbeterinitiatief.

754 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015.
755 Zie Hoofdstuk 5.
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 7.6.1 Onvoldoende en diffuus eigenaarschap en onvoldoende urgentie 
om verbetering te realiseren
Voor verschillende verbeterinitiatieven ontbreekt een duidelijke 
probleem eigenaar die zelf een belang heeft bij het realiseren van een 
project.756 Door het ontbreken van een concrete probleemeigenaar in 
combinatie met gebrek aan een duidelijke urgentie ontbeert het project 
de noodzakelijke gedrevenheid en inspiratie, waardoor de kans op succes 
sterk afneemt. Dit eigenaarschap dient gevoeld te worden binnen het 
college, de ambtelijke top en de organisatie. Alle belangrijke dragers van 
het project moeten de urgentie en het belang voelen. 

Wisselingen in de projectorganisatie en de aan het project gelieerde 
ambtelijke en bestuurlijke leiding vergroten het risico dat de continuïteit 
van een langlopend project wordt onderbroken, waardoor veelal de 
oorspronkelijke gedrevenheid en inspiratie afzwakken. Verantwoordelijken 
in het bestuur en de ambtelijke top gaan niet met dezelfde energie aan de 
slag met het verandertraject als hun voorgangers en gaan eerder aan de 
slag met eigen plannen. Juist in die omstandigheden dat een project een 
lange adem vereist, is het van groot belang om het eigenaarschap en de 
urgentie van het verbeterinitiatief goed vast te leggen. 

Een voorbeeld waar deze randvoorwaarden onvoldoende waren 
geborgd, betreft Focus in Bedrijfsvoering (2004). In dat project is 
gesteld dat de wethouder Financiën de coördinerende wethouder is 
voor uitvoering van het plan en opvolging van hieruit voortkomende 
instrumenten als BVV’s en IMB’s. Maar door de wethouders Financiën 
in de periode 2004 – 2006 (Huffnagel, Griffith en Asscher) wordt deze 
verantwoordelijkheid onvoldoende gevoeld.757 De wethouders Huffnagel 
en Griffith zijn in deze periode slechts kort actief als wethouder Financiën 
voor het implementeren van Focus in Bedrijfsvoering. Onder wethouder 
Asscher worden minder IMB’s uitgevoerd en worden diensten niet 
aangesproken op resultaten van BVV’s. Eerder in dit hoofdstuk, in 
Paragraaf 7.2.2, is toegelicht hoe de oud-wethouders hun betrokkenheid 
bij Focus in Bedrijfs voering en de daaruit voortkomende instrumenten 
zien. Hieruit blijkt dat zij zich niet of slechts beperkt verantwoordelijk 
voelen voor dit plan. Ook gemeente secretaris De Jong en de directeur 
Concern Financiën, mevr. Lindeman, voelen zich geen eigenaar van 
de instrumenten en problemen die eruit voortkomen. Daadkrachtige 
betrokkenheid van latere hoofdrolspelers, zoals gemeente secretaris Van 
Gils en directeur DMC dhr Van Woerkom, is er evenmin. Dhr. Van Gils en 
dhr. Van Woerkom zeggen de BVV’s niet gezien te hebben en via nieuwe 
instrumenten zoals ‘vensters voor bedrijfsvoering’ te werken aan sturing 
op bedrijfsvoering.758 

Een ander voorbeeld betreft het Servicehuis Financiën (2006). De in 2007 
nieuw aangestelde gemeentesecretaris, dhr. De Jong, maakt een andere 
afweging voor de ambtelijke inzet op het project dan de initiator ervan, 
zijn voorganger dhr. Gerritsen. 

756 Het belang en de urgentie voor het laten slagen van een verbetertraject kan zijn dat de beoordeling van de 
eindverantwoordelijke hier van afhangt of omdat deze last heeft van het probleem dat moet worden opgelost.

757 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015. Openbaar verhoor mevr. L.J. Griffith, 
11 september 2015. Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.

758 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015. Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 
7 oktober 2015.
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Afweging van de gemeentesecretaris voor het Servicehuis Financiën 
“In het geweld van wat wij allemaal aan het doen waren, heb je 
soms verliezen te nemen. Sommige initiatieven gaan snel en soepel, 
andere kunnen nog niet. We hebben bij gebrek aan middelen, maar 
ook wel bij gebrek aan wat we aankonden, op een aantal terreinen 
op dat moment wel meer afwegingen moeten maken van fasering en 
schaling. […] Als we echt goede voorstellen maken die we echt heel 
graag willen invoeren en als die goed zijn voor de stad, dan vechten 
we tot het bittere einde om iets gedaan te krijgen. We hebben in 
mijn periode heel veel dingen afgemaakt die mijn voorganger en zijn 
collegeleden en de raad graag hebben gewild. […] In de afweging 
die ik heb gemaakt van wat we nog allemaal kunnen doen, was de 
portefeuille meer dan vol op dat moment. […] Kijk, ik heb daarvoor 
niet bewust gevochten. […] Ons bord was vol en waar we echt 
voordelen konden krijgen, laten we zeggen waar de businesscase 
beter was, daaraan zijn we eerst gaan werken. Ik heb er dus niet mijn 
best voor gedaan.”

Henk de Jong, gemeentesecretaris 2007 – 2012 gemeente 
Amsterdam759 

Voorbeelden waarbij de urgentie wel wordt gevoeld zijn de grootschalige 
bezuinigingsopgaven Eén Stad Eén Opgave en Inzet op Herstel I en II. 
Voor deze opgaven is er sprake van grote politieke betrokkenheid van 
raad en college en is de urgentie van het realiseren van bezuinigingen 
in economisch moeilijkere tijden breed in de gemeentelijke organisatie 
gedeeld. Als het project niet zou slagen, dan zou iedereen een probleem 
hebben. Daardoor voelen alle betrokkenen de urgentie en het belang, wat 
de kans van slagen heeft vergroot. In Bijlage 7 staat een uitgebreidere 
omschrijving van deze bezuinigingsopgaven.

Een ander voorbeeld van een verbeterinitiatief dat is geslaagd mede door 
een duidelijke invulling van eigenaarschap betreft de invoering van de 
Tien Lessen van de Noord/Zuidlijn naar aanleiding van de raadsenquête 
naar de Noord/Zuidlijn. In dit traject hebben de burgemeester en 
gemeente secretaris een belangrijke trekkersrol ingevuld voor de invoering 
van de lessen in de gemeentelijke organisatie. Voor de voorbereiding van 
de reorganisatie is de gemeentesecretaris en zijn team ambtelijk trekker 
geweest voor het plan en is het gehele college betrokken geweest. Voor 
het momenteel lopende verbeterinitiatief Doorontwikkeling Financiële 
Administratie is de gemeentesecretaris ook voorzitter van de stuurgroep. 

In het decentrale organisatiemodel heeft de ambtelijke en bestuurlijke top 
medewerking aan verbeterinitiatieven niet of met grote moeite weten te 
organiseren, wat de uitvoering van eigenaarschap bemoeilijkt. Aan het 
Servicehuis Financiën doet bijvoorbeeld een selectie van diensten mee 
op vrijwillige basis; het college dwingt medewerking door diensten niet 
af. Vanaf 2009, wanneer gestart wordt met AFS, ondervinden college en 
de ambtelijke top weerstand van diensten om over te stappen op het 
nieuwe financiële boekhoudpakket. 

759 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
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Strategie van verleiding
“Je gaat op basis van overtuigingskracht, argumenten en verleiding 
aan de slag. Je wacht niet totdat je het met iedereen eens bent, 
maar je vraagt bijvoorbeeld aan een aantal diensten wie er zin heeft 
om gezamenlijk een website te maken of om iets te doen aan het 
verbeteren van het arbeidsmarktimago van de gemeente. Wie doet er 
mee? Daar beginnen we mee en we laten zien dat het zin heeft. Dat 
steekt hopelijk aan zodat anderen zeggen: wij willen ook meedoen. 
Zo gingen we langzamerhand via een coalition of the willing and 
able naar succes en succes maakt succes en trekt weer anderen aan 
om langzamerhand steeds meer diensten mee te krijgen en politici 
enthousiast te krijgen.”

Erik Gerritsen, gemeentesecretaris 2000 – 2007 gemeente 
Amsterdam760

Weerstand tegen AFS
“[…] AFS […] Dat is een mega-operatie geweest, […] omdat met 
grote tegenzin en met een groot hechten aan de autonomie van de 
diensten en de stadsdelen men eigenlijk op een monnikenmanier 
is doorgegaan om toch dat project over een lange periode door 
te voeren. Daarvan ben ik onder de indruk en ik heb dankjewel 
gezegd tegen de mensen die dat gedaan hebben. […] Als er 
meer hindermacht is dan scheppingsmacht, dus onder die 
omstandigheden, is dat een knappe prestatie geweest.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam761

 7.6.2 Gebrek aan duidelijke doelstellingen
Van verschillende verbetertrajecten zijn de doelstellingen en beoogde 
outputs en outcomes niet SMART gedefinieerd. Zo leidt de onduidelijk-
heid over de originele doelstellingen van AFS tot de verwarring of 
het alleen de implementatie betreft van een boekhoud softwarepakket 
conform de tactische doelstelling, of dat het ook moet leiden tot een 
uniforme en eenduidige financiële administratie op concern niveau 
conform de strategische doelstelling. Ook andere plannen zoals Operatie 
Drieluik – waar wordt gestreefd naar verschillende, breed geformuleerde 
doelstellingen binnen drie thema’s of “luiken” – bevatten algemene en 
brede, maar onvoldoende concrete doelstellingen. Door het gemis aan 
SMART-doelstellingen is tijdens de uitvoering van het verbetertraject niet 
goed te volgen wat de stand van zaken is en is bij beëindiging van het 
traject niet vast te stellen of de doelstelling is behaald. 

760 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
761 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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Het betekent ook dat de vraag niet beantwoord kan worden of kosten 
en baten van een project in goede verhouding zijn gebleven tot 
eerdere businesscases. Voor het Servicehuis Financiën en AFS zijn wel 
businesscases opgezet waar vooraf baten en effecten zijn voorspeld. 
Deze waren echter zeer moeilijk te meten en zijn niet aantoonbaar 
waargemaakt. Zo zouden bij AFS de beheerkosten voor financiële 
administraties van de verschillende gemeentelijke onderdelen dalen, 
maar per saldo zijn deze kosten na de invoering van AFS significant 
gestegen. Ook bij Operatie Kwaliteitsslag werd genoemd dat 
investeringen in de bedrijfsvoering zouden leiden tot besparingen, maar 
deze bleken later niet te kwantificeren. 

 7.6.3 Te weinig aandacht voor de basiselementen van projectmatig 
werken: onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, 
onvoldoende opdrachtgeverschap, ontbreken van mijlpalen en 
onvoldoende middelen
Bij diverse verbeterinitiatieven ontbreekt een gedegen startdocumentatie 
en is geen informatie opgenomen over planningen met mijlpalen 
of budgetten. Ook worden geen medewerkers of voldoende tijd van 
medewerkers aan de projecten gealloceerd. Dit maakt dat de uitvoering 
van projecten traag en onvoorspelbaar verloopt, omdat niet helder is 
hoeveel tijd iemand aan een project kan en mag besteden. Duidelijke 
project  structuren met een beschrijving en verdeling van taken, 
verantwoorde lijkheden en bevoegdheden (zoals het opdrachtgeverschap) 
ontbreken bij projecten. Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden 
zorgen ook voor een gebrek aan doorzettingsmacht. Zo is illustratief 
voor de uit Visie op Control voortvloeiende vervolgplannen als het 
Implementatie  plan dat het niet helder is wie waar precies verantwoorde-
lijkheid voor draagt. Er is mede daardoor geen krachtige doorzettings -
macht om control op ambtelijk niveau in de praktijk te brengen via 
bijvoorbeeld de controllersoverleggen.762

Een ander voorbeeld is Agenda 2006. Dit verbeterinitiatief bestaat uit 
samenhangende programma’s, bedoeld om tot een slimmere manier van 
werken te komen. In de opzet van dit verbeterinitiatief is geen integraal 
overzicht van de resultaten opgenomen. Het eindresultaat bestaat uit een 
optelsom van deelresultaten uit een veelvoud van kleinere projecten die 
niet kwantitatief zijn beoordeeld en vastgelegd.763

762 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015. Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 
4 september 2015.

763 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
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De uitwerking van het Uitvoeringsplan Versterkt Control
“Ik baalde ervan dat ik een nieuw plan moest schrijven. Er was 
al eerder terecht commentaar van bijvoorbeeld de Rekeningen-
commissie dat te veel zaken in de schoonheid van het plan strandden. 
Toen ik in maart begon, heb ik gekeken waar de sporen van Visie op 
Control stonden en of ik die kort kon samenvatten. […] Het waren 
negen werkstromen die allemaal het doel moesten ondersteunen om 
tot verstevigde concerncontrol te komen, maar ook om de kwaliteit 
van de financiële functie te verbeteren. Toen ik ermee begon, dacht 
ik: ik pak die negen stromen op, ga daar gas op geven en dat leidt tot 
het einddoel. Ik had verwacht dat er mensen in een soort projectteam 
mee bezig zouden zijn en dat ik naar mensen toe kon lopen om hen 
ernaar te vragen, maar dat was niet zo. […] Een aantal controllers 
had een onderdeeltje van een spoor onder hun verantwoordelijkheid. 
Er werd ook niet actief op gestuurd. Het was geen levend onderwerp 
omdat er, waarschijnlijk gedreven door de actualiteit, steeds andere 
onderwerpen waren waar de aandacht van het managementteam 
naartoe ging. Niet alleen bij het managementteam van de Directie 
Middelen en Control, maar ook vanwege de focus van de stad. We 
zaten midden in de organisatieontwikkeling en in de verandering van 
het bestuurlijk stelsel. […] Er was dus geen projectorganisatie waar ik 
een plan mee kon maken en uitvoeren. Dat ben ik gaan organiseren.”

Vraag: U vond een plan met werkstromen, maar was het ook 
gedefinieerd met acties met eigenaren, mijlpalen en deadlines?
“Nee. Niet op die manier. Zowel Visie op Control als het 
Implementatie plan gaf geen houvast om te zeggen: het is nu 
14 maart 2014, we staan nu hier. Ik kon dat toen niet beoordelen.”

Peter-Willem van Lindenberg, interim-directeur Directie Middelen 
en Control 2014 en programmaleider Doorontwikkeling Financiële 
Administratie gemeente Amsterdam764 

Het college heeft besloten de verbeterinitiatieven als Focus in Bedrijfs-
voering, Visie op Control en Plan Organisatieontwikkeling binnen de 
bestaande taakstellingen van de gemeentelijke organisatieonderdelen te 
realiseren. Het uitvoeren van verbeterinitiatieven door de lijnorganisatie 
naast het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden zonder hier 
expliciet tijd voor vrij te maken, brengt risico’s met zich mee door gebrek 
aan gerichte capaciteit, aandacht en prioriteit voor het realiseren van 
de verbeteringen. Dit vergroot de kans dat handelen naar de waan 
van de dag groot blijft en verbeteringen niet of pas veel later worden 
doorgevoerd. 

 7.6.4 Onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van probleemanalyses 
Uitgewerkte probleemanalyses naar de oorzaken van geconstateerde 
problemen ontbreken bij de meeste verbeterinitiatieven. In plaats 
daarvan zoeken de projectorganisaties direct naar oplossingen. De 
Rekeningencommissie spreekt in haar analyse over 2006 – 2012 van een 
‘Plan-Do-Plan’-mentaliteit. Dit gebrek aan probleemanalyses heeft als 
gevolg dat structurele oorzaken van problemen niet goed in beeld zijn. 
Het is dan lastig om dat probleem ook op te lossen.

764 Openbaar verhoor dhr. P.W. van Lindenberg, 4 september 2015.
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Ontbreken van probleemanalyse
Vraag: U schetst het beeld dat er grote problemen waren met de 
ICT en dat er een slechte analyse is gemaakt van wat die problemen 
precies waren. 
“Er was geen slechte analyse gemaakt. Er was geen analyse. Later 
hebben ze daar wel een scherpe analyse van gemaakt. Er was dus 
geen scherpe 0-analyse.”

Johan Boomgaardt, directeur DICT en CIO 2010 – 2011 gemeente 
Amsterdam765

 7.6.5 Ontbreken van voortgangs- en eindrapportages
Voortgangs- en eindrapportages van verschillende afgeronde of 
afgebroken verbeterinitiatieven ontbreken, zoals bij Focus in Bedrijfs-
voering en Servicehuis Financiën. Zo constateert de rekenkamer in 
2014 dat bij verschillende reorganisaties van de gemeente onvoldoende 
evaluaties plaats hebben gevonden om lessen uit te trekken. De 
rekenkamer merkt op dat het in de gemeente niet vanzelfsprekend is 
om terug te kijken naar wat er van beleidsuitvoering terecht is gekomen. 
Hierdoor verstoft waardevolle kennis en wordt het steeds moeilijker om 
deze kennis te achterhalen.766 

Voor Focus in Bedrijfsvoering wordt de uitvoering van acties niet 
gemonitord. Hierdoor is er geen zicht op de vorderingen in de voor-
gestelde oplossingen voor de knelpunten in de bedrijfsvoering die 
beschreven staan in de notitie Focus in Bedrijfsvoering. Pas na een jaar 
wordt de balans opgemaakt in de Jaarrekening 2004. Het college geeft 
aan dat op 1 maart 2006 een eindrapportage met bereikte resultaten 
wordt opgeleverd.767 Maar nadat de enquêtecommissie deze rapportage 
bij het college opgevraagd heeft, blijkt deze eindrapportage niet terug te 
vinden te zijn in het archief. 

Servicehuis Financiën ziet zijn budget gebruikt worden als dekking voor 
een aantal moties en amendementen van de coalitiefracties tijdens de 
begrotingsbespreking voor het jaar 2009.768 Het college zegt bij monde 
van wethouder Financiën toe te zoeken naar andere dekkingsmiddelen 
voor het Servicehuis. De enquêtecommissie heeft geen nieuwe 
voorstellen voor dekking gezien. Het project valt hiermee stil. 

Bij recente trajecten is er meer aandacht voor tussentijdse rapportages 
en evaluaties. Zo zijn er in de opzet van Plan Organisatieontwikkeling 
tussentijdse reviews gehouden om de stand van zaken van de 
reorganisaties te peilen. Ook is voor AFS een assessment gedaan door 
een aparte werkgroep om van het verloop van het traject te leren en 
vooruit te kijken. 

765 Openbaar verhoor dhr. J.A.S. Boomgaardt, 25 september 2015.
766 Rekenkamer Amsterdam, Vooruitkijken en Terugblikken, 2014. 
767 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
768 Gemeente Amsterdam, Begroting 2009, november 2008.
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 7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 
organisatie

De omgeving van de fi nanciële functie is altijd aan verandering 
onderhevig. In de onderzoeksperiode spelen bijvoorbeeld belangrijke 
ontwikkelingen zoals bezuinigingsoperaties en decentralisaties die de 
uitvoering van taken uit de fi nanciële functie beïnvloeden. Het is daarom 
van belang dat een organisatie anticipeert op de toekomst en adaptief 
reageert op de veranderende omgeving. Om prestaties te verbeteren is 
het tevens essentieel om zoveel mogelijk te leren van aanwezige kennis 
en ervaringen uit het verleden. 

De commissie constateert dat gedurende de onderzoeksperiode 
onvoldoende sprake is van een lerende organisatie die het presteren 
van de fi nanciële functie structureel verbetert. Er is geen verankering 
van aandacht voor het leren van ervaringen. Dit blijkt onder meer uit het 
ontbreken van afdoende probleemanalyses bij de start van projecten, 
alsook uit het ontbreken van evaluaties bij afgeronde of afgebroken 
projecten. Maar ook uit het ontbreken van structurele analyses of 
medewerkers nog de juiste competenties bezitten voor het werk en 
de mogelijkheden voor bijbehorende opleidingen. Ook bij reguliere 
werkzaamheden blijkt onvoldoende geleerd te zijn van tekortkomingen; 
het jaarrekeningenproces verliep bijvoorbeeld jaarlijks moeizaam door 
dezelfde terugkerende redenen. 

Het doortrekken van lessen van de onderbesteding bij DWI
“Uiteindelijk heb je ook een soort incident nodig of een brandend 
platform dat er echt iets aan de hand was. Wij hebben dat gehad. Ik 
heb ook echt persoonlijk gevoeld dat er wel iets gebeurd is met die 
onderbesteding. Dat maakt ook wel dat je dan het besef hebt dat daar 
iets moet veranderen.

[…] Ik denk dat de lessen vanuit het verbeterprogramma van DWI 
te weinig zijn doorgetrokken binnen de gemeente. Dus in die zin is 
het niet als een soort lerend vermogen opgepakt maar dat vooral is 
gezegd, en nogmaals ik chargeer weer een beetje, het is vooral een 
probleem van DWI, het is goed dat ze het nu hebben opgelost en 
dan is het ook klaar, terwijl er heel belangrijke lessen in zitten die 
voor de vormgeving van de rest van de gemeente heel bruikbaar 
zijn. Uiteindelijk zijn natuurlijk wel elementen terug te vinden in de 
reorganisatie van de gemeente, maar bij lerend vermogen hoort 
ook dat je daarmee gestructureerd bezig bent. Ik denk dat dat niet is 
gebeurd.”

Niels van Tent, directielid Dienst Werk en Inkomen 2011 – 2014 
gemeente Amsterdam769

769 Openbaar verhoor dhr. N.C. van Tent, 25 september 2015.
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Door in procesbeschrijvingen aandacht te besteden aan het terugkijken 
naar eerder geleerde lessen (aan het begin) en het identificeren van 
geleerde lessen tijdens een proces, wordt de lerende organisatie 
gestimuleerd. Er wordt dan op structurele wijze invulling gegeven aan 
de ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus. Een lerende organisatie ontstaat echter 
niet alleen door het instellen van procedures. Er is een cultuur nodig 
waarin medewerkers en college ook willen leren en durven te analyseren 
waar zwakke punten in de opzet en uitvoering hebben gezeten. Het is 
van belang dat de boodschappers niet direct worden afgestraft. Zoals 
in Paragraaf 7.5 bij de behandeling van gedragskenmerken is toegelicht, 
draagt onder andere de incidentgedrevenheid in de politieke arena niet 
bij aan het creëren van een veilige cultuur voor ambtenaren om fouten te 
melden en ervan te leren. 

Een voorbeeld waaruit het gebrek aan een lerende organisatie blijkt, 
betreft het onvoldoende leren van ervaringen die zijn opgedaan met het 
onderzoeken van de ICT-kosten van de gemeente Amsterdam. Bij het 
doorvoeren van de gemeentelijke reorganisatie had het bestuur kunnen 
en moeten weten hoe lastig het is om bedrijfsvoeringsbudgetten van 
beleidsbudgetten te scheiden.770 Een ander voorbeeld betreft de niet-
structurele omgang met de constateringen en aanbevelingen van ACAM 
en Rekeningencommissie. 

De commissie constateert tevens dat bij de uitvoering van de financiële 
functie, de organisatie op momenten moeite heeft gehad om zich aan 
te passen aan grootschalige veranderingen. De invloed van externe 
en interne ontwikkelingen op de processen van de financiële functie 
zijn in bepaalde gevallen onvoldoende ingeschat, beheerst en naar de 
praktijk vertaald. Het onderschrijdingsincident bij DWI is daarvan een 
voorbeeld, zoals eerder in Hoofdstuk 5 is toegelicht. Ook binnen andere 
organisatieonderdelen, zoals Dienst ICT en Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer is daar sprake van geweest. 

770 Zie eerder Paragraaf 5.1.1 met beschrijving van de problematiek om de ICT-kosten van de verschillende diensten 
in kaart te brengen.
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Ad hoc incidentmanagement in plaats van structurele aandacht voor 
de omgeving
“Vaak was men ook niet opgewassen tegen de uitdagingen. Die 
zijn heel verschillend bij diensten, maar bij de Dienst Werk en 
Inkomen was er de bezuiniging waardoor een heel andere manier 
van opereren werd gevraagd. Dat trok men niet. De Dienst ICT 
was een jonge dienst die was voortgekomen uit een servicehuis 
dat al de nodige problemen had terwijl het een servicehuis was, 
ook in financiële zin. Het moest op een marktconforme manier 
gaan opereren. Er bestond een groot verschil tussen ambitie en 
uitgangspositie, om het heel eufemistisch te zeggen. […] Af en toe 
bekruipt je het gevoel dat er pas naar gekeken wordt zodra het 
misgaat. Jarenlang gaat het goed en men steunt op mensen die iets 
al jarenlang doen. Dan vindt er een ontwikkeling plaats die ook van 
buiten kan komen, bijvoorbeeld bij de Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer, waar veel druk op de financiële functie werd gelegd 
omdat we onvoldoende grip hadden op de kredieten. Dat was een 
marktontwikkeling. Dan gaat er iets mis en dan moet er opeens 
geïnvesteerd worden, maar dan sta je vaak al met 6-0 achter. Zo heb 
ik bij de Dienst Werk en Inkomen versterking van buiten gehaald. 
Dat stond ook in het verbeterplan. Je gaat zoeken naar knowhow 
van andere gemeenten of van het Rijk door er nieuwe mensen bij te 
halen. Men had ook de tijd kunnen nemen om eerder mensen op te 
leiden of klaar te stomen.” 

Pieter-Jan Jongen, afdelingsmanager Financiën en Business Control 
binnen het cluster Sociaal gemeente Amsterdam771

 7.8 Samenvatting

De oorzaken van de tekortkomingen in het presteren van de financiële 
functie van Amsterdam zijn te herleiden tot zeven probleemgebieden:
1. Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie;
2. Onduidelijkheden in de aansturing van de financiële functie; 
3. Onvolkomenheden bij systemen en processen; 
4. Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet; 
5. Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt aan 

een gedegen financiële bedrijfsvoering; 
6. Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van 

verbeterinitiatieven;
7. Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve organisatie.

Deze oorzaken versterken elkaar onderling en bepalen de algehele 
context waarin de taken uit de financiële functie tijdens de 
onderzoeksperiode zijn uitgevoerd. Het gebrek aan politieke aandacht 
voor de financiële functie en de gebrekkige aandacht van de ambtelijke 
organisatie zijn bepalend voor de inadequate wijze waarop de politiek 
en ambtelijke organisatie hun verantwoordelijkheid voor de financiële 
functie hebben opgepakt. 

771 Besloten verhoor dhr. P.J. Jongen, 29 mei 2015 (openbaar gemaakt conform afspraak met dhr. Jongen en het 
college).
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De gebrekkige aandacht leidt er onder andere toe dat politiek en 
ambtelijke organisatie onvoldoende de concernbelangen in het 
eilandenrijk behartigen en, zoals in Hoofdstuk 5 is benoemd, dat de 
centrale sturing op de financiële functie onvoldoende krachtig is. 
Hierdoor kan in de onderzoeksperiode een grote diversiteit in de 
financiële administraties blijven bestaan, wat de totstandkoming 
van kwalitatief goede financiële informatie op concernniveau zeer 
complex maakt en leidt tot hoge kosten en lange doorlooptijden. De 
tekortschietende uitvoering van andere taken uit de financiële functie 
wordt door het gebrek aan een krachtige sturing ook onvoldoende 
bijgestuurd. De gebrekkige inrichting van de centrale sturing speelt 
daarbij een rol. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor 
de sturing worden niet expliciet gemaakt. Afspraken tussen wethouders 
onderling en tussen college, gemeentesecretaris, Concern Financiën/
DMC en decentrale diensten zijn onduidelijk of ontbreken zelfs. Het risico 
dat betrokkenen zich niet verantwoordelijk voelen voor sturing neemt 
daardoor toe. Bepaalde keuzes die zijn gemaakt voor de inrichting van 
de sturing dragen niet bij aan de sturing; zo is de span of control van de 
gemeentesecretaris te groot en functioneert het financieel controllers-
overleg niet. Door dit geheel is het creëren en in stand houden van een 
robuust financieel stelsel niet gerealiseerd. 

Onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn een 
gevolg van een tekortschietende inrichting van de administratieve 
organisatie en interne control (AO/IC). De commissie constateert dat de 
gebrekkige uitvoering van die taak een wijdverbreid probleem is onder 
diensten. De commissie constateert verder dat andere processen en 
taken die verwant zijn aan de financiële functie ook prestatieproblemen 
kennen. De aansluiting tussen de financiële functie en andere – primaire 
en ondersteunende – taken blijkt niet altijd goed geborgd. Zo zorgen 
bijvoorbeeld fouten in administraties van primaire taken voor fouten in 
de financiële administraties. Ook problemen bij een ondersteunende taak 
als ICT, dragen niet bij aan de prestaties van de financiële functie. 

De personele invulling van de financiële functie is onvoldoende op orde 
in de onderzoeksperiode. De commissie constateert dat gedurende 
de onderzoeksperiode geen goede afstemming plaats heeft gevonden 
tussen enerzijds de werkzaamheden en verwachtingen en anderzijds 
de aanwezige capaciteit en kennis en kunde. Door het ontbreken van 
die afstemming ontstaan gebreken in kennis en kunde en capaciteits-
problemen. Tekortkomingen in het gemeentebrede personeelsbeleid 
dragen hier ook aan bij. 

Naast bovenstaande tekortkomingen constateert de commissie gedrags-
kenmerken binnen de ambtelijke organisatie die niet bijdragen aan een 
goede uitvoering van de financiële functie. Met name de vrijblijvendheid 
heeft ervoor gezorgd dat de gestelde concernkaders moeizaam, dan wel 
onvoldoende zijn gevolgd. Deze vrijblijvendheid kan deels teruggevoerd 
worden op het eilandenrijk.
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Alhoewel vele verbeterinitiatieven zijn genomen om taken uit de 
financiële functie te verbeteren, stelt de commissie vast dat te weinig 
van die initiatieven voldoende robuust zijn opgepakt en binnen de 
onderzoeks periode tot het gewenste resultaat hebben geleid. Er is verder 
in bredere zin onvoldoende sprake van een lerende organisatie die het 
presteren van de financiële functie continu en structureel verbetert en 
daarbij inspeelt op veranderingen in de omgeving. 

In het volgende hoofdstuk gaat de commissie verder in op de rolinvulling 
door gremia en daarna geeft de commissie in Hoofdstuk 9 aanbevelingen 
om deze situatie structureel ten goede te doen keren.
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 8. TEKORTKOMINGEN IN UITVOERING VAN TAKEN 
DOOR AMBTELIJK, BESTUURLIJK EN POLITIEK 
BETROKKENEN

De voorgaande hoofdstukken illustreren onder meer dat binnen alle 
taakgebieden van de financiële functie tekortkomingen voorkomen. 
Vervolgens is beschreven dat voor dit onvoldoende presteren van de 
financiële functie een grote verscheidenheid aan oorzaken valt aan te 
wijzen. Veel bestuurders, organisatieonderdelen en ambtenaren zijn bij 
het presteren betrokken en dragen een verantwoordelijkheid. Het college 
en de raad zijn eindverantwoordelijk op uitvoerend, kaderstellend en 
controlerend niveau. 

In dit hoofdstuk behandelt de commissie de uitvoering van de taken 
door de verschillende betrokkenen. De commissie start met beoordeling 
van de taakuitvoering op uitvoerend niveau (de ambtelijke organisatie) 
om vervolgens richting het aansturend niveau (college) te gaan en af 
te sluiten met het kaderstellend en controlerend niveau (raad), waar 
de eindverantwoordelijkheid ligt. Achtereenvolgens komen daarom in 
het hoofdstuk aan de orde: de ambtelijke organisatie (gemeentelijke 
diensten, Concern Financiën/Directie Middelen en Control (DMC) en de 
gemeentesecretaris), de wethouder Financiën, het college en de raad.772 

 8.1 Context van de ambtelijke organisatie als geheel

De context waarin de ambtelijke organisatie opereert, verklaart 
ten dele waarom zaken niet goed zijn gelopen
Het tekortschieten van de diensten op de van hen verwachte 
prestaties voor de financiële functie is, op ambtelijk niveau, de eerste 
verantwoordelijkheid van de dienstdirecteuren. Op concernniveau geldt 
deze ambtelijke verantwoordelijkheid voor Concern Financiën/DMC en, 
als directeur van de Bestuursdienst (en vanaf 2007 als algemeen directeur 
van de gemeente), voor de gemeentesecretaris. De oorzaken voor het 
onvoldoende presteren liggen echter ook dieper in het systeem waarin 
de financiële functie opereert. Zo is er sprake van onvoldoende politieke 
aandacht en prioriteit voor de financiële functie, die doorwerken in de 
ambtelijke organisatie. Verder hebben gedurende de onderzoeksperiode 
de gemeentelijke diensten op verschillende wijzen hun bedrijfsvoering 
ingericht (eilandenrijk). Ook zijn er onduidelijkheden in de verdeling van 
verantwoordelijkheden binnen het college en tussen het college en de 
ambtelijke organisatie. Zo stuurden wethouders die verantwoordelijk 
zijn voor een bepaald beleidsterrein, de dienstdirecteuren die dit beleid 
uitvoeren aan (wethoudersmodel). Tegelijkertijd kreeg de gemeente
secretaris een grotere verantwoordelijkheid voor sturing op bedrijfs
voering met het algemeen directeurschap. Deze elementen zijn nader 
toegelicht in Hoofdstuk 7. De verwevenheid is van belang en neemt de 
commissie nadrukkelijk mee in de beoordeling van het handelen van 
de dienstdirecteuren, Concern Financiën/DMC en de achtereenvolgende 
gemeentesecretarissen, zoals deze worden besproken in de hierna
volgende Paragrafen 8.2 tot en met 8.4.

772 De commissie heeft voor de beoordeling van de betrokkenen in dit hoofdstuk gebruikgemaakt van de inzichten in 
voorgaande hoofdstukken. Voor nadere toelichting verwijst de commissie naar die hoofdstukken.
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 8.2 Gemeentelijke diensten

Tot 2007 hebben de gemeentelijke diensten in het besturingsmodel 
een grote mate van autonomie en geldt voor dienstdirecteuren een 
integrale managementverantwoordelijkheid voor zowel primaire als 
ondersteunende taken. De gemeentesecretaris draagt vanaf 2007 in zijn 
rol van algemeen directeur de ambtelijke eindverantwoordelijkheid, 
maar dienstdirecteuren blijven als eerste verantwoordelijk voor hun 
bedrijfsvoering, waaronder hun bijdrage aan de financiële functie.

Er is een patroon van onvoldoende presteren in de gehele 
onderzoeksperiode bij diverse diensten. Dienstdirecteuren zijn 
als eerste verantwoordelijk voor de gebrekkige uitvoering van  
– op dienstniveau belegde – taken van de financiële functie 
De commissie stelt dat de diensten als eerste de verantwoordelijkheid 
hebben voor het presteren van de operationele financiële taken, zoals 
het voeren van – op dienstniveau belegde – financiële administraties. 
Administraties kennen gebreken en sluiten onvoldoende aan op niet
financiële administraties. Hierdoor is er geen actueel en correct beeld 
van inkomsten, uitgaven en lopende activiteiten. De commissie vindt 
dat de verantwoordelijkheid voor het op orde hebben van operationele 
financiële taken onvoldoende is ingevuld. Hoewel de commissie slechts 
een klein aantal diensten773 diepgaand heeft onderzocht, stelt zij vast dat 
de geconstateerde tekortkomingen tijdens de onderzoeksperiode een 
structureel en wijdverbreid karakter hebben, zonder dat sprake is van 
voldoende verbeteringen. Hiervoor zijn de respectievelijke directeuren 
als eerste verantwoordelijk. Zij hadden zorg moeten dragen voor het 
voorkomen en oplossen van de terugkerende problemen. De commissie 
constateert dat de administraties ook nu, na de reorganisatie, nog steeds 
niet op orde zijn. Dit zorgt voor de nodige problemen bij de overgang 
naar en de inrichting van de rve Financiën. 

Naast de operationele taken, hadden de diensten ook hun verantwoorde
lijk heden op het gebied van planning en control beter in kunnen vullen. 
Jaarrekeningen van diverse diensten waren niet op orde en kregen 
verklaringen met beperking, afkeuring of oordeels onthoudingen. Circulaires 
werden niet altijd goed opgevolgd, waardoor Concern Financiën/DMC vaak 
meerdere keren versies van de jaarrekening moest terugsturen naar de 
diensten. Ook zijn concernrichtlijnen, die bijvoorbeeld werden opgenomen 
in het Handboek Financieel Beheer, niet altijd opgevolgd. Verder is niet  
altijd voldaan aan interne bedrijfs voerings normen.

Diensten kregen voldoende signalen (onder andere van ACAM, Concern 
Financiën/DMC) over problemen en kregen voldoende gelegenheid deze 
op te lossen. Het is de directeuren die terugkerende tekortkomingen 
ondervonden bij hun diensten, aan te rekenen dat zij constateringen 
en aanbevelingen van de accountant onvoldoende oppakten. Datzelfde 
geldt voor de handvatten c.q. terugkoppeling die zij kregen via de 
bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV’s), via integrale metingen bedrijfs
voering (IMB’s) en vanuit Concern Financiën/DMC in het kader van de 
P&Ccyclus. Hierbij moet opgemerkt worden dat andere betrokkenen, 
zoals vakwethouders en de gemeentesecretaris, ook niet voldoende 
adequaat op verbeteringen hebben gestuurd, ondanks dat de resultaten 
daartoe wel aanleiding gaven.

773 Dienst Werk en Inkomen, Dienst ICT en Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. Zie de voorbeelden die 
genoemd zijn in Hoofdstuk 5.
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De commissie is bij diensten weinig proactieve verbeterinitiatieven 
tegen gekomen. Er werd met name opgetreden nadat zich incidenten 
voordeden. 

De commissie signaleert dat (1) de leiding van diensten in 
bepaalde gevallen het dienstbelang boven het concernbelang 
stelde en (2) zij meer initiatief had moeten tonen in het 
transparant verantwoording afleggen over de financiële functie
In bepaalde gevallen is Concern Financiën/DMC door diensten gepasseerd 
voor het leveren van advies over de financiële aspecten bij besluiten. Dit 
is een welbewuste eigenstandige keuze. Ook werd tijdens het initiatief 
van het college om tot een uniforme financiële administratie te komen 
(via het Servicehuis Financiën), om voor diensten moverende redenen, 
onvoldoende medewerking verleend.

Ook constateert de commissie dat directeuren meer initiatief hadden 
moeten tonen in het transparant afleggen van verantwoording over 
de bedrijfsvoering aan het college. Ook als hier aanleiding toe was, 
bijvoorbeeld bij het bestaan van grote risico’s in de bedrijfsvoering, 
werden managementletters niet altijd gedeeld met wethouders. Bij de 
oprichting van de rve Financiën heeft de directeur van de rve Financiën 
de dienstdirecteuren verzocht de managementletters van de diensten 
over de laatste jaren aan hem te doen toekomen. De commissie vindt 
het betreurenswaardig dat enkele dienstdirecteuren aan dat verzoek 
geen gehoor hebben gegeven. Er is geen consistentie in de wijze waarop 
dienstdirecteuren rapporteerden over de financiële bedrijfsvoering en 
het al dan niet opvolgen van aanbevelingen van ACAM en richtlijnen van 
Concern Financiën/DMC.

Opvragen van managementletters om zicht te krijgen op de kwaliteit 
van administraties 
“Met de geschiedenis en de kennis die ik van Amsterdam heb, wist ik 
wel wat. […] Dus met openbare bronnen van accountantsverslagen 
krijg je ook wel het een en ander aan enig inzicht en we zijn ook 
bezig gegaan om te zorgen dat er gesprekken plaatsvonden met 
verschillende administraties en hoe de stand daarbij was. En we zijn 
ook gaan kijken of we daarover documentatie konden krijgen. En van 
een aantal onderdelen heb ik managementletters gekregen en van 
een aantal onderdelen niet.”

Vraag: Waarom niet?
“Ja, ze kwamen niet op tafel. Op het moment dat je ze vraagt en je 
krijgt ze niet, dan probeer je het nog een keer met een rappel, en op 
een gegeven moment ontstaat dan het beeld dat je wel weet hoe je je 
teamleiders informeert en wat zich daar daadwerkelijk voordoet.”

Koos Spanjer, directeur rve Financiën gemeente Amsterdam774

774 Openbaar verhoor dhr. J.H. Spanjer, 14 oktober 2015. 
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 8.3 Concern Financiën/DMC

Concern Financiën/DMC is verantwoordelijk voor taken die voor een 
deel zelfstandig worden uitgevoerd, maar ook voor een groot deel sterk 
afhankelijk zijn van een goede samenwerking met de gemeentelijke 
diensten. De afhankelijkheden zitten vooral in de taken van financiële 
planning en control en (in mindere mate) in beleids en bestuurs advisering. 
De mate van afhankelijkheid van diensten is uiteraard van invloed op de 
beoordeling van de rolinvulling door Concern Financiën/DMC.

Er zijn verzachtende omstandigheden voor een deel van de 
onvoldoende prestaties van Concern Financiën/DMC zoals het 
‘eilandenrijk’ en het wethoudersmodel
Het bestaan van het eilandenrijk775 zorgt ervoor dat de tekortschietende 
prestaties van Concern Financiën/DMC haar slechts ten dele kunnen 
worden aangerekend. Bovendien blijft in de praktijk het wethouders
model overheersen, waarbij de wethouders de diensten direct aansturen 
en dienstdirecteuren via hun vakwethouders invloed hebben op het 
college. Daarnaast was er de gedeelde verantwoordelijk heid voor de 
kwaliteit en uniformering van administraties en de P&Ccyclus, die 
diensten hadden kunnen oppakken onder leiding van Concern Financiën/
DMC. De meeste diensten waren hiertoe weinig bereid. Het was voor 
Concern Financiën/DMC moeilijk om in het model met grote decentrale 
autonomie invloed uit te oefenen. Ook was op diverse momenten sprake 
van discontinuïteit in de bezetting van sleutelposities binnen de directie. 
Daarnaast waren taken, capaciteit en kennis en kunde binnen Concern 
Financiën/DMC onvoldoende op elkaar afgestemd.

Concern Financiën/DMC had meer regie moeten pakken en 
initiatief moeten nemen om de problemen in de financiële 
functie op te lossen 

Administraties, transacties en specialistische taken
Concern Financiën/DMC was op de hoogte van het feit dat vele dienst
administraties tekortschoten. Concern Financiën/DMC heeft nagelaten 
om dit nadrukkelijk kenbaar te maken bij de gemeentesecretaris dan wel 
het college. Bij de introductie van het ‘three lines of defence’model had 
zij dit kunnen en moeten doen vanuit haar verantwoordelijkheid voor de 
second line. De commissie is echter van mening dat al vanaf 2005, bij de 
introductie van de concerncontrollersrol, de tekortschietende kwaliteit 
van en de diversiteit aan financiële administraties nadrukkelijker op 
de bestuurlijke en politieke agenda had moeten worden gezet. In 2006 
zijn deze problemen al benoemd bij het plan tot de fusie van Concern 
Financiën met de afdeling Bedrijven. 

Ook bij de specialistische taken treasury, risicomanagement en deel
nemingen  beheer heeft Concern Financiën/DMC een te reactieve houding 
laten zien.776 Daarnaast heeft de directie ten aanzien van treasury steken 
laten vallen bij het controleren op de naleving van richtlijnen en protocollen 
voor betaallimieten. Concern Financiën/DMC had op zijn minst kunnen 
nagaan welke risico’s het niet opvolgen van richtlijnen met zich meebracht.

775 Zie ook Paragraaf 7.2.
776 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015
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Financiële planning en control
Concern Financiën had als proceseigenaar voor de P&Ccyclus een rol om 
het moeizame P&Cproces te verbeteren, helemaal na de introductie van 
de rollen van concerncontroller in 2005 en algemeen directeur in 2007. 
Concern Financiën pakt deze rol voor verbetering van het P&Cproces 
onvoldoende op. Onder andere de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de verschillende actoren betrokken bij de P&Ccyclus 
worden niet helder gedefinieerd en er is geen standaardproces 
gedefinieerd voor het opstellen van de P&Cproducten. 

De commissie stelt ook vast dat de door Concern Financiën/DMC 
uitgegeven circulaires ten behoeve van het aanleveren van informatie 
inzake de begroting en jaarrekening niet altijd voldoende duidelijk zijn. 
Samen werking bij het opstellen van deze circulaires was bovendien 
beperkt.777 Dit zorgt in de praktijk voor veel onderlinge communicatie en 
afstemming tussen dienst en Concern Financiën/DMC over de totstand
koming van P&Cproducten. Het proces is daardoor niet effectief, zo 
wordt ook geconcludeerd in de quickscan over DMC.778

Beleids- en bestuursadvisering
Op het gebied van beleids en bestuursadvisering zijn de nodige tekort
komingen gesignaleerd in Hoofdstuk 5.

Uit de verhoren ontstaat het beeld bij de commissie dat het proces van 
advisering rommelig is geweest. Adviezen kwamen met name in de 
tweede helft van de onderzoeksperiode laat. Bovendien is op specifieke 
momenten de inhoud van de financiële adviezen ondermaats geweest. 
De commissie constateert dat de kwaliteit van bestuursadvies, nog meer 
dan bij andere taken, afhankelijk is van personen. De verwachtingen 
over en prestaties van Concern Financiën/DMC zijn gaandeweg de 
onderzoeksperiode steeds verder uit elkaar gegroeid. Op verschillende 
momenten zijn deze problemen herkend. DMC heeft deze problemen 
onvoldoende aangepakt en op de politiekbestuurlijke agenda kunnen 
krijgen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het college, een grote 
belanghebbende van de adviezen, hierop onvoldoende heeft ingegrepen 
gedurende de onderzoeksperiode. Pas in 2015 heeft het college richtlijnen 
ingevoerd met de beschrijving van de wijze waarop DMC idealiter de 
beoordeling van collegevoordrachten uitvoert.779 De commissie vindt het 
onverstandig dat Concern Financiën/DMC deze richtlijnen niet eerder heeft 
gemaakt, des te meer omdat Concern Financiën/DMC zelf ook signaleerde 
dat zij niet altijd actief werd betrokken bij het proces van advisering.

Kaderstelling voor en verbetering van de financiële functie
Concern Financiën/DMC geeft vanaf 2005 te weinig invulling aan concern
control en krijgt zodoende geen grip op de diensten. Tot medio 2010 
ontbreekt het aan een duidelijke visie op de inrichting van de controllers
organisatie. De visievorming over concerncontrol komt niet voort uit een 
initiatief van Concern Financiën, maar uit een motie van de raad in 2009. 

777 Openbaar verhoor dhr. H.A. Twisk, 7 september 2015. Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.
778 O.a. PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief: Foto van de inrichting van de financiële 

huishouding in Amsterdam; een eerste analyse, november 2014. 
779 College B&W, Memo Beoordeling collegevoordrachten door DMC-Concerncontrol, 2015. Deze werkwijze is 

vastgelegd in procesbeschrijvingen en handreikingen, en is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij 
het opstellen van collegevoordrachten.
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Ook ACAM heeft in eerdere jaren de behoefte aan een duidelijke visie op 
control benoemd. Concern Financiën had in de optiek van de commissie 
meer initiatief moeten nemen om concerncontrol op de bestuurlijke en 
politieke agenda te krijgen. De commissie signaleert gebrek aan initiatief 
en daadkracht, ook nadat in 2010 de Visie op Control is verschenen. Het 
instellen en voeren van een financieel controllersoverleg, dat twee keer 
per jaar plaatsvindt, is onvoldoende om de nieuwe besturing vorm te 
geven. De uitwerking van Visie op Control vergt meerdere plannen en 
is nog steeds niet voltooid. Aan het eind van de onderzoeksperiode is 
concerncontrol nog steeds niet op voldoende niveau. Het instellen en 
voeren van een financieel controllersoverleg, dat twee keer per jaar 
plaatsvindt, is onvoldoende om de nieuwe besturing vorm te geven.

Plannen en verbeterinitiatieven met Concern Financiën/DMC als 
trekker, zoals het Implementatieplan Versterking gemeentelijke control 
en het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) werden door DMC op 
onvoldoende wijze geleid en hebben tot onvoldoende resultaat geleid. 
Concern Financiën/DMC werkte nietprojectmatig, namelijk zonder 
duidelijke deadlines en projectverantwoordelijken (Implementatieplan 
Versterking gemeentelijke control). Verder ontstond onduidelijkheid 
tussen raad, college en ambtelijke organisatie over de doelstellingen van 
projecten (onder meer AFS). 

De BVV’s en IMB’s, die deels betrekking hebben op financiële bedrijfs
voeringsnormen, waren vrijblijvend. Op concernniveau werd nauwelijks 
iets gedaan met de uitkomsten. Concern Financiën/DMC heeft over de 
invulling van de BVV’s niet gerappelleerd richting de gemeentesecretaris 
of de dienstdirecteuren. Na 2009 worden de IMB’s afgeschaft. Het initiatief 
van het zogeheten BedrijfsvoeringsToets en Adviesteam (BTAT), 
waarin een vertegenwoordiging van Concern Financiën opgenomen zou 
worden, komt niet van de grond. Dit valt (mede) Concern Financiën/DMC 
aan te rekenen. Het feit dat er te weinig capaciteit voor was, had er ten 
minste toe moeten leiden dat dit besluit werd teruggelegd bij de politiek 
verantwoordelijken.

Concern Financiën/DMC had duidelijker moeten aangeven dat de 
toebedeelde taken, capaciteit en kennis en kunde niet tot elkaar 
in verhouding stonden
Bij de beoordeling dient in ogenschouw genomen te worden in hoeverre 
Concern Financiën/DMC op haar (voortdurend groter wordende) taken
pakket toegerust is. Zoals in Hoofdstuk 7 beschreven staat, constateert 
de commissie dat de toenemende verwachtingen en werkzaamheden, 
in combinatie met het niet realiseren van uniforme administraties, 
onvoldoende zijn vertaald naar de benodigde kennis, kunde en capaciteit 
van Concern Financiën/DMC. Het gemeentebestuur besloot niet volledig 
mee te gaan met de gevraagde capaciteitsuitbreiding, ondanks dat 
directeuren van die directie daar op verschillende momenten om 
hebben gevraagd. Tegelijkertijd heeft geen enkele directeur van Concern 
Financiën/DMC na het niet volledig ontvangen van het gevraagde budget, 
de doelstelling van DMC aantoonbaar bijgesteld. Uiteindelijk kan een 
dergelijke houding de positie van de directie ondermijnen waardoor 
een verwachtingskloof kan ontstaan. Dit heeft er verder toe geleid dat er 
sprake is van een hoge werkdruk bij Concern Financiën/DMC. 
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Ambitiestelling van DMC
“Op het moment dat je geen geld krijgt, zou je iets aan je ambitie 
moeten doen.” 

Anita Numan, senior beleidsadviseur Directie Middelen en Control 
gemeente Amsterdam780

 8.4 Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is als directeur van de Bestuursdienst ambtelijk 
eindverantwoordelijk voor de prestaties van Concern Financiën/DMC in 
de gehele onderzoeksperiode. Sinds 2007 is hij dit als algemeen directeur 
ook formeel voor de prestaties van alle diensten op het gebied van 
bedrijfs  voering, dus ook de financiële functie. De gemeentesecretaris 
was als eerste adviseur van het college in de periode 2000 – 2007 ook al 
verantwoordelijk voor advies over het gemeentelijke beleid, de bedrijfs
voering en de algehele organisatieontwikkeling van de gemeente 
Amsterdam.

Het functioneren van de gemeentesecretaris dient te worden 
bezien in het perspectief van het eilandenrijk en het lange tijd 
bestaan van het wethoudersmodel
Amsterdam kent in de praktijk voor een groot deel van de onderzoeks
periode een gedecentraliseerd model. Iedere opeenvolgende gemeente
secretaris kreeg meer bevoegdheden bij zijn aantreden en daarmee 
werd het wethouders model stap voor stap wat teruggedrongen. Deze 
ontwikkeling ging echter erg langzaam, waardoor de verantwoordelijk
heid van de gemeente secretaris langere tijd niet synchroon heeft 
gelopen met de invloed die hij in de praktijk kon uitoefenen. Het feit 
dat de gemeente  secretaris in 2007 algemeen directeur werd, leidde 
tot een grote span of control. De dienstdirecteuren bleven, via hun 
vakwethouders, nog altijd een grote (informele) machtspositie houden. 
Dienstdirecteuren hadden immers een autonome positie, vakwethouders 
waren van hen afhankelijk voor de beleidstaken. De gemeentesecretaris 
kreeg hiërarchisch gezien weliswaar meer macht – met de bijbehorende 
verantwoordelijkheden – maar het ontbrak hem in de praktijk aan 
sturingsinstrumenten om deze effectief uit te oefenen. De opdracht voor 
de gemeentesecretarissen om concernsturing en samenwerking te 
realiseren was ingewikkeld, mede omdat er in het college in de gehele 
onderzoeksperiode geen vuist werd gemaakt voor het afdwingen hiervan.

In het begin van de onderzoeksperiode heeft de gemeente
secretaris verschillende initiatieven ontplooid om de prestatie
problemen van de financiële functie te verhelpen. De opvolging 
en het resultaat van deze verbeterinitiatieven waren onvoldoende 
Er zijn voor en tijdens de onderzoeksperiode veel signalen over het 
onvoldoende presteren van de financiële functie, onder meer vanuit 
de rekenkamer, ACAM en het college. De eerste gemeentesecretaris in 
de onderzoeksperiode (dhr. Gerritsen), die op dat moment nog geen 
algemeen directeur is, onderneemt vanuit zijn adviserende rol vele 
initiatieven (Operatie Kwaliteitsslag, Focus in Bedrijfsvoering met  

780 Openbaar verhoor mevr. A. Numan, 18 september 2015.



Rapport van de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

244

IMB’s en BVV’s, financieel toezichtinstrumentarium en Agenda 2006) 
om deze tekortkomingen te ondervangen. In 2004 wordt geconstateerd 
dat plannen voor verbetering van de (financiële) bedrijfsvoering uit 
2001 onvoldoende verbetering hebben gebracht in de financiële functie. 
Vanaf 2005 zijn pogingen ondernomen om de financiële administraties 
te uniformeren. Medio 2006 adviseren de wethouders Asscher en Van 
Poelgeest, op voorspraak van gemeentesecretaris Gerritsen, om de 
financiële administraties van de gemeentelijke diensten onder te brengen 
in een Servicehuis Financiën. Daarvoor was er het project Stroomlijning 
Financiële Gegevens dat is opgenomen in het Servicehuis Financiën.

In 2005 wordt de directeur van Concern Financiën verantwoordelijk 
voor concerncontrol. Op dat moment heeft de gemeentesecretaris 
onvoldoende geëxpliciteerd wat verwacht wordt van concerncontrol en 
welke bevoegdheden en middelen de directeur Concern Financiën krijgt 
als concerncontroller. 

De beheersing van taken uit de financiële functie is nog steeds niet 
op orde bij het vertrek van gemeentesecretaris Gerritsen in 2007. De 
gemeentesecretaris had beperkte hiërarchische macht als directeur 
van de Bestuursdienst en moest op basis van ‘verleiding’ concern
samenwerking realiseren. Gemeentesecretaris Gerritsen heeft wel de 
eerste stappen gezet naar meer concernsturing en samenwerking. 

De gemeentesecretaris gaf in de periode 2007 – 2008 
onvoldoende prioriteit aan het realiseren van het Servicehuis 
Financiën en het uniformeren van administraties
Het Servicehuis Financiën is niet tot stand gekomen. Er waren obstakels 
die het niet eenvoudig maakten om het Servicehuis Financiën te 
realiseren. Medewerking van diensten was in de praktijk beperkt. Er 
was sprake van een grote autonomie van diensten die hun macht niet 
wilden inleveren. Dit werkte door in het college, doordat de diensten de 
eigen vakwethouders in stelling brachten om de vrijheid van diensten te 
borgen. De raad was verder kritisch over de besparingsmogelijkheden van 
servicehuizen. Bij de begrotingsbehandeling eind 2008 over 2009 dienden 
de coalitiepartijen moties en amendementen in die de financiële dekking 
van het Servicehuis Financiën wegnamen. Het preadvies van het college 
op deze amendementen was negatief en wethouder Financiën Asscher 
had het aannemen hiervan ook ontraden tijdens het debat. De moties en 
amendementen werden toch aangenomen – met alleen de steun van de 
coalitiepartijen – en resulteerden in het wegnemen van de dekking voor 
het Servicehuis Financiën in 2008. Het college zegde bij monde van de 
wethouder Financiën toe te zoeken naar andere dekkingsmiddelen voor 
het Servicehuis. De enquêtecommissie heeft geen nieuwe voorstellen 
voor dekking gezien. Het project viel hiermee stil. In 2009 werd de 
doelstelling van uniformering van administraties opgepakt met AFS.

Op ambtelijk niveau vormt het Servicehuis Financiën in de periode 
2007 – 2008 geen prioriteit voor de nieuwe gemeentesecretaris, dhr. De 
Jong, omdat er andere zaken zijn die hij als belangrijker en kansrijker 
beschouwt.781 De commissie rekent dit hem aan, mede omdat destijds 
al duidelijk was dat de diversiteit van financiële administraties en de 
kwaliteit van de administraties te wensen overlieten. Het belang om 
tot verbeteringen te komen was evident. Er is op dit punt onvoldoende 

781 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
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daadkrachtig doorgepakt door de gemeentesecretaris, maar ook door het 
college en de raad. 

In de periode 2007 – 2011 gaf de gemeentesecretaris onvoldoende 
sturing aan de dienstdirecteuren ten aanzien van de financiële 
functie
Vanaf 2007, wanneer de gemeentesecretaris (dhr. De Jong) tevens 
algemeen directeur wordt, vinden functioneringsgesprekken plaats 
tussen dienst directeuren en de gemeentesecretaris. De basis voor de 
functionerings gesprekken zijn de resultaatsafspraken die de dienst
directeuren jaarlijks zelf formuleren. Ondanks dat de financiële functie bij 
de diensten aantoonbaar niet goed functioneert – waarvan de gemeente
secretaris op de hoogte is geweest of had moeten zijn via IMB’s en de 
rapportages van de ACAM, Rekeningencommissie en de rekenkamer – 
worden de resultaatsafspraken onvoldoende gebruikt om sturing te geven 
aan het verbeteren van de financiële functie. Slechts in vijf gevallen van 
de 110 bekeken beoordelingen in de periode 2007 – 2011 is het oordeel 
‘redelijk’. Bij alle overige beoordelingen is het oordeel ‘goed’ of ‘hoger’. 
Hierbij is het de vraag of dit gebaseerd is op de bedrijfsvoering of breder 
presteren. De commissie concludeert dat de resultaatsafspraken voor 
sturing op de bedrijfsvoering niet goed werken (zie Paragraaf 7.2.3). De 
gemeentesecretaris houdt daarnaast niet (structureel) de bevindingen en 
aanbevelingen van ACAM en de Rekeningencommissie bij en gebruikt 
deze informatie niet consequent om de diensten aan te spreken op 
tekort komingen, bijvoorbeeld ten aanzien van hun tekortschietende 
administraties. Hetzelfde geldt voor de resultaten uit BVV’s en IMB’s.

In de periode 2007 – 2012 stuurde de gemeentesecretaris 
onvoldoende op concerncontrol 
In 2005 wordt Concern Financiën verantwoordelijk voor de concern control 
en in 2007 wordt de gemeentesecretaris (dhr. De Jong) algemeen directeur. 
Er is tot 2010 niet geëxpliciteerd wat verwacht wordt van concern control en 
welke bevoegdheden de concerncontroller krijgt. Na signalen van ACAM en 
de raad (via een motie) wordt pas eind 2010 een visie opgesteld: Visie op 
Control. De commissie stelt vast dat ook in 2015 DMC nog steeds aangeeft 
onvoldoende concerncontrol te kunnen uitoefenen782 en dat Concern 
Financiën/DMC in de periode 2007 – 2012 niet voldoende is toegerust met 
de benodigde capaciteit, kennis en kunde, waardoor concern controltaken 
niet werden uitgevoerd door Concern Financiën/DMC. De commissie stelt 
dan ook vast dat de toenmalige gemeentesecretaris (dhr. De Jong) in het 
dossier van concern control – al dan niet via het Concern Management Team 
– onvoldoende initiatief en daadkracht heeft getoond. Ook is hij er, in de rol 
van adviseur van het college, niet in geslaagd om op het bestuurlijke niveau 
het onderwerp de noodzakelijke prioriteit en aandacht te doen krijgen, om 
zo te komen tot structurele oplossingen. 

Tussen 2007 en 2012 heeft de gemeentesecretaris geen 
maatregelen genomen om zijn span of control te verkleinen
De gemeentesecretaris is vanaf 2007 als algemeen directeur 
verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsvoering van alle 
diensten en stuurt alle dienstdirecteuren direct aan. Dit zorgt voor een 

782 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 
en Control, 27 mei 2015.
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grote span of control. Tegelijkertijd beschikt gemeentesecretaris De 
Jong over onvoldoende managementinformatie om de directeuren te 
kunnen aansturen.783 De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de 
gemeentesecretaris dit bestuurlijke probleem aan de orde heeft gesteld, 
maar stelt vast dat het tot 2012 duurt totdat een adjunctalgemeen 
directeur wordt benoemd. Deze aanstelling heeft het doel de span of 
control van de gemeentesecretaris te verminderen en de sturing op de 
bedrijfsvoering in het concern te versterken.784 De commissie heeft niet 
kunnen vaststellen dat de gemeentesecretaris in de tussenliggende vijf 
jaar in samenspraak met de dienstdirecteuren en/of de Bestuursdienst 
gerichte maatregelen heeft genomen of afspraken heeft gemaakt om 
een goed toezicht op de financiële functie te borgen. Destijds greep 
de gemeentesecretaris alleen in op momenten dat zich incidenten 
voordeden. De commissie vindt dat een magere invulling van de 
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris op het punt van de 
financiële functie of de bredere bedrijfsvoering, zeker omdat hij wist dat 
er problemen waren bij bijvoorbeeld de P&Ccyclus. Op zijn minst had 
gestuurd kunnen worden op de opvolging van aanbevelingen van ACAM 
en de Rekeningencommissie, de inzichten verkregen uit BVV’s en IMB’s 
en het verbeteren van de P&Ccyclus. Hij had deze opdracht bijvoorbeeld 
bij de Bestuursdienst kunnen neerleggen.

De huidige gemeentesecretaris heeft een organisatieverandering 
doorgevoerd waardoor een betere sturing op de financiële 
functie mogelijk wordt 
Vanaf het aantreden van de huidige gemeentesecretaris, dhr. Van Gils, 
speelt een intensief transitietraject om de gemeentelijke organisatorische 
inrichting te wijzigen. Het nieuwe organisatiemodel zorgt voor een 
kleinere span of control van de gemeentesecretaris, waardoor sturing op 
de financiële functie makkelijker wordt. De gemeentesecretaris stuurt nu 
vier directeuren van clusters aan, die op hun beurt de rve’s aansturen. 
Daarnaast zit in het Gemeentelijk Management Team (GMT) ook de 
directeur DMC in de rol van concerncontroller.

Gemeentesecretaris Van Gils heeft onvoldoende gestuurd op bedrijfs
voering en maakte geen gebruik van de inzichten uit de BVV’s. De BVV’s 
liepen tot en met 2013. Hij gaf aan niet bekend te zijn met het instrument.785 

783 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
784 Functieprofiel Gemeentesecretaris per 2012.
785 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe organisatie
structuur is onvoldoende nagedacht over de praktische 
consequenties voor de financiële functie
Bij de voorbereiding van de reorganisatie en voorafgaand aan het 
definitieve besluit in 2014 is nagedacht over de uitvoeringsrisico’s van 
de reorganisatie. Dit blijkt uit onder meer Plan Organisatieontwikkeling, 
interne dwarskijksessies, adviezen van de Centrale Ondernemingsraad786 
en een gateway review787. Hierbij is aandacht geschonken aan de risico’s 
voor de financiële functie tijdens de transitiefase, zij het beperkt. Achteraf 
is vast te stellen dat de risicobeheersingsmaatregelen niet afdoende zijn 
geweest om problemen in de financiële functie gedurende de transitie te 
voorkomen. 

De reorganisatie heeft gevolgen voor de rollen en verantwoordelijkheden 
van de betrokkenen in de financiële functie en leidt ertoe dat budgetten 
ontvlochten moeten worden.788 Het aspect van ontvlechting is bij deze 
reorganisatie onderschat en leidt momenteel nog steeds tot problemen. 
Eenzelfde situatie deed zich enkele jaren geleden voor bij de Dienst 
ICT. Ook toen leidde de ontvlechting van budgetten voor ICTkosten tot 
problemen. Het onderschatten van de gevolgen van de reorganisatie voor 
de financiële functie, valt – onverminderd de verantwoordelijkheid van de 
raad en college – mede de huidige gemeentesecretaris, als de ambtelijk 
trekker van het plan, aan te rekenen. 

Over de complexiteit van de reorganisatie
“Ik was redelijk optimistisch dat we de reorganisatie zouden kunnen 
doen kort na het aantreden van het nieuwe college en de nieuwe 
stadsdelen. Daarop was alles gericht. Ik kon niet anders dan op enig 
moment tot de ontdekking komen dat het een hele lijst was met 
“hebben we nu in zicht wie waar zit? Hoe hij heet? Of de benaming 
goed is? Hoe het zit met de bezoldiging? Of ze in dezelfde schaal 
zitten.” Daar bleek zoveel onduidelijkheid te zitten of gebrek aan 
eenduidigheid. Ze hebben allemaal hetzelfde ambtenarenreglement 
en ze zitten allemaal in Servicehuis Personeel. Maar wat we 
aantroffen was veel ingewikkelder waardoor het uiteindelijk een paar 
maanden vertraging heeft opgelopen. Ik denk dat dat in de financiële 
functie ook op een aantal terreinen speelt. Dat je denkt: oef, dat valt 
me tegen. Dat heeft niets te maken met dat het niet goed was, maar 
in de diepte kijken was niet goed, en ineens bleek nu je het open ging 
maken, dat zichtbaar werd dat het niet goed was.”

Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam789

786 Centrale Ondernemingsraad, Advies van de Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam over het 
Plan Organisatieontwikkeling, 30 september 2013.

787 OGC Gateway, Review 0 Organisatieontwikkeling gemeente Amsterdam, 31 januari 2014, op dit document rust 
geheimhouding. De enquêtecommissie heeft het document in verband met het belang van het onderzoek kunnen 
inzien.

788 Bij het centraal organiseren van ondersteunende taken, zoals ICT en financiële administratie, moeten uit de 
budgetten van de diensten (of rve’s) de middelen bestemd voor deze taken worden herverdeeld over de nieuwe 
centrale entiteiten.

789  Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
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De gemeentesecretaris heeft over de onderzoeksperiode bezien 
ten aanzien van Concern Financiën/DMC een onvoldoende 
adequaat personeelsbeleid gevoerd 
Rondom de invulling van sleutelposities binnen Concern Financiën/DMC 
was de continuïteit op momenten onvoldoende. De commissie heeft 
niet kunnen vaststellen dat de gemeentesecretaris het personeelsbeleid 
zodanig heeft ingevuld dat op de financiële sleutelposities, zoals de 
directeurs  posities, sprake is van een stabiele en voltijdse functie vervulling. 

Bovendien zijn er, zoals de commissie eerder in dit rapport heeft 
aangegeven, vanuit diverse kanten signalen geweest dat Concern 
Financiën/DMC de haar opgedragen taken met het beschikbare personeels 
bestand niet naar behoren kon uitvoeren. De commissie heeft niet 
kunnen constateren dat de gemeente secretaris zich uitdrukkelijk hard 
heeft gemaakt voor de oplossing van dat gesignaleerde probleem. 
Daarmee heeft hij onvoldoende invulling gegeven aan zijn ambtelijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor toereikende personele capaciteit, 
kennis en kunde, essentiële randvoorwaarden voor het voldoende kunnen 
presteren van de financiële functie. 

De gemeentesecretaris heeft over de onderzoeksperiode bezien 
onvoldoende de oorzaken voor de structurele en wijdverbreide 
problemen in de financiële functie weggenomen
In Hoofdstuk 7 heeft de commissie de zeven probleemgebieden 
aangegeven waar de tekortkomingen van de financiële functie aan 
te relateren zijn. Daarbij is vastgesteld dat de problemen niet alleen 
afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenhang ertoe leiden dat 
de financiële functie tijdens de onderzoeksperiode niet goed heeft 
gepresteerd. De commissie stelt vast dat een aantal van de genoemde 
probleemgebieden in de gemeentelijke structuur aandachtsgebieden 
zijn, die direct onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de 
gemeentesecretaris vallen. Het betreft in het bijzonder:
• Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve organisatie;
• Tekortkomingen in organisatiebreed personeelsbeleid;
• Onvolkomenheden bij systemen en processen (waaronder 

onvoldoende kwaliteit van de administratieve organisatie en interne 
control (AO/IC));

• Gedrag in de ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt aan een 
gedegen financiële bedrijfvoering.790

De gemeentesecretaris is niet in staat geweest een zodanige samenhang 
te bewerkstelligen tussen de onder zijn verantwoordelijkheid vallende 
aandachtsgebieden, dat de taken van de financiële functie beter op orde 
kwamen. Dit valt de gemeentesecretaris mede aan te rekenen, onverlet 
dat enkele oorzaken dieper liggen in het systeem waarin de financiële 
functie opereert.

Het is de rol van de gemeentesecretaris – als ambtelijk eind
verantwoordelijke voor het functioneren van de ambtelijke organisatie 
– om samen met raad en college, leiding aan de ambtelijke organisatie 
te geven op een dusdanige wijze dat bovenstaande randvoorwaarden 
worden ingevuld en gewenst gedrag wordt gestimuleerd. Daarin is de 
gemeente secretaris over de onderzoeksperiode bezien niet geslaagd.

790 Zie Hoofdstuk 7.5 voor een beschrijving van de specifieke gedragskenmerken als het niet nakomen van 
afspraken.
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 8.5 Wethouder Financiën

Wethouders maken onderdeel uit van het college en hebben geen ‘eigen’ 
formele status met eigen bevoegdheden, taken of verantwoordelijkheden. 
Er is geen algemeen mandaatbesluit van het college, waarbij bevoegd
heden of taken aan individuele wethouders zijn overgedragen. Individuele 
wethouders zijn ook geen bestuursorgaan (zoals ministers dat wel zijn) 
en kunnen om die reden niet zelfstandig besluiten nemen. Desondanks 
kiest de commissie er wel voor om de rol en het functioneren van de 
verschillende wethouders Financiën apart te bespreken. Zij worden immers 
geacht de aansturing van de financiële functie en de Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam (DBGA) te verzorgen en zijn uit dien hoofde als 
eerste bestuurlijk verantwoordelijk. Hieronder volgen eerst generieke 
conclusies over het functioneren van de wethouders Financiën over de 
gehele onderzoeksperiode. Daarna volgen de conclusies per wethouder.

De wethouders Financiën worden geacht op de hoogte te zijn 
van de problemen in de financiële functie. Gegeven de omvang, 
aanhoudendheid van en bekendheid met deze problemen, hadden 
de bestuurlijke aandacht en ingezette middelen groter moeten zijn
Achtereenvolgende wethouders Financiën worden geacht op de hoogte 
te zijn van de prestatieproblemen van de financiële functie, onder meer 
op basis van rapportages van ACAM, verslagen van de Rekeningen
commissie en rekenkamerrapporten. Wethouders zijn gewezen op het 
jaarlijks terugkerende probleem van de totstandkoming van de P&C 
producten en de gebreken in financiële administraties. Ondanks deze 
informatie hebben de wethouders Financiën in het grootste deel van 
de onderzoeksperiode onvoldoende structurele aandacht en middelen 
ingezet op het verbeteren van het presteren van de financiële functie. Dat 
besluiten in collegevergaderingen zijn geagendeerd, terwijl daar geen 
advies van Concern Financiën/DMC aan is toegevoegd, is een omissie 
waar de wethouder Financiën kennis van zou moeten hebben gehad en 
waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt. Bovendien zijn diverse malen, 
in verschillende ambtstermijnen van wethouders, de aansluiting van de 
capaciteit en kennis en kunde van de financiële organisatie niet in balans 
gebracht met de taken.

Het ontbrak de ingezette verbeterinitiatieven aan voldoende 
sturing, structuur en daadkracht. Daardoor bleven beoogde 
resultaten uit
Voor zover de wethouders Financiën nieuwe verbeterinitiatieven starten 
in de onderzoeksperiode, blijkt dat deze onvoldoende leiden tot realisatie 
van beoogde resultaten. Over de onderzoeksperiode bezien voegen 
wethouders Financiën onvoldoende supervisie, structuur en daadkracht 
aan verbeterinitiatieven toe. Dat blijkt onder andere uit de constatering 
dat diverse opgestarte verbeterinitiatieven geen fundament hebben met 
duidelijke afspraken en doelstellingen, dat zij nietafgeronde projecten 
stilzetten zonder evaluatie en dat opeenvolgende wethouders geen 
dusdanig duidelijke overdracht van functie hebben dat continuïteit in 
verantwoordelijkheden wordt gewaarborgd.
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De wethouder Financiën is de coördinerende wethouder voor 
de implementatie en opvolging van de instrumenten rond de 
bedrijfsvoering en de opvolging van aanbevelingen van ACAM 
en de Rekeningencommissie. Over de onderzoeksperiode bezien 
heeft de wethouder Financiën onvoldoende aandacht aan al deze 
zaken besteed
Door de wethouder Financiën wordt over de onderzoeksperiode bezien 
de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering onvoldoende ingevuld.791 
De wethouders stellen zich tijdens hun ambtstermijn niet op de hoogte 
van de BVV’s en IMB’s die tussen 2004 en 2013 liepen. Dit terwijl de 
opvolging wel tot hun verantwoordelijkheden behoorde. De wethouders 
nemen geen initiatief en sturen niet bij, ondanks de vaststelling van de 
Bestuursdienst dat de controlcyclus niet op orde is en de kracht van 
het instrumentarium niet optimaal wordt benut.792 Het opvolgen van 
aanbevelingen van ACAM en de Rekeningencommissie is bovendien in 
de gehele onderzoeksperiode onvoldoende geweest.

De sturing op de DBGA was in de periode 2004 – 2013 door 
diverse wethouders Financiën onvoldoende, terwijl de prestaties 
van DBGA ondermaats waren 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode zijn er problemen geweest 
binnen de DBGA. In de eerste fase betreft dit voornamelijk problemen 
met de administratieve organisatie en de interne control. Dit leidt tot een 
gebrekkige beheersing van de bedrijfsvoering. In 2002 wordt dit – wellicht 
vanwege de hoge intensiteit van overleggen tussen dienst en wethouder 
– al geconstateerd, waarna een verbetertraject wordt geïnitieerd. In 2008 
en de daaropvolgende jaren benoemt ACAM steeds de administratieve 
organisatie en interne control als aandachtspunt.

Zowel in 2009, 2010 als 2011 waarschuwt ACAM dat het een risicovolle 
situatie is om geen betaallimieten te implementeren. Deze adviezen 
worden genegeerd door DBGA zelf, onvoldoende gedeeld door de directie 
en niet opgevraagd en opgelegd door het college of de wethouder 
Financiën. In 2012 komen de rapporten van de rekenkamer en de 
ombuds man over de WOZ. Dit leidt tot een verbeterplan bij DBGA, dat 
in 2014 wordt uitgebreid na een rapport van de Waarderingskamer over 
knel punten in de WOZberekening. In december 2013 gaat het fout met de 
uitbetaling van de WKB. Hierna komt er verscherpt toezicht op DBGA.

791 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015. Openbaar verhoor mevr. L.J. Griffith, 
11 september 2015. Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.

792 Concern Financiën, Notitie Bedrijfsvoering BDA, november 2008.
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De aandacht van wethouders Financiën voor DBGA is in de onderzoeks
periode geleidelijk afgenomen. Wethouder Financiën Dales heeft in 
de beginperiode nog één keer per twee tot drie weken contact met de 
directeur DBGA,793 het contact met de wethouder Financiën is daarna nog 
incidenteel.794 Hierbij moet opgemerkt worden dat de directeur DBGA 
de problemen binnen de dienst ook onvoldoende heeft geagendeerd en 
geëscaleerd naar de gemeentesecretaris en/of het college. Er geldt zeker 
tot 2007 (voor het algemeen directeurschap van de gemeentesecretaris) 
een brengplicht van informatie in bijvoorbeeld de reguliere staf Financiën 
en ook na 2007 zou de vakwethouder bij grote zaken actief vanuit de 
dienst betrokken moeten worden. Pas door het WKBincident komt DBGA 
weer op de voorgrond en krijgt de dienst sinds 2013 de volle aandacht 
van de wethouders Financiën.

Hieronder volgen beoordelingen van de commissie over de 
verschillende wethouders.795

In de periode 2000 – 2004 is het verbeterinitiatief Operatie 
Kwaliteitsslag met de wethouder Financiën als coördinerend 
wethouder uitgevoerd. Ondanks dit initiatief kwam hiermee de 
gemeentelijke bedrijfsvoering onvoldoende op niveau

Verbeterinitiatieven voor de fi nanciële functie
Aan het begin van de onderzoeksperiode in 2002 is dhr. Dales de 
wethouder Financiën van de gemeente Amsterdam. Deze functie 
bekleedt hij dan al twee jaar. Hij heeft de opvatting dat een wethouder 
Financiën in het college coördinerend, adviserend en controlerend dient 
te zijn. Al voor de onderzoeksperiode wordt geconstateerd dat sprake 
is van achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering van de gemeente. 
De verbete rinitiatieven Operatie Drieluik en Operatie Kwaliteitsslag 
moeten dit oplossen. Voor laatstgenoemde is de wethouder Financiën 
verantwoordelijk voor de coördinatie. Bij dit project investeert de 
gemeente structureel e 18 miljoen in het verbeteren van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering. Ook zijn hierbij middelen ingezet voor verbetering van de 
P&Ccyclus. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre dit is gelukt, omdat 
er geen eindevaluaties zijn gemaakt van deze verbeterinitiatieven. Maar 
in 2004 schrijft de Rekeningencommissie in haar jaarlijkse rapportage 
bij de jaarrekening dat de beheersing van de bedrijfsvoering nog niet 
op het gewenste niveau is.796 Deze constatering leidt ertoe dat Focus in 
Bedrijfsvoering wordt opgestart door zijn opvolger.

De commissie stelt dat de wethouder Financiën Dales als coördinerend 
wethouder onvoldoende heeft geëvalueerd of de beoogde doelen – het 
wegwerken van achterstallig onderhoud – werden gehaald.

793 Openbaar verhoor dhr. G. Dales, 11 september 2015.
794 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
795 De commissie heeft zich hierbij gericht op de voor lange tijd aangestelde wethouders Financiën in de onderzoeks

periode. Tijdelijke wethouders Financiën als dhr. Van der Horst, dhr. Gerson, mevr. Gehrels en dhr. Van Poelgeest 
zijn niet afzonderlijk meegenomen in de beschouwing.

796 Rekeningencommissie, Verslag over de jaarrekening 2003, mei 2004.

Hieronder volgen beoordelingen van de commissie over de 
verschillende wethouders.795
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In 2004 – 2005 heeft de wethouder Financiën een te beperkte 
taakopvatting en heeft daardoor onvoldoende gestuurd op de 
verbetering van de financiële functie 

Verbeterinitiatieven voor de financiële functie
De belangrijkste verbeterinitiatieven die te maken hebben met de financiële 
functie die in de periode 2004 – 2005 worden gestart, zijn Agenda 2006 
en Focus in Bedrijfsvoering. De doelstelling van beide is onder meer om 
de gemeentelijke bedrijfsvoering te verbeteren. Het programma Focus 
in Bedrijfsvoering leidt tot de instelling van bedrijfsvoeringsverklaringen 
(BVV’s) voor de diensten en integrale metingen bedrijfsvoering (IMB’s). 
Uiteindelijk zal later in de tijd blijken dat de BVV’s en IMB’s onvoldoende 
hebben geleid tot een verbeterde beheersing van de bedrijfsvoering.

P&C-cyclus
Wethouder Huffnagel voelt zich niet eindverantwoordelijk voor de 
implementatie van Focus in Bedrijfsvoering, maar formeel is de wethouder 
Financiën dat wel. De wethouder Financiën is immers expliciet genoemd 
als de coördinerende wethouder.797 Dhr. Huffnagel is zelf van mening dat hij 
als wethouder Financiën in die periode primair verantwoordelijk is voor de 
jaarrekening (die over 2004 gepaard gaat met een beperkende verklaring 
wat betreft rechtmatigheid798) en de begroting. Hij voelt zich minder 
verantwoordelijk voor de uitvoering en verbetering van de financiële 
functie en de bedrijfsvoering van Concern Financiën. De commissie stelt 
dat de wethouder Financiën Huffnagel een te beperkte taakopvatting had 
over de verantwoordelijkheden van de wethouder Financiën.

Aandacht van de wethouder voor de financiële functie
Vraag: […] voelde u een speciale verantwoordelijkheid voor 
specialistische taken die daar plaatsvonden, zoals Treasury of 
Deelnemingen?
“Het is belangrijk dat dat goed gebeurt, maar dat is aan de directeur. 
Dat doet de wethouder niet. Dat is weer bedrijfsvoering, dus dat 
moet de directeur doen.”

Vraag: Het college heeft zelf ook in uw periode geconstateerd dat 
een aantal dingen niet goed op orde waren. Dat is ook geconstateerd 
door de Rekeningencommissie. Dan heeft u het daar als college 
natuurlijk over gehad. Maar wat heeft u er vervolgens aan gedaan om 
ook bij uw collega-wethouders, dan wel zelf als wethouder Financiën, 
de zaken wel op orde te krijgen?
“Nogmaals, de portefeuillehouders gaan terug naar hun dienst en 
zeggen tegen hun directeuren: dit is wat ik heb toegezegd. U doet de 
hele tijd alsof ik een of andere verantwoordelijkheid had, die ik niet 
had. […]”

Vraag: U voelde hem in ieder geval niet zo? 
“Ik had hem niet. U mag nu vinden dat ik die wel had, maar ik had 
hem niet.”

Frits Huffnagel, wethouder Financiën 2004 – 2005 gemeente 
Amsterdam799

797 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
798 Vanwege onrechtmatige Europese aanbestedingen.
799 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015.



Hoofdstuk 8: Tekortkomingen in uitvoering van taken door ambtelijk, bestuurlijk en politiek betrokkenen

253

Een ambtstermijn van negen maanden is te kort om de invulling 
van de rol van de wethouder Financiën voor de periode  
2005 – 2006 te beoordelen
In juni 2005 wordt mevr. Griffith aangesteld. Zij blijft tot april 2006 en is 
dus circa negen maanden wethouder Financiën geweest. Deze periode is 
te kort voor de commissie om een goed beeld te krijgen van de invulling 
van het wethouderschap Financiën door mevr. Griffith.

De focus van wethouder Financiën Griffith lag op de P&Ccyclus. 
Een relevante ontwikkeling in deze periode is de introductie door het 
college van het financieel toezichtinstrumentarium bij de jaarrekening 
over 2004.800 Tijdens het wethouderschap van wethouder Griffith is 
in augustus 2005 mevr. Lindeman aangesteld als de nieuwe directeur 
van Concern Financiën. Deze gaat tevens de rol van concerncontroller op 
zich nemen, een taak die bedoeld is om de bredere concerncontrol mee 
op te bouwen.801 De jaarrekening over het jaar 2005 is op het gebied van 
rechtmatigheid afgekeurd door ACAM. De afkeuring wordt veroorzaakt 
door het niet naleven van de Handhavingsverordening in samenhang 
met de Wet Werk en Bijstand.802 Dit wordt in de periode hierna opgelost.

Situatie bij aantreden als wethouder Financiën in 2005
“Voor mij als wethouder was het van belang om mij te realiseren 
dat ik de derde wethouder Financiën was in die korte periode. Er 
waren nog slechts negen maanden tot aan de verkiezingen op 
7 maart 2006. Dat was dus een tamelijk korte periode. Het betekende 
dat de organisatie met veel wisselingen te maken had gehad. 
Voor mij was het van belang om te zorgen voor de continuïteit in 
de organisatie. Wat de overdracht aangaat heb ik gekeken naar 
wat er lag en wat er als topprioriteit op de agenda stond. Dat was 
als eerste de jaarrekening. Ik trad zoals u al zei op 7 juni aan. Op 
22 juni vond de bespreking ervan in de gemeenteraad plaats. […] Ik 
moest mij dus binnen drie weken inwerken in een portefeuille om de 
gemeenterekening met de gemeenteraad te bespreken. Daarnaast 
stond de voorjaarsnota op de agenda en vervolgens de begroting 
2006. Dat waren voor mij de prioriteiten om mij heel snel in te 
werken in de portefeuille Financiën en daarnaast in de portefeuilles 
Economische Zaken, ICT, Luchthaven en Deelnemingen.

Laetitia Griffith, wethouder Financiën 2005 – 2006 gemeente 
Amsterdam803

800 Notulen van de raadsvergadering op 22 juni 2005.
801 Profielschets voor directeur Concern Financiën / beoogd directeur nieuwe directie Concern Financiën-Bedrijven 

/ Fusietrekker, 9 februari 2005 en openbaar verhoren dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015. De taken en rol van 
concerncontroller zijn niet verder toegelicht in het functieprofiel.

802 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2005, mei 2006.
803 Openbaar verhoor mevr. L.J. Griffith, 11 september 2015.
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In de periode 2006 – 2012 heeft de wethouder Financiën veel 
initiatieven ten aanzien van de uniformering van administraties, 
verbetering P&Ccyclus en concerncontrol ontplooid. De sturing 
op en het resultaat van deze initiatieven is onvoldoende geweest

Uniformering van administraties
Vanaf 2005 zijn pogingen ondernomen om de financiële administraties 
van de gemeente te uniformeren, eerst met Stroomlijning Financiële 
Gegevens wat later is opgenomen in het Servicehuis Financiën. Dit 
proces om de administraties van Amsterdam te uniformeren is tot op 
de dag van vandaag nog niet afgerond. Het stoppen van het Servicehuis 
Financiën eind 2008 is hierbij een markant moment geweest.

Wethouder Asscher had te maken met eerdergenoemde omstandigheden 
(zie Paragraaf 8.4 bij de gemeentesecretaris) die het niet eenvoudig 
maakten het Servicehuis Financiën door te voeren. Tegelijkertijd was hij 
zich bewust van het belang van het uniformeren van de administraties 
en daarmee van het Servicehuis Financiën. Toen in de begrotings
behandeling over 2009 door de coalitiepartijen moties en amendementen 
werden ingediend die de financiële dekking van het Servicehuis 
wegnamen, heeft het college bij monde van de wethouder dit ontraden 
en een negatief preadvies gegeven. In het negatieve preadvies bij de 
amendementen droeg het college steekhoudende argumenten aan die 
het belang van het Servicehuis benadrukten. Het feit dat in zijn periode 
als wethouder het niet gelukt is om deze kwaliteitsslag en uniformering 
van financiële administraties op gang te brengen en te realiseren, rekent 
de commissie – onverminderd de verantwoordelijkheid van andere 
collegeleden en andere gremia – mede de wethouder Financiën aan. Het 
college heeft onvoldoende afgedwongen dat diensten meewerkten aan 
de samenwerking op concernniveau. De wethouder Financiën had hier 
een sterkere rol in moeten spelen en het belang van de uniformering van 
administraties hoger op de agenda moeten plaatsen. Na in het debat met 
de raad eind 2008 aan te geven een alternatieve dekking te zoeken, maar 
hier vervolgens geen voorstellen meer voor te doen, is het Servicehuis 
stilgevallen.
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Negatief preadvies van het college voor het stopzetten van het 
Servicehuis Financiën
“Met de vorming van het Servicehuis Financiën wordt beoogd 
de financieel-administratieve functie een structurele kwalitatieve 
impuls te geven. Het jaar 2008 heeft in het teken gestaan van de 
voorbereidingen voor het Servicehuis. Het resultaat van de voor 2009 
voorgestelde prioriteit is de daadwerkelijke start van het Servicehuis, 
met – uit hoofde van risicomanagement – een overigens beperkt 
aantal diensten. De overige diensten stromen vanaf 2010 in een 
beperkt aantal jaren in. 
 
Belangrijkste argumenten om tot de vorming van het Servicehuis 
Financiën over te gaan zijn in operationele zin vooral gelegen in de 
vermindering van de kwetsbaarheid van de financieel-administratieve 
functie en de verdere professionalisering en standaardisering ervan,  
noodzakelijk om verdere kwaliteitsverbeteringen in financiële 
informatie  voorziening te kunnen realiseren. Daarnaast leidt het 
Servicehuis Financiën tot schaalvoordelen, ook op het terrein van  
de ICT.

In meer strategische zin leidt de vorming van het Servicehuis 
Financiën op wat langere termijn tot meer (bestuurlijk) inzicht in de 
financiële ‘structuur’ van de gemeente Amsterdam en daarmee tot 
vergroting van de sturingsmogelijkheden. In dit licht acht ons college 
het stopzetten van de ontwikkeling van het Servicehuis Financiën 
ongewenst. Gezien de door ons college gedane voorstellen […] 
ontraadt ons college aanneming van het amendement in deze vorm.”

Preadvisering moties en amendementen bij de Begroting 2009, 
28 november 2008 
 

De commissie vindt het uitzonderlijk dat de coalitiepartijen tegen het 
preadvies van het college en de eigen wethouder in, de financiële 
dekking onder een belangrijk onderwerp hebben weggehaald. Het is 
voor de commissie niet mogelijk zich een oordeel te vormen over hoe 
de moties en amendementen tot stand zijn gekomen en wat hierbij de 
rol van de wethouder is geweest. Het is onduidelijk of en op welke wijze 
vooroverleg over de moties en amendementen heeft plaatsgevonden.804 
De commissie constateert in ieder geval dat de coalitiepartijen het 
preadvies naast zich neer hebben gelegd, wat in het dualisme natuurlijk 
mogelijk is.

In 2009 start het college met de aanschaf en ontwikkeling van een 
financieel boekhoudpakket voor de hele gemeente Amsterdam. Net als bij 
het Servicehuis Financiën is het doel om te komen tot een uniforme  
administratie. Dit gaat later AFS heten. In juni 2012 gaat de raad  
akkoord met de uitrol van AFS. Anno 2015 is er nog steeds geen 
uniforme administratie en start het project Doorontwikkeling Financiële 
Administratie. De administraties zijn niet identiek ingericht en er worden 
nog steeds verschillende definities gebruikt, waardoor vergelijkbaarheid en 
optelbaarheid van cijfers van verschillende organisatieonderdelen laag is.

804 Dhr. Asscher heeft in zijn openbaar verhoor (d.d. 9 oktober 2015) aangegeven zich niet te kunnen herinneren of 
een vooroverleg heeft plaatsgevonden.
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P&C-cyclus
In de periode 2007 – 2008 wordt onder leiding van wethouder Asscher 
de negenmaandsrapportage als tussentijds P&Cproduct geïntroduceerd. 
In 2011 introduceert het college, op verzoek van de raad, twee nieuwe 
P&Cproducten: de vier en achtmaandsrapportages. Deze tussentijdse 
rapportages helpen de raad in zijn uitoefening van het budgetrecht.805 
Desondanks blijft er – ondanks verschillende moties – bij de raad onvrede 
bestaan over de inzichtelijkheid van P&Cproducten, de voorspellende 
waarde van tussentijdse rapportages en de mate waarin sturing kan 
worden uitgeoefend. Hier is door de wethouder onvoldoende opvolging 
aan gegeven. 

In de periode 2006 – 2012 is sprake van afkeurende of beperkende 
accountantsverklaringen voor de gemeentelijke jaarrekening. De 
gemeentelijke jaarrekening 2006 gaat gepaard met een beperkende 
verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.806 Voor het 
jaar 2007 krijgt de gemeentelijke jaarrekening een beperkende verklaring 
voor rechtmatigheid.807 De jaarrekening over 2011 gaat gepaard met een 
beperkende verklaring op het gebied van rechtmatigheid.808 Over het jaar 
erop, 2012, gaat de jaarrekening gepaard met een beperkende verklaring 
voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.809 

Concernsturing 
Op concernniveau wordt in de periode 2006 – 2012 onvoldoende met de 
uitkomsten van de BVV’s en IMB’s gedaan door de wethouder Financiën 
Asscher als coördinerend wethouder. Er worden verder minder IMB’s 
uitgevoerd dan verwacht. Ook het BedrijfsvoeringsToets en Adviesteam 
(BTAT) voor controle op bedrijfsvoering is niet goed van de grond 
gekomen.

Vanwege diverse omstandigheden (bijvoorbeeld de noodzaak tot 
bezuinigingen en ondermaatse bedrijfsvoering bij de diensten) komt al 
voor 2006 langzaam maar zeker de roep om meer concerncontrol.  
In 2005 wordt de directeur Concern Financiën ook concerncontroller.  
De rol van concerncontrol wordt echter niet geëxpliciteerd en pas in 2010 
komt er een visie. Deze komt nadat de raad en ACAM sinds 2008 vragen 
om een belangrijkere rol toe te bedelen aan Concern Financiën/DMC bij 
concerncontrol. In 2010 start een projectorganisatie met het ontwikkelen 
van Visie op Control. Het college keurt deze visie in december 2010 
goed. De bedoeling is dit in februari 2011 te delen met de raad, maar 
dit vindt later plaats dan gepland. Vlak voor het vertrek van wethouder 
Asscher levert DMC in oktober 2012 het Implementatieplan Versterking 
gemeentelijke control op. In dat implementatieplan zijn negen actielijnen 
benoemd810 die nadere invulling moeten geven aan de verbeteracties die in 
Visie op Control zijn benoemd. Tot op dat moment (en ook nog niet in 2015) 
is Concern Financiën/DMC niet in staat control uit te oefenen, onder meer 
vanwege gebreken in de aansluiting tussen capaciteit, kennis en kunde 
en de toebedeelde taken. Ook de onderliggende organisatiestructuur, die 

805 Openbaar verhoor dhr. A. Verburg, 7 september 2015.
806 Problematiek bij OGA en DWI.
807 Met name vanwege verkeerd verwerkte onttrekking reserve ‘meerwaarde afkoopsommen erfpacht’.
808 Vanwege niet naleven Europese aanbestedingsregels.
809 Vanwege niet naleven Europese aanbestedingsregels en te weinig beschikbaarheid van controlinformatie inzake 

de reserve grondexploitaties.
810 De collegeflap vermeldt dat een aantal actielijnen al liep nog voor vaststelling. Het Implementatieplan zou men 

als formalisering van deze actielijnen kunnen beschouwen.
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nog steeds diverse kenmerken heeft van een eilandenrijk, draagt hieraan 
bij, waardoor er weerstand is vanuit de organisatie. Het valt mede de 
wethouder Financiën aan te rekenen dat Concern Financiën/DMC niet in 
staat is gesteld concerncontrol goed uit te oefenen.

De commissie constateert verder dat het risicomanagement in de periode 
2006 – 2012 is verbeterd met de invoering van de Regeling Risicovolle 
Projecten in 2008. Uit een externe evaluatie uit 2013 blijkt dat de Regeling 
Risicovolle Projecten goed functioneert.

Sturing op Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam en Concern 
Financiën/DMC
De wethouder Financiën heeft als vakwethouder geringe communicatie 
met de directeur van DBGA gehad.811 Wethouder Asscher heeft zich 
onvoldoende geïnformeerd over de terugkerende problemen in de 
administratieve organisatie die uit onder meer BVV’s en uit adviezen van 
ACAM naar voren kwamen. De directie van DBGA heeft de wethouder 
echter zelf ook niet proactief geïnformeerd over de knelpunten die in de 
dienst speelden. Gezien de problemen bij zijn eigen dienst, DBGA, heeft 
wethouder Asscher onvoldoende op verbeteringen binnen deze dienst 
gestuurd.

Ten aanzien van Concern Financiën/DMC is de wethouder Financiën als 
vakwethouder medeverantwoordelijk voor de kloof die ontstond tussen 
de taken en verwachtingen ten aanzien van Concern Financiën/DMC en 
de gebreken in capaciteit, kennis en kunde in de directie.

Financiële functie 2006 – 2012
Wethouder Financiën Asscher heeft onderkend dat er problemen waren 
in de financiële functie en heeft diverse initiatieven ontplooid voor 
verbeteringen. De verbeterinitiatieven liepen langzaam en/of hadden 
onvoldoende resultaat. De urgentie en het belang van het verbeteren van 
de financiële functie heeft hij onvoldoende bij zijn collegawethouders en 
de raad voor het voetlicht gebracht. De financiële functie is in de periode 
2006 – 2012 niet op voldoende niveau gekomen.

De wethouder Financiën heeft in de periode 2012 – 2014 
verschillende verbeterinitiatieven gestart, maar informeerde zich 
onvoldoende en stuurde onvoldoende op gedegen uitvoering van 
operationele financiële taken en concerncontrol

Verbeterinitiatieven voor het financieel stelsel
Wethouder Financiën Hilhorst heeft verschillende verbeterinitiatieven, 
mede op voorspraak van de directeur DMC, dhr. Van Woerkom, 
geïnitieerd voor het financieel stelstel van de gemeente Amsterdam,  
zoals Sturen op Balans en 1 Stad 1 Financieel stelsel. 

Sturing op Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Tot aan de verkeerde overschrijving van de woonkostenbijdrage (WKB) 
rekent de commissie het wethouder Hilhorst aan dat hij zich onvoldoende 
vergewist heeft van de problemen binnen DBGA. De communicatie 
tussen wethouder en de directie van de dienst was tot begin 2013 

811 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
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beperkt.812 Dit terwijl er al problemen uit onder meer ACAMrapporten 
bekend waren. De directie van DBGA informeerde de wethouder zelf toen 
niet proactief over terugkerende knelpunten die bij de dienst speelden. 

In december 2013 vindt de verkeerde overschrijving van de WKB plaats. In 
plaats van e 1,88 miljoen maakt DBGA e 188 miljoen over. Als gevolg van 
het incident wordt DBGA op 17 december 2013 onder verscherpt toezicht 
geplaatst. Het WKBincident vormde een belangrijk signaal voor de 
ambtelijke organisatie, het college en de raad dat meer aandacht nodig 
was voor de financiële functie binnen Amsterdam.

Binnen DBGA zijn verder knelpunten voor de grondslagen van 
de WOZberekening gesignaleerd. Vlak voor wethouder Hilhorst 
aftreedt, komt de Waarderingskamer met een rapport omtrent de 
WOZberekening.813 De Waarderingskamer signaleerde dat de 
waarderingen van woningen niet consistent waren en objectkenmerken 
vaak niet correct. Dit bracht risico’s mee voor de WOZheffing door de 
gemeente. 

Sturing op Directie Middelen en Control
DMC was onvoldoende in positie om gedegen concerncontrol en beleids 
en bestuursadvies te geven over financiële consequenties bij besluiten. 
De capaciteit, kennis en kunde en taken van DMC waren niet goed op 
elkaar afgestemd. Begin 2013 is er het verzoek van de directeur van 
DMC, dhr. Van Woerkom, voor een additionele, structurele e 2 miljoen 
om de taken van DMC te kunnen uitvoeren.814 Er wordt uiteindelijk 
gedeeltelijk aan dit verzoek voldaan door e 0,5 miljoen structureel 
toe te kennen en e 0,9 miljoen incidenteel. De wethouder Financiën is 
medeverantwoordelijk voor tekortkomingen in de kwaliteit van advisering 
en concern control van DMC. 

In 2014 is er veel aandacht van de wethouder Financiën voor de 
financiële functie. De financiële functie is nog niet op orde en er 
zijn nog veel problemen
De huidige wethouder heeft, naast Financiën, de portefeuilles Water en de 
financiële coördinatie van de decentralisaties. Er ligt een sterkere focus 
op de portefeuille Financiën dan bij zijn voorgangers.

Concerncontrol en P&C-cyclus
In augustus 2014 wordt, op aandringen van de raad via een motie, het 
Uitvoeringsplan Versterkt Control opgeleverd door DMC. De negen 
actielijnen van het Implementatieplan, de producten (de uitvoerings
regels) van 1 Stad 1 Financieel stelsel en de start van de herinrichting van 
de controlfunctie volgens het ‘three lines of defence’model815 vormen 
aanleiding voor het GMTbesluit van 30 april 2014816 voor het formuleren 
van een vervolgaanpak. In het Uitvoeringsplan Versterkt control uit  
augustus 2014 worden hiertoe vijf pijlers geformuleerd, toegelicht en 
nader uitgewerkt.

812 Openbaar verhoor dhr. A.M.W. Duijnker, 5 oktober 2015.
813 Waarderingskamer, Rapport van bevindingen onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties, 25 februari 2014.
814 Bestuursdienst, Prioriteitsaanvraag Directie Middelen en Control, 2013.
815 Zie toelichting in Paragraaf 4.5.
816 Het GMTbesluit is zelf een uitvloeisel van het aandringen van de raad op versterking van control, ingegeven 

door het WKBincident en de behandeling van de jaarrekening 2012 (op basis van aanbevelingen van de ACAM).
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Verder zijn voor de begroting 2015 aanvullende sets van begrotingsregels 
voorgesteld, die als doel hebben het begrotingsproces transparanter te 
maken en tot meer integrale afwegingen te komen.

Sturing op DMC en Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Op instigatie van de wethouder legt in augustus 2014 de directeur DMC, 
dhr. Van Woerkom, zijn functie neer. Hierop wordt een interimdirecteur 
aangesteld, dhr. Van Lindenberg. Na het vertrek van de directeur DMC 
besluit de wethouder in oktober 2014 een quickscan te laten uitvoeren 
bij DMC. Hieruit komt een aantal knelpunten naar voren over het 
functioneren van DMC.817 De directieleden Financiën en Personeel & 
Organisatie van de directie DMC melden hun vertrek in oktober 2014. 

In 2014 staat DBGA (later: rve Belastingen) nog steeds onder verscherpt 
toezicht. De wethouder heeft een tweewekelijks stafoverleg Belastingen 
ingevoerd, waardoor hij regelmatig afstemt met de rvedirecteur 
Belastingen. Daarnaast is de rve bezig met de implementatie van het 
verbeterplan voor de WOZ. Eind 2014 meldt de toezichtscommissie 
dat er geen reden is om ervan uit te gaan dat de WOZheffing in 2015 
niet door zou kunnen gaan vanwege een negatief oordeel van de 
Waarderingskamer.

Ontwikkelingen na de onderzoeksperiode
Na de onderzoeksperiode is in januari 2015 een nieuwe directeur DMC 
aangesteld, mevr. Bonhof. Zij brengt in 2015 een Transitieplan uit voor 
DMC met een aanpak ter verbetering van de prestaties en geconstateerde 
tekortkomingen.818 DMC geeft in haar Transitieplan aan nog steeds niet 
in staat te zijn om op een goede manier control te kunnen uitoefenen. 
DMC werkt aan het uitvoeren van de acties uit het Transitieplan. Verder 
zijn er bij de Voorjaarsnota 2015 structureel extra middelen voor DMC 
gereserveerd ter grootte van e 2,5 miljoen. Daarnaast wordt eenmalig 
e 0,7 miljoen in 2015 en e 1,7 miljoen in 2016 beschikbaar gesteld. 
Middelen zijn ingezet om de controlorganisatie te versterken en cluster 
en businesscontrollers aan te trekken.

Verder heeft de wethouder Financiën Kock in de periode na 1 januari 2015 
te maken met diverse problemen in de financiële functie (budgetbrieven, 
risico’s jaarrekening, ontvlechting van budgetten, onderbestedingen). 
Deze komen voor een groot deel doordat zowel in 2013 als in 2014 na het 
aantreden van het nieuwe college, onvoldoende aandacht is besteed aan 
de vraag wat de reorganisatie voor impact kan hebben op de financiële 
functie. Daarnaast wordt de gemeente op meerdere momenten in 
2015 geconfronteerd met verkeerde betalingen die zijn gedaan, zijn er 
fraudezaken geweest en is sprake van onderbesteding op bepaalde 
budgetten. Diverse incidenten zijn een reflectie van de voorgeschiedenis 
van de financiële functie en illustreren dat de financiële functie, ondanks 
de grotere aandacht en de stappen die gezet zijn om tot verbetering te 
komen, nog lang niet op orde is. 

 

817 PwC en ABDTOPConsult, Quick scan DMC in een breder perspectief, november 2014.
818 Bestuur en Organisatie (Directie Middelen en Control), In Control, Transitieplan 2015, 2016, 2017 Directie Middelen 

en Control, 27 mei 2015.
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 8.6 College

Binnen het college is sprake van collegiaal bestuur. Dat wil zeggen dat 
beslissingen van individuele collegeleden voor rekening van het gehele 
college komen, op grond van het collegialiteitsbeginsel.819 Collegiaal 
bestuur betekent dus dat op het moment dat een besluit genomen 
is – bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële functie – het college als 
geheel voor een dergelijk besluit staat en als zodanig verantwoording 
verschuldigd is aan de gemeenteraad. Alle besluiten zijn collegebesluiten; 
het college is het enige bevoegde orgaan.820 In deze paragraaf beschouwt 
de commissie het college als bestuursorgaan, zonder onderscheid te 
maken tussen de afzonderlijke collegeperiodes.

Het college is over de onderzoeksperiode bezien tekortgeschoten 
in zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het op orde 
brengen van de financiële functie
Het college is bestuurlijk verantwoordelijk voor de prestaties van de 
ambtelijke organisatie, vanzelfsprekend ook op het gebied van de 
financiële functie. Het college heeft zelf ook een verantwoordelijkheid 
voor het uitvoeren van taken van de financiële functie zoals de totstand
koming van de begroting, het leveren van beleidsadvies over financiële 
consequenties en het zorg dragen voor kaderstelling en verbetering 
van de financiële functie. Het college dient te bewaken dat de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn beschreven, 
juist worden gekoppeld aan de processen en goed worden belegd in de 
organisatie. Vervolgens dient het college de prestaties van de financiële 
functie te monitoren en bij te sturen indien verbetering gewenst is.

De aan de wethouders Financiën toegerekende tekortkomingen ten 
aanzien van de aansturing van de financiële functie, het presteren van 
dienstdirecteuren, Concern Financiën/DMC en de gemeentesecretaris, 
zijn in politiekbestuurlijke zin ook het college als geheel aan te rekenen. 
De commissie constateert dat het college meerdere initiatieven heeft 
ondernomen om verbeteringen te bewerkstelligen, maar dat het college 
er niet in is geslaagd deze zodanig op te zetten dat daarmee de financiële 
functie op orde kwam. Het college is niet alleen verantwoordelijk op 
grond van het principe van collegiaal bestuur, maar ook op grond van 
het gegeven dat geen enkel lid van het college zich goed van zijn of haar 
taak kan kwijten zonder een deugdelijke, goed presterende financiële 
functie. Het is dan ook vanuit deze invalshoek dat de commissie het 
college als geheel aanspreekt op het tekortschieten in zijn bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor het op orde brengen van de financiële functie. 

De aandacht voor verbetering van de financiële functie is door de 
verkeerde overschrijving van de woonkostenbijdrage in december 2013 
prominent op de politieke agenda gekomen. Deze aandacht vertaalde 
zich in meer prioriteit en actie om zicht te krijgen op de financiële functie 
van de gemeente en deze verder te verbeteren. Dit uit zich onder andere 
in het feit dat in 2014 een wethouder is benoemd voor wie Financiën het 
zwaartepunt van zijn portefeuille vormt. 

819 De wetgever heeft dit beginsel (impliciet) vervat in artikel 169 van de Gemeentewet.
820 Waar bijvoorbeeld een minister wel een bestuursorgaan is en in die hoedanigheid besluiten kan nemen, heeft de 

wethouder deze bevoegdheid niet en kan alleen het college als geheel besluiten nemen (zie ook Bijlage 2).
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De sturing op de financiële functie van de diensten door 
individuele leden van het college (vakwethouders) tot 2007 was 
onvoldoende
Tot 2007 valt de bedrijfsvoering binnen diensten onder de directe 
verantwoordelijkheid van vakwethouders. Na 2007 is de gemeente
secretaris als algemeen directeur ambtelijk eindverantwoordelijk voor 
de bedrijfsvoering. Dienstdirecteuren behielden wel hun (informele) 
machtspositie via hun vakwethouders. De vakwethouders stuurden 
onvoldoende op prestaties via het instrument van de resultaatsafspraken 
en de daaraan gekoppelde functioneringsgesprekken. In deze gesprekken 
scoorden de directeuren vrijwel standaard ‘goed’, wat de waarde van het 
sturingsinstrument beperkt. 

Er zijn vele signalen geweest waaruit blijkt dat de financiële 
functie (waaronder Concern Financiën/DMC) onvoldoende 
presteert. Meerdere verbeterinitiatieven van het college hebben 
niet tot het gewenste resultaat geleid 
Gedurende de onderzoeksperiode zijn er vele signalen geweest waaruit 
blijkt dat de financiële functie (waaronder Concern Financiën/DMC) 
onvoldoende presteert. Eigen BVV’s, IMB’s, externe onderzoeken, en 
rapporten van ACAM, de Rekeningencommissie en rekenkamer wezen op 
diverse terugkerende problemen.

De commissie stelt vast dat er geen structurele monitoring is van de 
opvolging van de aanbevelingen (via ACAM, Rekeningencommissie of 
rekenkamer). Het college heeft een aanzienlijk aantal aanbevelingen niet 
of veel te laat opgevolgd. De commissie constateert dat dit extra pijnlijk is 
nu nadien is vastgesteld dat bepaalde effecten niet waren opgetreden als 
de betreffende aanbevelingen wel tijdig waren doorgevoerd. 

Alhoewel het college meerdere verbeterinitiatieven heeft ondernomen, 
heeft dit niet tot gewenste resultaten geleid, mede omdat initiatieven 
niet goed zijn opgezet. Verbeteringen werden eerder beëindigd wegens 
onvoldoende ambtelijke en politieke doorzettingsmacht (Servicehuis 
Financiën) en in andere gevallen duurden deze te lang voordat zij 
opgestart en gerealiseerd werden (trajecten voor control en uniformering 
en verbetering van administraties). Het valt het college aan te rekenen 
dat onvoldoende prioriteit en aandacht is gegeven om de verschillende 
initiatieven te doen slagen. 

Het college heeft onvoldoende nagedacht over de praktische 
consequenties van de gemeentelijke reorganisatie per 1 januari 2015 
voor de financiële functie. Dit geldt bij zowel de voorbereiding in 2013 
als bij de definitieve besluitvorming in 2014. Dit terwijl de ervaringen 
met ontvlechting van ICTbudgetten bij Dienst ICT leerden hoe complex 
het was. Dit rekent de commissie het college van de periode 2010 – 2014 
en het huidige college aan. Daarbij ziet de commissie een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de opeenvolgende bestuurlijke trekkers van 
de reorganisatie, de wethouder P&O, dhr. Van der Burg en dhr. Litjens. 
Ook ziet de commissie een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
wethouders Financiën, dhr. Hilhorst en dhr. Kock.
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Door het college geïntroduceerde controlinstrumenten waren te 
vrijblijvend
Het college is ervoor verantwoordelijk dat deugdelijke control instrumenten 
worden gehanteerd voor het controleren en waar nodig bijsturen van de 
organisatie. De commissie meent dat een gecombineerd normen systeem 
van zelfbeoordeling en meerjarige centrale toetsing op zichzelf genomen 
een effectief instrument kan zijn voor het uitoefenen van concern
control. De BVV’s en IMB’s waren echter in hun uitwerking en praktische 
toepassing te vrijblijvend. Het college had gedurende de onderzoeks
periode in moeten grijpen. Dit is onvoldoende gebeurd. Het financieel 
toezichtinstrumentarium werd niet consequent en uniform toegepast. 
Resultaatsafspraken tussen directeuren en de gemeente secretaris bleven 
ook na 2007 met het algemeen directeurschap als sturingsmiddel voor 
bedrijfsvoering beperkt.

Het college heeft de ambtelijke organisatie onvoldoende toegerust 
om haar taken naar behoren uit te voeren
De verantwoordelijkheden voor bedrijfsvoering werden in 2007 bij de 
gemeente secretaris belegd en de verantwoordelijkheden voor concern
control in 2005 bij de directeur Concern Financiën als concerncontroller. 
Zij hadden vervolgens door het college in staat gesteld moeten worden 
om invulling te geven aan hun rollen. Op duidelijke signalen dat sprake 
was van tekortkomingen bij de invulling en uitvoering van de financiële 
taken, heeft het college onvoldoende initiatief en daadkracht getoond. 
De problemen waar de gemeentesecretarissen tegen aanliepen bij het 
invoeren van meer concernsturing en samenwerking, zoals gebrek aan 
doorzettingsmacht en weerstand bij de diensten, zijn het college aan te 
rekenen.

De gebrekkige afstemming van capaciteit en kennis en kunde van 
financieel medewerkers bij Concern Financiën/DMC met de toebedeelde 
taken, de onrustige directeurenwissels bij deze directie en de problemen 
bij financiële afdelingen van diensten zijn het college eveneens aan te 
rekenen.

Het niet uitvoeren van wettelijk verplichte doelmatigheids
onderzoeken in de onderzoeksperiode is het college aan te 
rekenen
De commissie constateert dat het gedurende de onderzoeksperiode heeft 
ontbroken aan een structurele toets van het college op de doelmatigheid 
van het gevoerde bestuur. De wettelijk verplichte verslagen821 over deze 
toetsen zijn dan ook niet door de raad ontvangen. Uit diverse bronnen 
heeft de commissie begrepen dat de redenatie van het college was dat de 
Amsterdamse invulling van artikel 213a van de Gemeentewet – dat het 
college opdraagt doelmatigheidsonderzoeken uit te voeren – met de IMB 
en BVV werd ondervangen, dan wel dat hieraan met de uitvoering van 
de P&Ccyclus invulling werd gegeven. Beide instrumenten geven echter 
geen invulling aan de wettelijke plicht. Van het college mag verwacht 
worden dat het erop toeziet dat wettelijke taken goed uitgevoerd worden. 
Het niet uitvoeren van wettelijk verplichte doelmatigheidsonderzoeken in 
de onderzoeksperiode is het college dan ook aan te rekenen.

821 Art. 213a Gemeentewet.
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Het college wordt geacht met zijn gezag en verantwoordelijkheid 
bepaalde oorzaken voor het niet functioneren van de financiële 
functie weg te kunnen nemen. Dit is over de onderzoeksperiode 
bezien onvoldoende gebeurd
In Hoofdstuk 7 heeft de commissie zeven probleemgebieden aangegeven 
waar de tekortkomingen van de financiële functie aan te relateren zijn. 
Daarbij is vastgesteld dat de daar geïdentificeerde problemen niet 
alleen afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenhang leiden tot het 
onvoldoende presteren van de financiële functie in de onderzoeksperiode. 
Het college is niet in staat geweest de oorzaken weg te nemen dan wel 
een zodanige samenhang te bewerkstelligen dat de financiële functie 
beter op orde kwam. Dit valt het college aan te rekenen.

Het college is over de onderzoeksperiode bezien niet geslaagd 
in het stimuleren van gedrag van medewerkers dat leidt tot het 
beter gedijen van de financiële functie
Zoals in Hoofdstuk 7 is vastgesteld, is het gedrag binnen de 
gemeentelijke organisatie van groot belang voor de prestaties van 
de financiële functie. De commissie constateert dat het gedrag in de 
Amsterdamse gemeentelijke organisatie niet het fundament bood om 
de financiële functie goed te laten presteren. Wenselijk gedrag is het 
nakomen van afspraken, het werk precies en nauwgezet uitvoeren 
(administraties bijhouden, tussenrekeningen uitzoeken), het zich op de 
hoogte stellen van de gestelde eisen en deze nakomen (in de P&Ccyclus) 
en geconstateerde problemen aankaarten ook als het niet direct de 
eigen verantwoordelijkheid is. Het is de rol van het college om aan de 
ambtelijke organisatie leiding te geven op een dusdanige wijze dat het 
juiste gedrag ontstaat en blijft bestaan. Daarin is het college over de 
onderzoeksperiode bezien niet geslaagd. 

 8.7 Raad

De gemeenteraad heeft als het hoogste orgaan van de gemeente kader
stellende en controlerende bevoegdheden. De raad heeft met die 
bevoegd heden een belangrijke rol ten aanzien van het presteren van de 
gemeentelijke functies. De commissie constateert dat de raad is tekort
geschoten in zijn kaderstellende en controlerende rol voor de financiële 
functie.
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De raad is verantwoordelijk voor het gebrek aan aandacht en 
prioriteit voor de financiële functie en verbetering hiervan. 
De toon van de raad beïnvloedt het gedrag van de rest van de 
organisatie
In Hoofdstuk 7 is geschetst dat de aandacht van de politiek voor 
bedrijfsvoering en de financiële functie niet groot is geweest gedurende 
de onderzoeksperiode. Bedrijfsvoering vormt politiek geen groot 
aandachtspunt. De financiële functie moet college en raad echter in 
staat stellen om op basis van objectieve gegevens politieke keuzes te 
maken. Alle raadsleden (coalitie en oppositie) hebben er belang bij dat 
er geen discussie is over de cijfers, zodat het debat zich kan richten 
op de politieke keuzes die daaruit voortvloeien. In dat licht betreurt de 
commissie het dat de raad zich in de onderzoeksperiode niet sterker 
heeft gemaakt om de financiële functie op orde te brengen. Alhoewel de 
commissie zich realiseert dat het consequent sturen van het college op 
politiek minder in het oog springende zaken als de financiële functie veel 
vraagt van de raad, vindt de commissie toch dat de raad hierin tekort is 
geschoten. 

Zeker wanneer het gaat om het apolitieke thema bedrijfsvoering, is de 
kans klein dat de raadsmeerderheid het college sterk onder druk zet om 
verbeteringen te realiseren. De commissie vindt dat het gedeelde belang 
boven het politieke belang had moeten staan. De financiële functie 
verdient een apolitieke benadering, ten dienste van de politieke discussie. 
Dat is in de onderzoeksperiode onvoldoende tot uitdrukking gebracht.

De raad is over de onderzoeksperiode bezien tekortgeschoten in 
zijn controlerende rol voor de financiële functie 
De raad volgt de opvolging van aangenomen aanbevelingen van de 
ondersteunende gremia van de raad (ACAM, Rekeningencommissie 
en rekenkamer) onvoldoende op. Deze gremia komen jaarlijks met 
constateringen over gebreken in de financiële functie en aanbevelingen 
ter verbetering. De raad neemt hiermee kennis van deze constateringen. 
De raad neemt de (meeste) aanbevelingen over, waarmee het college 
vervolgens geacht wordt aan de slag te gaan. De raad schiet vervolgens 
tekort bij het controleren van het college met betrekking tot het opvolgen 
van de aanbevelingen, moties en toezeggingen. De raad heeft zijn rol 
als hoogste orgaan van de gemeente onvoldoende ingevuld door niet te 
monitoren op de daadwerkelijke uitvoering van afgegeven aanbevelingen 
en genomen besluiten. 

Het college heeft gedurende de onderzoeksperiode geen structurele 
invulling gegeven aan doelmatigheidsonderzoeken. Mede hierdoor is er 
sprake van onvoldoende zicht of middelen doelmatig zijn ingezet. De raad 
heeft – ondanks de bestaande verordening – ook niet expliciet aan het 
college om doelmatigheidsonderzoeken gevraagd. Dit had hij wel kunnen 
en moeten doen.
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De raad heeft onvoldoende invulling gegeven aan monitoring en 
opvolging van verbeterinitiatieven voor de financiële functie. Op het 
moment van nieuwe plannen en acties naar aanleiding van incidenten 
is er veel aandacht van de raad, maar de uitvoering van projecten voor 
politiek minder interessante onderwerpen als de financiële functie trekt 
veel minder aandacht. De raad heeft niet gevraagd om tussentijdse en 
eindevaluaties bij grote gestopte en/of afgeronde verbeterinitiatieven 
voor de financiële functie.

De raad is over de onderzoeksperiode bezien tekortgeschoten in 
zijn kaderstellende rol voor de financiële functie 
De raad heeft een aantal moties aangenomen om het presteren van 
de financiële functie te verbeteren. Daarnaast zijn in raadsdebatten 
richtinggevende uitspraken gedaan, onder andere over de noodzaak 
tot versterking van de directie Concern Financiën/DMC, in capaciteit en 
kwaliteit. Zowel het college als de ambtelijke organisatie werd echter 
onvoldoende duidelijk meegegeven dat verbetering van de financiële 
functie een prioriteit behoorde te zijn. De raad vroeg veelal om nieuwe 
plannen, maar heeft onvoldoende gevraagd naar en onvoldoende 
informatie gekregen over de kosten en haalbaarheid van zijn wensen. De 
raad heeft besluiten genomen die leidden tot een toename van taken en 
verwachtingen, die niet in lijn waren met de capaciteit en kwaliteit bij de 
ambtelijke organisatie. De raad is verantwoordelijk voor de onvoldoende 
toerusting van de ambtelijke organisatie (waaronder Concern  
Financiën/DMC) voor een goede uitvoering van de financiële functie.

De raad vraagt meerdere malen gedurende de onderzoeksperiode om 
meer inzichtelijke P&Cproducten, maar laat veelal in het midden hoe 
verbeterde inzichtelijkheid van P&Cproducten er concreet uit hoort te 
zien. De raad geeft onvoldoende aan hoe P&Cproducten inzichtelijker 
kunnen worden.

De raad is verantwoordelijk voor het stopzetten van belangrijke 
verbeterinitiatieven voor de financiële functie. De raad heeft in 2008 de 
dekking voor het Servicehuis Financiën op een andere manier aangewend 
met als gevolg dat het Servicehuis stopte. Dit deed de raad ondanks een 
negatief preadvies. Er werd onvoldoende gevolgd of de toezegging van 
de wethouder Financiën voor het vinden van andere mogelijkheden voor 
een dekking is nagekomen. Er zijn ook geen evaluaties gevraagd van het 
Servicehuis Financiën.

Tot slot is de raad akkoord gegaan met grootschalige veranderinitiatieven 
die impact hebben gehad op de financiële functie van de gemeente. 
De raad is akkoord gegaan met de voorbereiding van en definitieve 
besluitvorming over de grootschalige reorganisatie van de gemeentelijke 
organisatie per 1 januari 2015, waarbij achteraf onvoldoende rekening 
blijkt te zijn gehouden met de consequenties voor de financiële functie. 
Dit is de raad aan te rekenen.

Op basis van bovenstaande zaken stelt de commissie dan ook vast 
dat de raad tekort is geschoten in zijn kaderstellende en controlerende 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de financiële functie. 
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 8.8 Samenvatting

Het is in eerste instantie de raad, als het hoogste orgaan met de 
kader stellende en controlerende taken, en het college, als politiek 
verantwoordelijk orgaan voor de uitvoering, aan te rekenen dat 
structurele en wijdverbreide problemen in de financiële functie zijn 
ontstaan en hebben kunnen voortduren. Onverminderd de politieke 
verantwoordelijkheid heeft de ambtelijke organisatie als uitvoerende 
organisatie, ook een rol en verantwoordelijkheid voor het op orde 
brengen van de financiële bedrijfsvoering. 

De commissie constateert dat over de onderzoeksperiode bezien de 
politieke, bestuurlijke en ambtelijke leiding tekortgeschoten zijn in hun 
verantwoordelijkheden voor het op orde brengen van de financiële 
functie. Dit heeft ertoe geleid dat de financiële functie van de gemeente 
structureel onvoldoende presteert. De commissie wil met haar 
constateringen niet onvermeld laten dat ook zeker positieve oordelen 
zijn te vellen over prestaties van individuen of organisatiedelen in de 
onderzoeks periode. 

De commissie acht het van groot belang dat bestuurders en organisatie
onderdelen de handen ineen slaan om tot de gewenste verbeteringen 
te komen. In het volgende hoofdstuk gaat de commissie nader in op het 
geheel van conclusies en aanbevelingen, waarbij concrete handvatten 
voor de noodzakelijke vernieuwingen worden gegeven.
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 9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de voorgaande hoofdstukken zijn de structurele en wijdverbreide 
problemen in de prestaties van de financiële functie (Hoofdstuk 5) en 
de effecten hiervan voor de gemeentelijke organisatie, het college, de 
raad en uiteindelijk de Amsterdammers (Hoofdstuk 6) toegelicht. De 
commissie heeft zich verdiept in het systeem waarbinnen de financiële 
functie van de gemeente opereert. Verder zijn de onderliggende oorzaken 
van de geconstateerde problemen benoemd en toegelicht (Hoofdstuk 7). 
Vervolgens heeft de commissie een oordeel gevormd over de rolinvulling 
van de verschillende actoren (raad, college en ambtelijke organisatie). 
Hierbij heeft de commissie de context waarbinnen de financiële functie 
opereert in ogenschouw genomen (Hoofdstuk 8). 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeks
vraag: Hoe zijn mogelijke structurele problemen in de financiële functie 
van de gemeente te verklaren en op te lossen? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de conclusies 
gepresenteerd aan de hand van de onderstaande onderzoeksvragen:
• Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de 

financiële functie van de gemeente?
• Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen?
• Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde 

problemen op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad?
• Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële 

functie op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op 
welke wijze zijn deze al dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten 
hebben deze geleid?

In het tweede deel van dit hoofdstuk gaat de commissie in op de 
aanbevelingen en geeft daarmee antwoord op de afsluitende 
onderzoeksvraag: 
• Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke 

organisatie en de raad om de financiële functie binnen de gemeente 
Amsterdam te verbeteren?

De commissie heeft per hoofdvraag subvragen geformuleerd die een 
leidraad vormen voor het beantwoorden van de hoofdvragen.

 9.1 Conclusies

In de gehele onderzoeksperiode 2002 – 2014 is de gemeente Amsterdam 
elk begrotingsjaar gestart met een sluitende begroting. Vrijwel elk 
jaar is afgesloten met financiële overschotten op de jaarrekening. De 
politieke, bestuurlijke en ambtelijke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn op zodanige wijze uitgevoerd dat de gemeente als 
geheel niet in ernstige financiële problemen is geraakt. Dit ondanks de 
economische crisis die zich manifesteerde tijdens de onderzoeksperiode. 

Deze resultaten nemen niet weg dat de financiële functie van de 
gemeente Amsterdam niet voldeed aan de verwachtingen die passen bij 
een professionele gemeentelijke organisatie die de verantwoordelijkheid 
draagt over een begroting van ruim e 6 miljard (in 2015). Een goed 
functionerende financiële functie stelt het gemeentebestuur, namens 
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de Amsterdammers, in staat om op een zo transparant mogelijke 
manier met maximaal inzicht in fi nanciële aspecten richting te geven 
aan nieuw beleid en te controleren op de fi nanciële voortgang van 
bestaand beleid. Dit alles met een zo duidelijk mogelijk begrip van 
risico’s en (maatschappelijke) ontwikkelingen. Daarnaast stelt een goed 
functionerende fi nanciële functie de gemeente in staat om tijdig en 
correct fi nanciële transacties uit te voeren. Deze verwachtingen zijn niet 
waargemaakt. De commissie constateert dat er structurele (over tijd 
terugkerende) en wijdverbreide (bij meerdere organisatieonderdelen) 
problemen waren in de fi nanciële functie.

In de volgende paragrafen benoemt de commissie de problemen in de 
fi nanciële functie, de effecten hiervan en de onderliggende oorzaken. 
Daarbij gaat de commissie ook in op de context waarbinnen de fi nanciële 
functie heeft gepresteerd en is ontwikkeld.822 

 9.1.1 Het structureel onvoldoende presteren van de fi nanciële functie

Hoofdvraag 1: Welke problemen hebben zich voorgedaan in het 
presteren van de fi nanciële functie van de gemeente?
a. Vanuit welke visie en welk model is de fi nanciële functie ingericht 

(geweest) in de gemeente Amsterdam?
b. Hoe werkt de fi nanciële functie in de praktijk?
c. Welke prestatieeisen zijn er volgens de eigen kaders en normen van 

de gemeente gesteld?
d. In hoeverre is aan deze prestatieeisen in de praktijk voldaan?
e. In hoeverre sluiten de eigen kaders en normen aan op gebruikelijke 

kaders en normen voor de fi nanciële functie?
f. Zijn in de geconstateerde problemen structurele of wijdverbreide 

patronen (‘rode draden’) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen 
precies?

De commissie defi nieert de fi nanciële functie als een set van taken:
• Operationele fi nanciële taken, gericht op het dagelijks voeren 

van de administratie, het uitvoeren van transacties en het uitvoering 
geven aan specialistisch fi nancieel beleid (zoals treasury, belastingen, 
deelnemingen en risicobeheer);

• Financiële planning en controltaken, gericht op het opstellen van 
vooruit en terugkijkende rapportages zoals de jaarrekening, begroting 
en tussentijdse rapportages;

• Beleids en bestuursadviseringstaken, gericht op het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van de bestuurlijke en de ambtelijke top inzake 
fi nanciële aspecten bij plannen, besluiten en beleidsactiviteiten;

• Kaderstelling voor en verbetering van de fi nanciële functie, 
gericht op het stellen van kaders (regels), de naleving van de 
kaders, en het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering van 
bovengenoemde taken en het verbeteren ervan.

Deze zijn weergegeven in Figuur 16 en nader toegelicht in Hoofdstuk 3.

822 In de eerdere hoofdstukken zijn deze aspecten (problemen, effecten, oorzaken en het chronologisch perspectief) 
nader uitgewerkt en toegelicht.
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 Figuur 16: De taken van de financiële functie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 
Gedurende de onderzoeksperiode is de uitvoering van deze taken 
binnen de gemeente Amsterdam belegd bij de decentrale gemeentelijke 
diensten, directies binnen de centrale Bestuursdienst, stads delen823 het 
college en de raad. Gedurende de onderzoeks periode is het organisatie
model van de gemeente veranderd. Bij de start van de onderzoeks periode 
in 2002 was er sprake van een sterk gedecentraliseerd organisatie model, 
waarbij dienst   directeuren een integrale management  verantwoorde
lijkheid hadden. Dienstdirecteuren waren zelf integraal verantwoordelijk 
voor het op orde hebben van zowel hun beleids taken als hun bedrijfs
voerings taken. De 39 diensten van de gemeente Amsterdam hadden 
vrijheid om hun eigen financiële functie en rand voorwaarden in te 
richten. De diensten beslisten zelfstandig over zaken als de inrichting van 
de boekhouding, de aankoop van ICTsystemen en het personeelsbeleid. 
Een directie binnen de centrale Bestuursdienst, Concern Financiën, 
droeg verantwoordelijkheid voor het opstellen van de gemeentebrede 
planning en controlproducten (P&Cproducten) als de jaarrekening 
en begroting en ook specialistische taken, als treasury. Er was verder 
sprake van een ‘wethouders model’. De ‘vakwethouder’, de portefeuille
houder die verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsterrein, is ook 
verantwoordelijk voor de aansturing van de diensten die dit beleid 
uitvoeren. De dienst directeuren rapporteren aan ‘hun’ vakwethouder, en 
dus niet aan bijvoorbeeld de gemeentesecretaris. De gemeente secretaris, 
de directeur van de Bestuursdienst, had hiërarchisch gezien niet een 
hogere positie dan de afzonderlijke dienst directeuren.

823 De financiële functie binnen de stadsdelen valt buiten de scope van het enquêteonderzoek.
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De gemeentelijke organisatie is in de periode 2002 – 2014 veranderd van 
een decentraal model met integrale managementverantwoordelijkheid 
naar een model met meer centrale concernsturing, in lijn met de 
ontwikkeling die ook in andere grote gemeenten gaande was. Vanaf het 
begin van de onderzoeksperiode waren er plannen en initiatieven voor 
meer uniformering van werkwijzen en meer concernsturing in algemene 
zin. Dit geldt ook voor de financiële functie. 

Zo wordt de directeur van Concern Financiën vanaf 2005 tevens 
concerncontroller van de gemeente. De concerncontroller heeft een 
adviserende en toetsende taak ten aanzien van de overkoepelende 
gemeentelijke control. De taken van Concern Financiën zijn in de loop 
der jaren uitgebreid met onder andere centrale taken, waaronder het 
beheer van deelnemingen (in 2006) en personeelsbeleid (in 2011). In 
2011 fuseerde Concern Financiën met Concern Organisatie tot de Directie 
Middelen en Control (DMC). 

In het kader van de meer centrale concernsturing zijn de verantwoorde
lijk heden van de gemeentesecretaris in de onderzoeks periode uitgebreid. 
Vanaf 2007 is de gemeentesecretaris ook algemeen directeur, waarmee hij 
direct hiërarchisch boven de dienstdirecteuren is gesteld. De ambtenaren 
blijven op dat moment in dienst van de afzonderlijke diensten. Vanaf 2013 
is zijn positie verder versterkt doordat alle ambtenaren in algemene dienst 
komen en daarmee hiërarchisch onder de algemeen directeur vallen. 

In 2013 besluiten het college en de gemeente raad tot het overgaan naar 
een nieuw gemeentelijk organisatie model, dat per 1 januari 2015 is 
ingevoerd. In dit nieuwe organisatie model zijn de diensten omgevormd 
tot resultaats  verantwoordelijke eenheden (rve’s) die vallen onder 
vier clusters. Via het Gemeentelijk Management Team (GMT), onder 
voorzitterschap van de gemeente secretaris met deelname van de cluster
directeuren en concern  controller, wordt de organisatie op ambtelijk 
niveau aangestuurd. Binnen de nieuwe organisatie is een nieuwe 
rve opgericht, de rve Financiën, waar de financiële administraties en 
bijbehorende medewerkers en adviseurs van de voormalige diensten zijn 
onder  gebracht. Tevens zijn in het nieuwe organisatiemodel herzieningen 
door gevoerd die voortvloeien uit het opheffen van de stadsdeelraden 
(onder gelijktijdige invoering van bestuurscommissies) en uit de over
heveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente.

Deelconclusie 1: De financiële functie is uitgevoerd in een 
organisatie model dat zich in de loop van de gehele onderzoeks
periode ontwikkelde van een sterk decentraal dienstenmodel 
met decentrale managementverantwoordelijkheden naar een 
concernmodel met als uitgangspunt meer centrale sturing  

Gedurende de onderzoeksperiode heeft de gemeente Amsterdam ten 
aanzien van de financiële functie in algemene zin opvolging gegeven 
aan de richtlijnen uit de wettelijke kaders, zoals de Gemeentewet en het 
Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten 
(BBV). In de gemeentelijke verordeningen zijn ten aanzien van de 
financiële functie richtlijnen gedefinieerd die gebaseerd zijn op bestaande 
modelkaders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Daarmee concludeert de commissie dat de gemeente Amsterdam in 
algemene zin kaders en normen hanteert voor de financiële functie 
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die aansluiten op de gebruikelijke kaders en normen.824 Mede door het 
volgen van de geldende wetten en richtlijnen was gedurende de gehele 
onderzoeksperiode sprake van sluitende begrotingen en jaarrekeningen. 
Desalniettemin concludeert de commissie dat er sprake was van 
structureel en wijdverbreid onvoldoende presteren van de financiële 
functie.825

De commissie concludeert – op basis van eigen onderzoek, afgegeven 
accountants verklaringen en managementletters van ACAM, rapportages 
van de Rekeningencommissie, diverse interne rapportages en getuigen
verklaringen – dat de kwaliteit van de financiële administraties van de 
Amsterdamse organisatieonderdelen gedurende de onderzoeksperiode 
breed beschouwd als onvoldoende moet worden gekwalificeerd. De 
onvoldoende kwaliteit uit zich in het gebrek aan tijdigheid, volledigheid 
en juistheid van (vastlegging van) gegevens in administraties binnen 
de diensten en op centraal niveau. De tekortkomingen van de financiële 
administraties vloeiden in gevallen voort uit een slechte of zelfs 
ontbrekende koppeling tussen de primaire (gemeentelijke) processen 
en de financiële administraties. Een in het oog springend incident betrof 
de onverwachte onderschrijding van e 25 miljoen bij de Dienst Werk 
en Inkomen in 2011 die pas aan het eind van dat jaar duidelijk werd. 
Als tussentijds eerder bekend was dat het gevoerde beleid tot minder 
uitgaven zou leiden dan begroot, had het beleid bijgesteld kunnen 
worden (bijvoorbeeld door te intensiveren) om zo meer mensen aan 
het werk te helpen of door een deel van het budget te bestemmen voor 
andere doelen.

Daarnaast is – ondanks de initiatieven voor meer uniformering – tot het 
eind van de onderzoeksperiode sprake van een zeer grote diversiteit 
in de verschillende financiële administraties, zowel voor wat betreft de 
gebruikte inrichting, de definitities als de boekhoudsoftware. Dit ondanks 
verschillende initiatieven voor meer concernsamenwerking en sturing. 
Hierdoor is het zeer complex en bewerkelijk om tot een betrouwbaar 
totaalbeeld op concernniveau te komen. Het eilandenrijk compliceerde 
– en in sommige gevallen blokkeerde – bovendien de concernsturing en 
pogingen tot meer centralisatie. Zo lukte het niet om voor de Dienst ICT 
te achterhalen wat elk van de gemeentelijke diensten uitgaf aan ICT. 

Tevens is gebleken dat er in de gemeente terugkerende problemen 
zijn met de betalingsprocessen, waardoor verschillende incidenten 
met betrekking tot financiële transacties hebben plaatsgevonden. Het 
meest in het oog springende voorbeeld is de verkeerde overboeking 
van e 188 miljoen in plaats van e 1,88 miljoen voor de woonkosten
bijdrage in december 2013. Ook na de onderzoeksperiode meldt het 
college verkeerde betalingen. Op basis van analyse van betalingen via 
AFS in de periode oktober 2011 tot maart 2015 zijn er 312 claims voor 
terugvordering. Hiervan is in februari 2016 e 900 000 teruggehaald en 
staat nog e 50 000 open. Ook komen problemen aan het licht met het 
voldoen aan betalingstermijnen. In september 2015 blijkt dat maar 62% 
van de binnengekomen facturen binnen 30 dagen wordt betaald.

824 Een uitzondering hierop vormen de doelmatigheidsonderzoeken die het college wordt geacht uit te voeren op 
grond van art. 213a van de Gemeentewet. Deze onderzoeken zijn niet uitgevoerd. De verordening die de raad 
hiertoe heeft opgesteld, is overigens wel in lijn met de gebruikelijke kaders en normen.

825 In Hoofdstuk 5 zijn de prestaties van de financiële functie nader toegelicht.
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Ook constateert de commissie terugkerende problemen bij verschillende 
specialistische taken. Bij de uitvoering van treasuryactiviteiten zijn 
tekortkomingen geconstateerd in het vaststellen en toetsen van kaders 
en het beheer van leningen en garanties. Verder zijn terugkerende 
problemen geconstateerd bij het deelnemingenbeheer en processen 
gerelateerd aan de inning, betaling en verrekening van gemeentelijke 
en rijksbelastingen. Een positieve ontwikkeling is dat er in de loop van 
de onderzoeksperiode meer aandacht en verbetering is in het risico
management en het beheer van leningen en garanties.

Deelconclusie 2: De kwaliteit van de financiële administraties 
van de Amsterdamse organisatieonderdelen is breed 
beschouwd onvoldoende. Er is verder sprake van een gebrek 
aan uniformiteit van administraties en een slechte of zelfs 
ontbrekende koppeling tussen primaire processen en financiële 
administraties

Deelconclusie 3: Er zijn terugkerende problemen bij de 
beheersing van betaalprocessen en bij specialistische financiële 
taken als treasury, beheer van deelnemingen en fiscaliteit 

De gebrekkige en nietuniforme administraties bij de diensten resulteerden 
gedurende de gehele onderzoeksperiode in een moeizame, inefficiënte en 
onvoldoende gestructureerde P&Ccyclus. Mede als gevolg daarvan heeft 
het opleveren van P&Cproducten veel tijd en energie gekost en was de 
kwaliteit van die producten onvoldoende.

De gemeentelijke accountant ACAM heeft tijdens het controleren 
van de jaarrekeningen veel energie gestoken in het verbeteren van 
fouten in de financiële overzichten en administraties. Desalniettemin 
heeft de gemeentelijke accountant frequent afkeurende verklaringen 
of verklaringen met beperking afgegeven met betrekking tot de 
rechtmatigheid en getrouwheid van de gemeentelijke jaarrekening en 
jaarrekeningen van diensten. 

De raad heeft de leesbaarheid en inzichtelijkheid van de P&Cproducten 
meerdere malen gedurende de onderzoeksperiode als onvoldoende 
aangemerkt. Daarbij heeft de raad verzocht om beter inzicht te krijgen in 
de koppeling tussen de begrote en ingezette (financiële) middelen en de 
met die middelen beoogde en behaalde resultaten. Mede op het verzoek 
van de raad is de P&Ccyclus daarom uitgebreid met de viermaands 
en achtmaandsrapportage. Deze tussentijdse P&Cproducten werden 
geacht de raad te informeren over de stand van de begrotingsrealisatie 
en eventuele afwijkingen van de begroting. Evenwel bleken de grote 
verschillen in saldi tussen deze tussentijdse rapportages en de uiteindelijke 
jaar rekening zodanig groot dat de tussentijdse rapportages weinig voor
spellende waarde hadden. Als gevolg daarvan kreeg de raad pas in een 
dermate laat stadium het juiste inzicht in de financiële ontwikkelingen dat 
er geen mogelijkheid meer was om bij te sturen. Tevens bleek in de meeste 
jaren tijdens de onderzoeksperiode dat door het bewust behoedzaam 
begroten een substantieel positief saldo overbleef bij opmaak van de 
jaarrekening.
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Mede door de onvolkomenheden in de P&Ccyclus beschikt de politieke, 
bestuurlijke en ambtelijke leiding niet of onvoldoende over correcte, 
tijdige, volledige en inzichtelijke financiële stuur en management
informatie om te bepalen of bijsturing van beleid gewenst is. Een direct 
effect was bijvoorbeeld dat begrotingsbesprekingen op momenten 
moeizaam verliepen in de periode 2010 – 2014 doordat cijfers en uitgangs 
punten niet hard vaststonden. 

Deelconclusie 4: De P&Ccyclus is moeizaam, inefficiënt en 
onvoldoende gestructureerd; er is sprake van onvoldoende 
beheersing. De P&Cproducten voldoen niet aan de eisen die 
college en raad daaraan mogen stellen. Gemeentelijke en 
dienstjaarrekeningen kregen frequent afkeurende accountants
verklaringen en verklaringen met beperking 

Het proces van beleids en bestuursadvisering door Concern Financiën/
DMC over financiële consequenties van in het college voorliggende 
besluiten wordt tijdens verschillende verhoren gekenschetst als 
rommelig. In het proces van beleids en bestuursadvisering was sprake 
van tijdsdruk. Door het gebrek aan centrale informatie was het niet 
altijd mogelijk goede adviezen te geven, bijvoorbeeld op basis van 
goed onderbouwde businesscases. Ook werd op momenten Concern 
Financiën/DMC gepasseerd door de diensten voor advisering. Hierdoor 
lag er bij sommige beslissingen geen financieel beleids en bestuurs
advies in het college. Daarnaast constateert de commissie uit de verhoren 
dat er sprake was van sterk verschillende beelden van de inhoudelijke 
kwaliteit van de gegeven adviezen. De kwaliteit was in grote mate 
afhankelijk van de kwaliteit van betrokken bestuursadviseurs.

De commissie constateert verder dat het college geen structurele 
invulling heeft gegeven aan de wettelijk verplichte doelmatigheids onder
zoeken van beleid. Hierdoor is er zowel bij het college als bij de raad 
onvoldoende structureel inzicht verkregen in de doelmatigheid van de 
beleids uitvoering en dus ook niet in de vraag of financiële middelen 
efficiënter hadden kunnen worden ingezet.

Deelconclusie 5: Beleids en bestuursadvisering functioneert 
onvoldoende waardoor niet bij alle bestuursbesluiten een 
kwalitatief voldoende advies van Concern Financiën/DMC 
aanwezig was 

Deelconclusie 6: Doelmatigheidsonderzoeken ontbreken 
gedurende de gehele onderzoeksperiode waardoor onvoldoende 
inzicht is opgebouwd in doelmatigheid van beleids uitvoering  

Zowel op het bestuurlijke als op het ambtelijke niveau zijn diverse 
initiatieven genomen om kaders voor de financiële functie te verbeteren. 
Ook zijn diverse instrumenten ontwikkeld en ingezet voor de monitoring 
en verbetering van de financiële functie. Verder hebben onder andere 
de gemeentelijke accountant ACAM en de Rekeningencommissie 
diverse aanbevelingen gedaan voor de financiële functie. De commissie 
constateert evenwel dat de kaders en aanbevelingen vaak niet worden 
opgevolgd. Dit komt onder meer doordat kaders niet altijd duidelijk 
zijn en het opvolgen van de kaders onvoldoende wordt gemonitord en 
gehandhaafd. Concerncontrol is onvoldoende ingevuld. 
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Er was geen ‘Plan-Do-Check-Act’cyclus: de organisatie en het college 
monitorden niet of prestaties voldeden aan de doelstellingen om 
vervolgens bij te kunnen sturen wanneer dit niet het geval bleek 
te zijn. Control instrumenten ter verbetering en monitoring van de 
bedrijfs  voering en de aansturing van de financiële functie – zoals de 
resultaats  afspraken, bedrijfsvoerings verklaringen, integrale metingen 
bedrijfs  voering en het financieel toezichtinstrumentarium – blijken niet 
consequent en op uniforme wijze te worden gehanteerd. De effectiviteit 
van deze instrumenten blijft daardoor veelal beperkt. Hierdoor ontbreekt 
een duidelijk en krachtig systeem van ‘checks and balances’ dat kan 
helpen de prestaties van de financiële functie op het gewenste niveau te 
krijgen en te houden.

Er zijn veel verbeterinitiatieven in de onderzoeksperiode gelanceerd, 
waarbij op momenten zelfs sprake was van een opeenstapeling van 
verschillende verbeterinitiatieven voor de financiële functie. De meeste 
initiatieven hebben niet geleid tot het beoogde resultaat of gingen 
samen met grote inspanningen en meerkosten. In Paragraaf 9.1.4 gaat de 
commissie verder in op de verschillende verbeterinitiatieven.

Deelconclusie 7: De kaderstelling voor en sturing op de 
financiële functie is onvoldoende geweest. Kaders en 
aanbevelingen voor de financiële functie worden vaak niet 
opgevolgd. Sturingsinstrumenten vertoonden gebreken in de 
uitvoering en effectiviteit. Verbeterinitiatieven verliepen in de 
meeste gevallen niet volgens de planning en leidden in veel 
gevallen niet tot het beoogde resultaat 

De problemen in de financiële functie beperken zich niet tot de onderzoeks
periode. Ook na de onderzoeksperiode en na de reorganisatie van de 
gemeente in clusters en rve’s per 1 januari 2015 zijn de geconstateerde 
problemen in de financiële functie nog prominent aanwezig. De raad, 
het college en de ambtelijke organisatie hebben uitvoerig over de 
reorganisatie van het organisatiemodel van de gemeente gesproken. Er is 
op verschillende momenten nagedacht en gesproken over de uitvoerings
risico’s van de reorganisatie zoals door de Centrale Ondernemingsraad, 
bij dwarskijk sessies en bij een gateway review. Hierbij is aandacht 
geschonken aan de risico’s voor de financiële functie tijdens de transitie
fase, zij het beperkt. Daardoor zijn de impact en de consequenties 
op de financiële functie tijdens de implementatie en overgangsfase 
onderschat en onderbelicht gebleven. De omvang van de problemen in 
2015 met budgetbrieven, ontvlechtingen van budgetten, beginbalansen, 
trage betalingsprocessen en risico’s voor de jaarrekening over 2015 zijn 
onvoldoende voorzien. Met de ervaringen uit de periode 2010 – 2014 voor 
ogen bij de ontvlechting van ICTbudgetten had het gemeentebestuur 
kunnen en moeten weten hoe ingrijpend de grote organisatieverandering 
kon zijn voor de financiële functie. Het college heeft dit naar het oordeel 
van de commissie onderschat.

Deelconclusie 8: De consequenties van de reorganisatie per 
1 januari 2015 op de financiële functie zijn onvoldoende 
voorzien geweest. De implementatie heeft geleid tot diverse 
problemen in het presteren van de financiële functie  
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 9.1.2 Effecten van het onvoldoende presteren van de fi nanciële functie

Hoofdvraag 2: Wat zijn de effecten van deze geconstateerde 
problemen?
a. In hoeverre heeft de fi nanciële functie de ambtelijke organisatie in 

staat gesteld om haar taken adequaat uit te voeren?
b. In hoeverre heeft de fi nanciële functie het college in staat gesteld zijn 

beleidsdoelen te realiseren?
c. In hoeverre heeft de fi nanciële functie bijgedragen aan tijdige, juiste, 

volledige en overzichtelijke informatievoorziening aan de raad, 
opdat hij zijn kaderstellende en controlerende taak heeft kunnen 
uitoefenen?

d. Zijn gevallen aan te wijzen waarin geconstateerde problemen impact 
hebben gehad op fi nanciële en/of andere belangen van de stad 
Amsterdam?

e. Hoe heeft de ambtelijke organisatie, college en raad gereageerd om 
de impact van deze gevallen te beperken?

De structurele en wijdverbreide problemen binnen de verschillende taken 
van de fi nanciële functie hebben negatieve effecten voor de gemeente 
als geheel, maar uiteindelijk ook voor de Amsterdammer. Het gaat om 
zowel fi nanciële als nietfi nanciële effecten met als ultiem effect het 
risico op verlies van vertrouwen onder de Amsterdammers en andere 
relaties van de gemeente. In onderstaande Figuur 17 wordt in een 
overzicht weergegeven welke effecten zijn vastgesteld als gevolg van het 
onvoldoende presteren van de fi nanciële functie.826 

 Figuur 17: Effecten van het onvoldoende presteren van de fi nanciële functie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

826 In Hoofdstuk 6 zijn de effecten van het onvoldoende presteren nader toegelicht.
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Financiële effecten
Het ontbreken van correcte, tijdige, volledige en inzichtelijke financiële 
informatie maakt het moeilijk om de juiste besluiten tijdig te nemen. 
Het stelt de ambtelijke organisatie onvoldoende in staat om de juiste 
managementinformatie te krijgen die het nodig heeft om te sturen en 
bestuurlijke keuzes voor te leggen. Het niet altijd aanwezig zijn van 
kwalitatief voldoende adviezen bemoeilijkt het college om de juiste 
bestuurlijke keuzes te maken en om snel en gericht bij te sturen waar 
dat nodig is. Het beperkt verder de raad in zijn kaderstellende en 
controlerende rol.

Voorbeelden van onvolkomenheden in informatievoorziening voor besluit
vorming uiten zich bijvoorbeeld rond de verzelfstandiging van het Afval 
Energie Bedrijf (AEB)827 en de bezuinigingen op het beleidsveld ‘werk en 
inkomen’828. De commissie heeft geen nader onderzoek gedaan naar alle 
voorbeelden van onvolkomenheden, maar stelt het evenwel vast in de 
specifieke voorbeelden waar substantiële bedragen aan verbonden zijn. 

Door het ontbreken van correcte, tijdige, volledige en inzichtelijke 
informatie kan achteraf ook niet betrouwbaar worden vastgesteld of 
activiteiten van de gemeente doelmatig zijn geweest. Er wordt dus niet 
inzichtelijk of het maximale gedaan wordt met de beschikbare middelen 
voor Amsterdam.

Deelconclusie 9: Het onvoldoende voorhanden zijn van stuur
informatie en goede bestuursadvisering kan leiden tot 
gebrekkige besluitvorming, sturing en taakuitvoering. Dit leidt 
tot extra kosten of tot de situatie dat niet het maximale gedaan 
wordt met de beschikbare middelen 

Onvolkomenheden in de operationele taken van de financiële functie 
zijn direct te vertalen naar financiële effecten. In het rapport noemt de 
commissie enkele concrete voorbeelden van kosten in operationele 
processen zoals veroorzaakt door de fout in het overboeken van de 
woonkostenbijdrage en het doen van dubbele betalingen. 

Ook heeft de commissie geconstateerd dat kosten zijn gemaakt die direct 
of indirect samenhangen met het repareren van gesignaleerde fouten en 
incidenten. De commissie constateert dat de gemeente na grote incidenten 
de gevolgen daarvan met veel inzet heeft beperkt, mede door de inzet van 
bijvoorbeeld crisisteams. De gemeentelijke organisatie blijkt op dat soort 
momenten zeer wendbaar en actiegericht om problemen op te lossen. 
Bij het oplossen van incidenten heeft de gemeente substantiële extra 
kosten moeten maken. Daarbij gaat het niet alleen om direct aantoonbare 

827 In de loop van 2014 meldt de directie van AEB dat de financiële resultaten tegenvallen. Hierdoor moet de 
gemeente de dividendverwachtingen naar beneden bijstellen en de boekwaarde van AEB afwaarderen. 
De rekenkamer concludeert in 2015 dat een beter besluitvormingsproces een beter inzicht oplevert in 
de realiseerbaarheid en haalbaarheid van de transitieprojecten, de financiële prognoses en de waarde 
van AEB. De rekenkamer denkt dat afwaardering van het AEB onontkoombaar was, maar de omvang is 
aanvechtbaar. Bron: Rekenkamer Amsterdam, Afval Energie Bedrijf (AEB), Tegenvallende resultaten na 
verzelfstandiging, november 2015.

828 Een voorbeeld van onvolkomen besluitvorming als gevolg van het ontbreken van financiële informatie is de 
maatregel die het college en de raad in 2011 nemen om de bezuinigingen op het beleidsveld ‘werk en inkomen’ te  
realiseren. De financiële ramingen indiceren dat het beoogde besparingsdoel niet gehaald wordt. Op basis van deze 
informatie besluit het college tot vergaande aanvullende besparingen. Naar later blijkt, leiden de oorspronkelijke 
maatregelen juist tot meer besparingen dan begroot. Op basis van correcte ramingen had het college kunnen 
overwegen om geen aanvullende maatregelen te nemen of deze in een rustiger tempo door te voeren.
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kosten, maar ook om extra tijd en inzet van de ambtelijke organisatie om 
bijvoorbeeld reparaties en verbeterinitiatieven uit te voeren. 

Daarnaast stelt de commissie vast dat het niet op orde hebben van een 
goede administratieve organisatie en interne control voor operationele 
processen het risico op fraude vergroot. Hier ‘maakt gelegenheid de dief’.

Deelconclusie 10: Door fouten in de uitvoering van operationele 
financiële taken ontstaan extra kosten  

De processen die moeten leiden tot een degelijke administratie en de 
totstandkoming van P&Cproducten zijn ondermaats. Om de administraties 
en P&Cproducten alsnog op een aanvaardbaar niveau te krijgen worden  
additionele kosten gemaakt. Het leidt tot extra belasting van het 
gemeentelijke personeel – waarvan de kosten niet direct zichtbaar zijn –  
en extra kosten door externe inhuur. 

Deelconclusie 11: Inefficiënte processen leiden tot extra 
personele belasting en additionele kosten in de financiële 
organisatie zelf  

Nietfinanciële effecten
Het onvoldoende presteren van de financiële functie heeft een 
direct effect op de wijze waarop de raad invulling kan geven aan zijn 
controlerende en kaderstellende taak, in het bijzonder het budgetrecht 
dat de raad toekomt. Zowel de gemeentelijke accountant ACAM, 
de rekenkamer en de Rekeningencommissie als de raad hebben er 
verschillende malen op gewezen dat de raad door onvoldoende financiële 
informatie zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet ten 
volle kan uitvoeren. De raad mist hierdoor een belangrijk stuurmiddel om 
tot een juiste, tijdige en inzichtelijke begroting te kunnen komen en om 
goed op de uitvoering van de begroting te kunnen controleren. 

Deelconclusie 12: Onvoldoende financiële informatie leidt tot 
een aantasting van de uitoefening van de kaderstellende en 
controlerende bevoegdheden van de raad 

Door de incidenten en het niet op orde hebben van de financiële functie 
ondervinden Amsterdammers directe negatieve effecten in de dienst
verlening. Voorbeeld hiervan is het overmaken van te veel geld aan 
Amsterdammers met hieruit voortvloeiende procedures om het te veel 
betaalde geld terug te innen. Andere voorbeelden betreffen het niet tijdig 
betalen van facturen en onjuiste WOZtaxaties, die ten grondslag liggen 
aan diverse belastingen, waar vervolgens bezwaar tegen moet worden 
gemaakt.

Deelconclusie 13: Tekortkomingen in de uitvoering van 
operationele financiële taken leiden tot hinder en suboptimale 
dienstverlening aan de Amsterdammers 
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Verlies van vertrouwen
Door het onvoldoende presteren van de financiële functie en incidenten 
die mede daaruit voortvloeien is een verwachtingskloof ontstaan: er 
wordt niet voldaan aan wat verwacht mag worden van een professionele 
gemeentelijke organisatie met een begroting van ruim e 6 miljard in 
2015. De eerdergenoemde effecten brengen het risico met zich mee dat 
Amsterdammers en andere belanghebbenden, zoals andere (semi)
publieke organisaties of commerciële partijen, minder vertrouwen 
krijgen in de financiën van de gemeente. Dat is niet alleen schadelijk 
voor de verhoudingen tussen de gemeente en haar inwoners, maar dit 
kan ook zakelijk tot risico’s leiden en afbreuk doen aan het imago van de 
gemeente.

Bij de raad ontstaat het risico op incidentgedrevenheid, omdat hij 
onvoldoende vertrouwen heeft in het verkrijgen van inzichtelijke, correcte 
en tijdige informatie van en over de financiële functie. Dit leidt tot een 
negatieve en gespannen verhouding tussen raad en college, waarbij het 
risico is dat wederzijds vertrouwen afkalft en politieke schade kan ontstaan.

Deelconclusie 14: Het onvoldoende presteren van de financiële 
functie kan leiden tot verlies van vertrouwen, zowel tussen de 
Amsterdammers (en andere relaties van de gemeente) en de 
gemeente als binnen de gemeentelijke organisatie 

Het onvoldoende presteren van de financiële functie heeft geleid tot 
negatieve effecten, zowel financiële als nietfinanciële. Er zijn risico’s en 
kosten (1) als gevolg van onvoldoende financiële informatie, (2) als  
gevolg van fouten in operationele processen en (3) als gevolg van 
inefficiënties in de organisatie zelf. Nietfinanciële effecten betreffen een 
aantasting van de uitoefening van het budgetrecht van de raad en een 
suboptimale dienstverlening aan de Amsterdammers. Alle voornoemde 
effecten kunnen leiden tot verlies van vertrouwen bij betrokkenen, wat 
zowel financiële als nietfinanciële gevolgen kan hebben.

De commissie kan de totale kosten die voortvloeien uit het onvoldoende 
presteren niet exact bepalen. Het ontbreken van bepaalde management 
en stuurinformatie en doelmatigheidsonderzoeken maakt het immers 
moeilijk dan wel onmogelijk om een totaalbeeld te krijgen van eventueel 
vermijdbare kosten en/of misgelopen opbrengsten. De commissie heeft 
desondanks wel genoeg voorbeelden gezien van risico’s en kosten van 
het niet op orde hebben van de financiële functie op zowel concern als 
dienstniveau. De commissie acht de omvang van bestaande en bekende 
effecten als zodanig ernstig dat het een hoge prioriteit verdient om de 
financiële functie te verbeteren. Met inachtneming van bovenstaande 
vindt de commissie het aannemelijk dat de verbetering van de financiële 
functie kan leiden tot een betere inzet van enkele tientallen miljoenen 
euro’s per jaar.



Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen

279

 9.1.3 De oorzaken voor het onvoldoende presteren van de fi nanciële 
functie

Hoofdvraag 3: Welke oorzaken liggen ten grondslag aan 
deze geconstateerde problemen op het niveau van college, 
ambtelijke organisatie en raad?
a. Wat waren de verantwoordelijkheden van het college, de ambtelijke 

organisatie en de raad in de invulling van de taken behorende tot de 
fi nanciële functie? 

b. In hoeverre heeft het college adequaat invulling gegeven aan deze 
verantwoordelijkheden?

c. In hoeverre heeft de ambtelijke organisatie adequaat invulling 
gegeven aan deze verantwoordelijkheden?

d. In hoeverre heeft de raad adequaat invulling gegeven aan deze 
verantwoordelijkheden (in ieder geval de kaderstellende en 
controlerende bevoegdheid)?

e. Welke oorzaken zijn er voor de geconstateerde problemen op het 
niveau van onderliggende organisatie/structuur, processen/systemen, 
en mensen/cultuur?

f. Zijn in de oorzaken structurele of wijdverbreide patronen (‘rode 
draden’) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen precies?

De commissie constateert dat de oorzaken van de structurele en 
wijdverbreide problemen in de fi nanciële functie zijn te groeperen 
rond zeven probleemgebieden.829 Deze probleemgebieden hebben een 
structureel en wijdverbreid karakter. De oorzaken beperken zich namelijk 
niet alleen tot een organisatieonderdeel of moment in de tijd, maar zijn 
op verschillende momenten in de onderzoeksperiode en op verschillende 
plaatsen in de organisatie aanwezig. De commissie constateert tevens 
dat er sprake is van een opeenstapeling van verschillende oorzaken, 
die niet alleen afzonderlijk maar gezamenlijk en elkaar onderling 
versterkend hebben geleid tot het onvoldoende presteren. Deze zeven 
probleemgebieden verklaren waarom het systeem van de fi nanciële 
functie onvoldoende functioneert. Het betreft de volgende zeven 
probleemgebieden:
1. Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie;
2. Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie; 
3. Onvolkomenheden bij systemen en processen; 
4. Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet; 
5. Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt aan 

een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering; 
6. Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van verbeter

initiatieven;
7. Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve organisatie.

Deze probleemgebieden worden hieronder nader toegelicht.

De commissie constateert dat het college en de raad in de onderzoeks
periode te weinig structurele aandacht en prioriteit geven aan de 
fi nanciële functie. Aandacht aan de fi nanciële functie wordt vooral 
gegeven als reactie op incidenten, bij de aanvang van verbeterinitiatieven 
en in tijden van bezuinigingen. Aan die beperkte aandacht liggen weer 

829 In Hoofdstuk 7 zijn de oorzaken voor het onvoldoende presteren nader uiteengezet. 
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draden’) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen precies?
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andere oorzaken ten grondslag zoals de beperkte intrinsieke motivatie bij 
politici voor de verbetering van de financiële functie en bedrijfsvoering 
in het algemeen. Er is meer aandacht voor het realiseren van beleids en 
maatschappelijke doelen dan het verbeteren van de financiële functie. 
De complexiteit van het onderwerp financiën beperkt verder de aandacht 
en interesse van raadsleden. Bij problemen in de financiële functie 
heeft de meerderheid van de raad veelal geen belang om daar politieke 
consequenties aan te verbinden. 

Vanwege de dienstbaarheid en loyaliteit van de ambtelijke organisatie 
aan de politieke leiding werkt het gebrek aan aandacht en prioriteit voor 
de financiële functie binnen de politiek direct door binnen de ambtelijke 
organisatie. 

Het gebrek aan structurele aandacht is sterk bepalend voor de 
inadequate wijze waarop de politiek en de ambtelijke organisatie hun 
verantwoordelijkheden voor de financiële functie hebben opgepakt. 
Daarmee ontbreekt het meest wezenlijke fundament om tot goede 
prestaties en structurele verbetering te kunnen komen.

Deelconclusie 15: Onvoldoende structurele aandacht bij de 
politiek (raad en college) en ambtelijke organisatie is een grond   
oorzaak van het onvoldoende presteren van de financiële functie 

Zoals geldt voor alle gemeentelijke taken, geldt ook voor de financiële 
functie dat de raad verantwoordelijk is voor de kaderstelling en controle 
daarop en dat het college politiek verantwoordelijk is voor de uitvoering 
daarvan. Het college heeft voor deze taak de beschikking over het 
ambtelijk apparaat van de gemeente. 

Hoewel over deze globale verantwoordelijkheidsverdeling geen twijfel 
bestaat, constateert de commissie dat op detailniveau sprake is van 
een onvoldoende heldere inrichting van taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden voor de financiële functie. Daardoor zijn afspraken 
tussen wethouders onderling en tussen college, gemeentesecretaris, 
Concern Financiën/DMC en decentrale diensten ten aanzien van de 
financiële functie onduidelijk of nietbestaand. Dit draagt bij aan de 
onduidelijkheid over de aansturing van de financiële functie. De grote 
diversiteit in de financiële administraties als gevolg van het ‘eilandenrijk’ 
maakt de totstandkoming van kwalitatief goede (financiële) informatie op 
concernniveau zeer complex. 

Vanaf het begin van de onderzoeksperiode is er steeds in kleine stappen 
gewerkt aan meer concernsturing op het ‘eilandenrijk’ van diensten. In de 
praktijk is er tot de reorganisatie in 2015 structureel sprake van onvoldoende 
duidelijke en krachtige centrale regie en doorzettingsmacht. De commissie 
stelt dat de nieuwe organisatiestructuur in de basis een goede uitgangs
positie biedt om als concern betere invulling en sturing te kunnen geven op 
de financiële functie. Zij constateert tevens dat de problemen nog niet weg 
zijn en voor een deel zelfs zijn verergerd. Ook na de reorganisatie bestaat 
nog onvoldoende duidelijkheid over de verantwoordelijkheids verdeling 
binnen het college en tussen het college en de ambtelijke organisatie over 
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bijvoorbeeld het opstellen van P&Cproducten en het zorg dragen voor een 
gedegen uitvoering van de administratie.

Deelconclusie 16: Onduidelijkheid over de aansturing van de 
financiële functie is een grondoorzaak van het onvoldoende 
presteren van de financiële functie 

De financiële functie is afhankelijk van de inrichting van systemen 
en processen. De commissie constateert problemen in de ICT, 
administratieve organisatie en interne control en aansluiting tussen 
financiële en operationele processen, die leiden tot problemen in de 
financiële functie.

Deelconclusie 17: Onvolkomenheden bij systemen en 
processen (ICT, administratieve organisatie en interne control 
en aansluiting op primaire processen) dragen bij aan het 
onvoldoende presteren van de financiële functie 

De afstemming tussen de taken aan de ene kant en de capaciteit en 
kennis en kunde van de financiële organisatie aan de andere kant was 
gebrekkig. Dit leidde tot een hoge werkdruk voor met name Concern 
Financiën/DMC. De commissie constateert verder dat het gemeentebrede 
personeelsbeleid onvoldoende randvoorwaarden bood voor een goede 
personeelsinzet in de financiële functie. Dit is de ambtelijke top en het 
college aan te rekenen. Het is aan hen om te zorgen voor een adequaat 
personeelsbeleid en de uitvoering hiervan, zodat de organisatie is 
toegerust op de aan haar toebedeelde taken. Hierbij is in het bijzonder 
aandacht vereist voor in, door en uitstroom van medewerkers, opleiding 
en opvulling van managementposities.

Deelconclusie 18: Tekortkomingen in het personeelsbeleid en 
de uitvoering daarvan dragen bij aan het onvoldoende presteren 
van de financiële functie 

In de gemeente Amsterdam is er niet sprake van één organisatiecultuur, 
maar van meerdere culturen die verschillen per organisatieonderdeel. 
De commissie constateert evenwel een aantal breed voorkomende 
kenmerken die geen positieve invloed hebben op het presteren van 
de financiële functie. In Amsterdam is sprake van een grote mate van 
vrijblijvendheid en daardoor een onvoldoende opvolgen en nakomen 
van regels en afspraken. Dat wordt versterkt doordat decentrale dienst
belangen meer aandacht en prioriteit krijgen dan concern belangen. Tevens 
is er onvoldoende kritische aandacht voor routinematige, dagelijkse zaken 
die zo belangrijk zijn voor de kwaliteit en prestaties van de financiële 
functie. Ook het doorschieten van politieke incident gedrevenheid draagt 
niet bij aan het creëren van een veilige omgeving voor ambtenaren om 
fouten te melden en hiervan te leren.

Deelconclusie 19: Vrijblijvendheid en het nietnakomen van 
afspraken zijn gedragskenmerken die niet bijdragen aan het 
voldoende presteren van de financiële functie 

De commissie constateert dat er vele verbeterinitiatieven zijn geweest voor 
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de financiële functie. Omdat deze initiatieven onvolkomenheden hadden in 
de inrichting en uitvoering, leidden deze niet tot het op voldoende niveau 
presteren van de financiële functie. Deze oorzaak wordt in de volgende 
paragraaf nader uitgelicht. 

Deelconclusie 20: Onvolkomenheden in de inrichting en 
uitvoering van verbeterinitiatieven leiden ertoe dat de financiële 
functie onvoldoende verbetert 

De commissie constateert dat gedurende de onderzoeksperiode 
onvoldoende sprake is van een lerende organisatie die het presteren 
van de financiële functie structureel verbetert. Problemen blijven jaren 
voortbestaan, zoals blijkt uit het jaarlijks moeizame jaarrekeningproces en 
de frequent terugkerende adviezen van ACAM, de Rekeningencommissie 
en de rekenkamer. Ook het feit dat verbeterinitiatieven keer op keer 
niet leiden tot het beoogde resultaat maakt dat problemen blijven 
voortbestaan. Een van de oorzaken is dat evaluaties van verbeter
initiatieven en incidenten ontbreken dan wel onvoldoende breed worden 
gedeeld. Ook ontbreken gedegen analyses van de problemen waar de 
financiële functie mee te maken heeft. Dit leidt tot een ‘Plan-Do-Plan-Do’-
cultuur, in plaats van een ‘Plan-Do-Check-Act’-cultuur. Dit houdt in dat er 
steeds nieuwe plannen worden gemaakt, in plaats van dat de uitvoering 
van bestaande plannen tussentijds en nadien worden geëvalueerd. 
Daarnaast ontbreken structurele analyses of medewerkers nog de 
juiste competenties bezitten voor het werk en de mogelijkheden voor 
bijbehorende opleidingen.

Deelconclusie 21: Onvoldoende verankering van een lerende en 
adaptieve organisatie draagt niet bij aan het verbeteren van het 
presteren van de financiële functie 

Aan het onvoldoende presteren van de financiële functie ligt een 
diversiteit aan opeengestapelde structurele oorzaken ten grondslag. 
Dit ‘systeemfalen’ wijt de commissie niet aan één persoon of gremium. 
Zowel de raad en het college als de ambtelijke organisatie dragen een 
verantwoordelijkheid voor het structureel onvoldoende presteren van 
de financiële functie en de onderliggende oorzaken.830 Het is in de eerste 
plaats de raad en het college die als politiek verantwoordelijke instituten 
zijn aan te spreken. De raad heeft gedurende de onderzoeksperiode 
onvoldoende aandacht besteed aan de financiële functie. Daarmee 
is de raad tekortgeschoten in de invulling van zijn kaderstellende en 
controlerende taak ten aanzien van de financiële functie.

Het college is over de onderzoeksperiode bezien in zijn bestuurlijke 
verantwoordelijkheid tekortgeschoten voor het op orde brengen van de 
financiële functie. Gedurende de gehele onderzoeksperiode kwamen vanuit 
de raad, de ambtelijke organisatie, de gemeentelijke accountant ACAM en 
de Rekeningencommissie signalen dat er problemen waren in en rondom 
de financiële functie. Het college heeft daarop zijn gezag en bevoegdheden 
onvoldoende aangewend en in daden omgezet om deze problemen op te 
lossen. Daar waar wel initiatieven genomen werden om verbeteringen te 
realiseren, leidden ze niet tot de beoogde resultaten. Onvolkomenheden 
in de toedeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 

830 In Hoofdstuk 8 heeft de commissie de rolinvulling van de verschillende actoren beoordeeld.
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en de uiteindelijke doorzettingsmacht van de ambtelijke top voor het 
realiseren van betere sturing (control) op de financiële functie zijn de 
verantwoordelijkheid van het college. Binnen het college ziet de commissie 
een belangrijke rol voor de wethouder Financiën. Gegeven de omvang, 
aanhoudendheid en bekendheid met de problemen in de financiële functie, 
had over de onderzoeksperiode bezien zijn aandacht, prioriteit en getoonde 
daadkracht hiervoor groter moeten zijn. De wethouder Financiën is de 
coördinerende wethouder voor de implementatie en opvolging van de 
instrumenten rond de bedrijfsvoering en de opvolging van aanbevelingen 
van ACAM en de Rekeningencommissie. Over de onderzoeksperiode 
bezien heeft de wethouder Financiën onvoldoende aandacht aan al deze 
zaken besteed. Pas na de fout met de woonkostenbijdrage in 2013 is de 
financiële functie een prioriteit geworden op de politieke agenda en heeft 
het de volle aandacht van het college.

Het gebrek aan politieke aandacht en prioriteit voor de financiële functie 
werkt door in de aandacht van de ambtelijke organisatie. Onverminderd  
draagt de ambtelijke organisatie een verantwoordelijkheid voor het op 
orde brengen van de financiële functie. Hoewel voor de verschillende 
topfunctionarissen en organisatie  onderdelen verzachtende omstandig
heden zijn aan te dragen, meent de commissie dat ook de ambtelijke 
top tekort is geschoten. Er is sprake van terugkerende problemen 
in de financiële functie die zowel door de gemeentelijke accountant 
als door interne bedrijfsvoerings verklaringen en integrale metingen 
bedrijfsvoering zijn benoemd. Aan de opvolging en handhaving van de 
kaders en regels voor een gedegen financiële functie is onvoldoende 
gestalte gegeven. De wens voor concerncontrol en samenwerking werd 
in woord breed gedeeld, maar bleef in de praktijk achter. Diensten en de 
concern staf hebben gedurende de onderzoeksperiode vastgehouden aan 
‘eilanddenken’ en hebben onvoldoende de wil tot samenwerken laten 
zien. De commissie spreekt hierop vooral de leidinggevenden aan. Zij 
zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het ontstaan dan wel het 
blijven bestaan van de genoemde oorzaken en voor het onvoldoende 
initiëren, stimuleren en doen uitvoeren van de noodzakelijke vernieuwing 
en verbetering.

Deelconclusie 22: Over de onderzoeksperiode bezien zijn 
de politieke, bestuurlijke en ambtelijke leiding in hun 
verantwoordelijkheid tekortgeschoten in het op orde brengen 
van de financiële functie. Dit heeft ertoe geleid dat de financiële 
functie van de gemeente structureel onvoldoende presteert
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 9.1.4 Onvolkomenheden in de opzet, uitvoering en resultaten van 
verbeterinitiatieven

Hoofdvraag 4: Welke initiatieven voor verbetering zijn voor
gesteld voor de fi nanciële functie op het niveau van college, 
ambtelijke organisatie en raad, op welke wijze zijn deze al dan 
niet uitgevoerd en tot welke resultaten hebben deze geleid?
a. Welke initiatieven voor verbetering (adviezen, voorstellen, 

verbetertrajecten, etc.) van de fi nanciële functie zijn er geweest?
b. Hoe heeft het college gereageerd op deze initiatieven voor 

verbetering van de fi nanciële functie en welke opvolging is hieraan 
gegeven?

c. Hoe heeft de ambtelijke organisatie gereageerd op deze initiatieven 
voor verbetering van de fi nanciële functie en welke opvolging is 
hieraan gegeven?

d. Op welke wijze heeft de raad gereageerd op en opvolging gegeven 
aan met de raad gedeelde interne en externe initiatieven voor 
verbetering van de fi nanciële functie? 

e. Waar hebben deze initiatieven voor verbetering toe geleid voor wat 
betreft het presteren van de fi nanciële functie?

f. Zijn er structurele succes of faalfactoren aan te wijzen voor het al 
dan niet slagen van de genoemde initiatieven ter verbetering van de 
fi nanciële functie?

De raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben gedurende 
de onderzoeksperiode verschillende concernbrede verbeterinitiatieven 
ondernomen om geconstateerde tekortkomingen in de fi nanciële functie 
op te lossen en verbeteringen te realiseren of hier een bijdrage aan 
te leveren. In Figuur 18 is een overzicht gegeven van de looptijd van 
verschillende initiatieven.831

 Figuur 18: Overzicht van de belangrijkste verbeterinitiatieven voor de 
fi nanciële functie in de onderzoeksperiode

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

831 Dit zijn concernbrede initiatieven die de commissie nader heeft bestudeerd. Het zijn verbeterinitiatieven met 
een belangrijke bijdrage aan kwaliteitsverbetering en uniformering van administraties en aan realisatie van 
concerncontrol. Andere initiatieven zijn in Hoofdstuk 4 en in Bijlage 6 nader beschreven. 
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De commissie constateert dat het een moeilijke opgave is gebleken om de 
bedrijfsvoering in het algemeen en de financiële functie in het bijzonder te 
verbeteren en op het gewenste niveau te brengen. De verbeterinitiatieven 
hebben de financiële functie tot op heden nog niet op voldoende niveau 
gebracht, ondanks dat de start van initiatieven veelal kon rekenen op de 
steun en inzet van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Het 
initiatief voor verbeterplannen ligt veelal bij het college en de ambtelijke 
organisatie. De raad heeft in sommige gevallen zelf actief gevraagd om 
verbeteringen op het gebied van concerncontrol (zoals Visie op Control en 
Uitvoeringsplan Versterkt control). 

De commissie constateert dat verbeterinitiatieven niet slagen in het behalen 
van de gewenste resultaten binnen gestelde termijnen en budgetten. Al 
vanaf 2000 is er aandacht voor concernsamenwerking en concern control in 
Operatie Drieluik. In 2010 komt er een visie op concern control met Visie op 
Control. Tot na de onderzoeksperiode (in 2015) is concern control echter nog 
niet volledig gerealiseerd. De gemeente Amsterdam is ook al sinds 2005 
bezig met het uniformeren en het op elkaar aansluiten van de verschillende 
financiële administraties via projecten zoals Stroomlijning Financiële 
Gegevens, het Servicehuis Financiën en het Amsterdams Financieel 
Systeem. Tot op dit moment is er echter nog geen sprake van een uniforme, 
efficiënte, betrouwbare en eenduidige financiële administratie. Het nieuwe 
project hiervoor, Doorontwikkeling Financiële Administratie, heeft een 
voorziene looptijd tot 2017.

Deelconclusie 23: Verbeterinitiatieven voor de financiële functie 
slagen vaak niet in het halen van beoogde resultaten 

Er is een aantal specifieke oorzaken aan te wijzen die ertoe hebben geleid 
dat Amsterdam dergelijke grootschalige veranderingen niet succesvol 
heeft kunnen doorvoeren. Deze oorzaken liggen in het belang en de 
urgentie die aan een initiatief worden gehecht, de formulering van doel
stellingen, de wijze van opzet en management van projecten met de 
toewijzing van adequate middelen, de uitvoering van probleemanalyses 
en in het uitvoeren van tussentijdse evaluaties. De belangrijkste factoren 
die hebben geleid tot het onvoldoende succesvol zijn van de ondernomen 
verbeterinitiatieven, zijn te herleiden tot:
• Onvoldoende en diffuus eigenaarschap en onvoldoende urgentie om 

verbetering te realiseren; 
• Gebrek aan duidelijke doelstellingen;
• Te weinig aandacht voor de basiselementen van projectmatig werken: 

onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, onvoldoende opdracht
geverschap, ontbreken van mijlpalen en onvoldoende middelen;

• Onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van probleemanalyses; 
• Ontbreken van voortgangs en eindrapportages voor (tussentijdse) 

evaluaties.

Deelconclusie 24: De onderliggende factoren voor het niet 
slagen van verbeterinitiatieven zijn te herleiden tot onvoldoende 
eigenaarschap en urgentie voor verbeteringen en onvoldoende 
uitvoeren van de basisbeginselen van goed programma en 
projectmanagement 
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Ook het niet slagen van de verbeterinitiatieven wijt de commissie niet aan 
één persoon of gremium. Ook hier wijst de commissie op het systeem 
waarbinnen de fi nanciële functie opereert en de verantwoordelijkheid 
die betrokkenen daarbij – ook in gezamenlijkheid – dragen. De 
raad, het college en de ambtelijke organisatie dragen allemaal een 
verantwoordelijkheid voor het systeem waarbinnen de fi nanciële functie 
opereert en het (laten) slagen van verbeterinitiatieven.832

 9.2 Aanbevelingen 

Hoofdvraag 5: Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het 
college, de ambtelijke organisatie en de raad om de fi nanciële 
functie binnen de gemeente Amsterdam te verbeteren?
a. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college en de 

ambtelijke organisatie voor een betere sturing op, beheersing van en 
verantwoording vanuit de fi nanciële functie?

b. Zijn er voorbeelden van ‘best practices’ voor de fi nanciële 
functie binnen de gemeente Amsterdam en zo ja, zijn deze elders 
overgenomen?

c. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor de raad om zijn 
kaderstellende en controlerende bevoegdheid beter aan te wenden? 

d. Hoe verhouden de aanbevelingen zich tot de huidige reorganisatie 
van de gemeente?

In deze paragraaf doet de commissie op basis van haar onderzoek 
aanbeve lingen die gericht zijn op het aanpakken van de onderliggende 
oor zaken van het structureel onvoldoende presteren van de fi nanciële 
functie. 

De commissie doet aanbevelingen die aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Het structureel verbeteren van de fi nanciële functie van 
Amsterdam vergt dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie 
deze in een samenhangend pakket van maatregelen oppakken.

De commissie doet aanbevelingen die gericht zijn op de volgende zes 
intenties: 
• Dwing structurele bestuurlijke aandacht af voor de fi nanciële functie; 
• Verbeter de informatievoorziening en verhoog de transparantie voor 

de ambtelijke organisatie, het college en de raad; 
• Zorg als raad voor een betere invulling van de kaderstellende en 

controlerende rol; 
• Verduidelijk verantwoordelijkheden, zorg voor doorzettingsmacht, 

versterk de fi nanciële kolom en breng de basis op orde;
• Stimuleer gewenst gedrag en ontwikkel een lerende en adaptieve 

organisatie;
• Investeer in veranderkracht.

Op zowel het politieke als bestuurlijke niveau hoort structurele aandacht 
georganiseerd te zijn voor de gemeentelijke bedrijfsvoering in het 
algemeen en de fi nanciële functie in het bijzonder. Aanbevelingen zijn 
daarom gericht op het expliciteren van de zorgplicht (‘systeem verant
woor delijkheid’) van het college, en de wethouder Financiën in het 
bijzonder, voor de fi nanciële functie. Een betere informatievoorziening 

832 In Hoofdstuk 8 heeft de commissie de rolinvulling van de verschillende actoren beoordeeld.

Hoofdvraag 5: Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het 
college, de ambtelijke organisatie en de raad om de fi nanciële 
functie binnen de gemeente Amsterdam te verbeteren?
a. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college en de 

ambtelijke organisatie voor een betere sturing op, beheersing van en 
verantwoording vanuit de fi nanciële functie?

b. Zijn er voorbeelden van ‘best practices’ voor de fi nanciële 
functie binnen de gemeente Amsterdam en zo ja, zijn deze elders 
overgenomen?

c. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor de raad om zijn 
kaderstellende en controlerende bevoegdheid beter aan te wenden? 

d. Hoe verhouden de aanbevelingen zich tot de huidige reorganisatie 
van de gemeente?
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en transparantie voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie 
vormen onderdeel van dit thema om meer aandacht te genereren voor de 
financiële functie. 

De commissie doet ook aanbevelingen aan de raad om betere invulling te 
geven aan de kaderstellende en controlerende taken ten aanzien van de 
financiële functie. Het invoeren van een meer gestructureerde wijze van 
behandeling van de jaarrekening en begroting en betere aansluiting met 
raadsgremia als de Rekeningencommissie, de gemeentelijke accountant 
ACAM en de rekenkamer behoren tot aanbevelingen van de commissie.

Het college en de ambtelijke organisatie dienen de uitvoering van de 
gemeentelijke taken zo optimaal mogelijk gestalte te geven en hier 
strak op te sturen. De commissie doet daarom aanbevelingen voor het 
realiseren van een heldere en goed afgestemde inrichting van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op deze manier weten 
de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen welke rol zij 
hebben en wat zij van elkaar mogen verwachten. Verantwoordelijken 
voor de financiële functie dienen daarvoor voldoende middelen alsook 
de signalen en informatie te krijgen om hun taken goed uit te kunnen 
voeren en te kunnen bijsturen. In dat kader wijst de commissie erop de 
noodzakelijke doorzettingsmacht goed te organiseren, zodat ongewenste 
vrijblijvendheid wordt teruggedrongen.

De commissie heeft aanbevelingen geformuleerd om het geconstateerde 
gedrag waar nodig bewust te veranderen om een gedegen uitvoering 
van de financiële functie te krijgen. Het stimuleren van gewenst 
gedrag vergt energie en tijd, maar leidt uiteindelijk tot een onmisbaar 
fundament voor een gezonde en goed presterende financiële functie. In 
de dynamische context waarin Amsterdam opereert, doet de commissie 
verder aanbevelingen om het lerend vermogen en de adaptiviteit 
van de organisatie te vergroten. Hierbij wijst de commissie op een 
aantal beproefde methoden en technieken binnen Amsterdam die in 
positieve zin bijdragen aan de uitvoering van de financiële functie 
binnen de gemeente. Het gaat hierbij om de dwarskijksessies die zijn 
geïntroduceerd naar aanleiding van de Raadsenquête Noord/Zuidlijn. 
Daarnaast is ook het risicomanagement versterkt met de Regeling 
Risicovolle Projecten vanaf 2008. De prestatiedialogen van de vroegere 
Dienst Werk en Inkomen, waar medewerkers met hun leidinggevenden 
hun prestaties bespreken, vergroten de aandacht voor de financiële 
functie. De prestatiedialogen worden breder in de gemeente gedeeld. 

Tot slot heeft de commissie op basis van de geconstateerde problemen 
bij het opzetten en uitvoeren van verbeterinitiatieven ook aanbevelingen 
gedaan om te zorgen voor een betere uitgangspositie en kans van slagen 
voor verbeterinitiatieven. 

De verschillende thema’s en de onderliggende aanbevelingen zijn in 
Figuur 19 opgenomen. 
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 Figuur 19:  Schematisch overzicht van thema’s en aanbevelingen

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

De thema’s en specifieke aanbevelingen als weergegeven in Figuur 19  
worden verder toegelicht in deze paragraaf. Per aanbeveling is 
aangegeven welke onderliggende oorzaken hieraan gekoppeld zijn. 
De oorzaken zijn opgenomen onder verwijzing naar de paragrafen in 
Hoofdstuk 7. De commissie is zich ervan bewust dat het op orde brengen 
van de financiële functie, gegeven de structurele en wijdverbreide 
problemen, een langdurig en soms weerbarstig en complex proces zal 
zijn. De motivatie om door te gaan, wordt versterkt door herkenbare 
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tussentijdse verbeteringen en resultaten. De commissie doet daarom 
per aanbeveling voorstellen voor te realiseren resultaten en uit te voeren 
acties binnen één jaar na de opstart. Tevens doet de commissie een 
voorstel voor de wijze van invoering en opvolging van de aanbevelingen.

 9.2.1 Dwing structurele bestuurlijke aandacht af voor de fi nanciële 
functie
Verbetering van de prestaties van de fi nanciële functie begint bij 
de bestuurlijke top. Om stappen te maken is het van belang dat de 
bestuurlijke top structureel aandacht besteedt en voldoende prioriteit 
geeft aan de fi nanciële functie. Op die manier is de top een voorbeeld 
en stimulans voor de rest van de organisatie. Zo zal de bestuurlijke 
aandacht voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en 
beleidsuitvoering van grote invloed zijn op de manier waarop de 
organisatie hiermee omgaat. Wanneer deze bestuurlijke aandacht 
wordt vertaald in het transparant afl eggen van verantwoording over 
doelmatigheid en doeltreffendheid, raakt de gehele organisatie ervan 
door drongen dat de fi nanciële functie niet “slechts” ondersteunend 
is. Integendeel: de fi nanciële functie vormt een onmisbare schakel 
om politieke en ambtelijke initiatieven om te zetten in effectief 
beleid en om dat beleid effectief en effi ciënt uit te voeren. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurlijke top om deze boodschap uit te 
dragen en daarnaar te handelen.

Aanbeveling 1: Maak afspraken over de verantwoordelijkheden 
voor de ‘zorgplicht’ voor de fi nanciële functie 

Oorzaken
7.1 Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2.2  Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college
7.2.5 Diverse tekortkomingen in de inzet van overlegvormen 

Uit de verhoren komt naar voren dat er verschillende rolopvattingen 
zijn over de verantwoordelijkheid van het college – in het bijzonder de 
wethouder Financiën – alsmede de ambtelijke top (gemeentesecretaris, 
directeur Directie Middelen en Control/concerncontroller en dienst
directeuren) voor de fi nanciële functie. Wethouders geven geen eenduidig 
beeld van hun verantwoordelijkheden en eigenaarschap ten aanzien 
van de fi nanciële functie. Ook blijken aan het begin van iedere college
periode de verantwoordelijkheden van de wethouders niet expliciet in 
het college te zijn vastgelegd, noch besproken. Het is niet helder hoe de 
verantwoordelijkheden tussen een ‘vakwethouder’ en wethouder Financiën 
voor de fi nanciële functie binnen een vakgebied zijn belegd. Ook worden 
de verantwoordelijkheden tussen het college en de ambtelijke top voor de 
fi nanciële functie niet expliciet besproken en vastgelegd. 

De commissie beveelt aan om binnen het college de taken, verantwoor
de lijkheden en bevoegdheden (‘zorgplicht’) van het college voor de 
fi nanciële functie helder te defi niëren. Zeker tegen de achter grond 
van de onduide lijkheden die er zijn met het invoeren van het nieuwe 
organisatie  model is dit van groot belang. Deze ‘zorgplicht’ zou naar de 
mening van de commissie tot de portefeuille van de wethouder Financiën 

Oorzaken
7.1 Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2.2  Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college
7.2.5 Diverse tekortkomingen in de inzet van overlegvormen 
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moeten behoren. De commissie beschouwt de wethouder Financiën als 
het financieel geweten van het college. Deze dient namens het college 
toe te zien op een zorgvuldig beheer van middelen, waarbij de andere 
vakwethouders hun eigen verantwoordelijkheid houden voor het op 
orde hebben van de financiën en budgetten in het aan hen toegewezen 
vakgebied. 

Tot deze ‘zorgplicht’ rekent de commissie in ieder geval de volgende 
elementen:
1. De wethouder Financiën ziet toe op een tijdige voorbereiding en 

vaststelling van voor de raad inzichtelijke P&Cproducten en een 
adequate begrotingsbespreking in het college. Hij zorgt daarbij voor 
een gedegen afstemming tussen betrokken actoren. 

2. De wethouder Financiën stelt kaders voor de financiële functie, 
rekening houdend met de door de raad gegeven kaders, en ziet 
proactief toe op naleving daarvan. Hij bewaakt daarmee de kwaliteit 
van de financiële functie. Waar noodzakelijk neemt hij initiatieven om 
deze kwaliteit te verbeteren, knelpunten op te lossen en informeert 
hij de raad hierover. De wethouder voert regie over de uitvoering 
van aanbevelingen van de gemeentelijke accountant ACAM en de 
Rekeningencommissie en rapporteert periodiek aan het college en de 
raad over de voortgang van verbeterinitiatieven. 

3. De wethouder Financiën zorgt dat hij een integraal beeld heeft van het 
presteren van de financiële functie van concern tot rveniveau en de 
financiële risico’s. Waar nodig spreekt hij vakwethouders aan, agendeert 
hij problemen in de collegevergadering en hij ziet erop toe dat deze 
opgelost worden. Hij ziet erop toe dat de raad tijdig geïnformeerd wordt 
over (mogelijke) problemen in de financiële functie.

4. De wethouder Financiën bewaakt dat er tijdige en kwalitatief goede 
adviezen omtrent financiële aspecten beschikbaar zijn bij college
voordrachten. 

5. De wethouder Financiën is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van doelmatigheids onderzoeken (dit wordt nader uitgewerkt bij 
Aanbeveling 3).

6. De wethouder Financiën draagt bestuurlijk de zorg voor een adequate 
aansturing en inrichting van de financiële kolom833. In deze context 
is hij de politiek verantwoordelijke voor de processen rond financiën 
binnen DMC en de rve’s Financiën en Belastingen.

De commissie ziet in deze zorgplicht van de wethouder Financiën een 
overeenkomst met de zorgplicht van de burgemeester.834 De commissie 
is zich ervan bewust dat de burgemeester een apart bestuursorgaan is 
en zijn zorgplicht mede daarom in de wet is vastgelegd. Een wettelijke 
zorgplicht geldt niet voor de wethouder Financiën. De commissie ziet 
dat de Financiële Verordening van Amsterdam het toelaat om regels 
voor de financiële organisatie vast te leggen.835 De door de commissie 
voorgestelde ‘zorgplicht’ kan worden beschouwd als het bestuurlijke 

833 De organisatieonderdelen en functionarissen die specifiek belast zijn met uitvoering van de financiële functie.
834 In het debat naar aanleiding van de enquête Noord/Zuidlijn werd nadrukkelijk het procesmatige karakter van de 

zorgplicht van de burgemeester gescheiden van zijn inhoudelijke portefeuilles zoals openbare orde en veiligheid 
en, deels in de onderzoeksperiode, personeelszaken. Het college als geheel, inclusief de burgemeester als lid 
van het college, is verantwoordelijk voor de inhoud van een besluit, conform de raadsvoordracht betreffende het 
akkoord gaan met de uitgangspunten voor de invulling van de zorgplicht van de burgemeester. Raadsvoordracht 
15 juni 2011 (1/440). 

835 Zo stelt artikel 21 vast dat het college voor de financiële organisatie regels opstelt voor de taken en 
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financierings
functie. Artikel 20 stelt dat het college regels vaststelt gericht op de opzet, de inrichting en de wijze van 
registreren in de financiële administratie om onder meer te voldoen aan wet en regelgeving. 
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kader van waaruit de raad richting college en specifi ek de wethouder 
Financiën kijkt en op grond waarvan de raad het college kan aanspreken 
op de verantwoordelijkheid voor de fi nanciële functie.

Voorstel voor afspraak: Binnen zes maanden na vaststelling van het 
rapport stelt het college vast welke verantwoordelijkheden het college 
heeft ten aanzien van de fi nanciële functie en hoe die binnen het college 
zijn verdeeld. Hierbij geeft het college ook aan wat hij beschouwt als de 
‘zorgplicht’ van de wethouder Financiën. Het college informeert de raad 
over de voorgestelde zorgplicht. Bij de start van ieder nieuw college 
wordt binnen een maand na installatie de raad geïnformeerd over de 
afspraken.

Aanbeveling 2: Laat de portefeuille Financiën het zwaartepunt 
vormen in het takenpakket van de wethouder Financiën zolang 
de fi nanciële functie niet op orde is

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2.2  Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college

De gemeente Amsterdam zit midden in diverse uitdagingen en 
maatschappelijke opgaven zoals de drie decentralisaties van taken van 
het Rijk naar de gemeente met aanzienlijke budgetkortingen en nieuwe 
verantwoordelijkheden. Daarnaast bevindt de gemeente zich nog in een 
transitiefase van de grootschalige reorganisatie die per 1 januari 2015 
heeft geleid tot een structuur met nieuwe clusters en rve’s zoals de rve 
Financiën. Verder lopen er in ieder geval tot 2017 verschillende verbeter
initiatieven, zoals de Doorontwikkeling Financiële Administratie. Deze 
grote opgaven vragen om extra aandacht voor de fi nanciële functie voor 
de komende jaren. De commissie adviseert daarom dat de portefeuille 
Financiën voorlopig het zwaartepunt – in termen van de politieke 
aandacht en werkzaamheden – vormt van de wethouder Financiën, 
zolang de fi nanciële functie niet op orde is. Gegeven de maatschappelijke 
en organisatorische uitdagingen moet de wethouder Financiën zich vanuit 
zijn zorgplicht (zie Aanbeveling 1) kunnen richten op het verbeteren van 
de fi nanciële functie. 

De commissie beveelt verder aan om – bij de start van elke nieuwe 
college periode – bij de toedeling van de portefeuille Financiën en het 
vaststellen van de opdracht voor de portefeuillehouder Financiën, 
expliciet de stand van zaken en opgaven met betrekking tot de fi nanciële 
functie in ogenschouw te nemen. Het profi el van de wethouder Financiën 
dient goed aan te sluiten op de onderkende stand van zaken en de 
verwachte c.q. noodzakelijke dynamiek inzake de fi nanciële functie van de 
gemeente.

Voorstel voor afspraak: Bij de start van iedere nieuwe collegeperiode 
en bij de verdeling van de portefeuilles informeert het college de raad 
over de afwegingen die zijn gemaakt omtrent de portefeuille van de 
wethouder Financiën, met in ogenschouw genomen de stand van zaken 
van de fi nanciële functie.

Voorstel voor afspraak: Binnen zes maanden na vaststelling van het Voorstel voor afspraak: Binnen zes maanden na vaststelling van het Voorstel voor afspraak:
rapport stelt het college vast welke verantwoordelijkheden het college 
heeft ten aanzien van de fi nanciële functie en hoe die binnen het college 
zijn verdeeld. Hierbij geeft het college ook aan wat hij beschouwt als de 
‘zorgplicht’ van de wethouder Financiën. Het college informeert de raad 
over de voorgestelde zorgplicht. Bij de start van ieder nieuw college 
wordt binnen een maand na installatie de raad geïnformeerd over de 
afspraken.

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2.2  Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college

Voorstel voor afspraak:Voorstel voor afspraak:V  Bij de start van iedere nieuwe collegeperiode oorstel voor afspraak: Bij de start van iedere nieuwe collegeperiode oorstel voor afspraak:
en bij de verdeling van de portefeuilles informeert het college de raad 
over de afwegingen die zijn gemaakt omtrent de portefeuille van de 
wethouder Financiën, met in ogenschouw genomen de stand van zaken 
van de fi nanciële functie.



Rapport van de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

292

Aanbeveling 3: Zorg als college voor een eigen programma voor 
doelmatigheidsonderzoeken

Oorzaken
7.1 Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

De commissie beveelt aan dat het college jaarlijks een programma voor 
onderzoek naar doelmatigheid van beleid opstelt en uitvoert. Onderzoeken 
naar doelmatigheid dragen bij aan meer bestuurlijke aandacht en onder
steunen de gemeente bij het verbeteren van de vaststelling en uitvoering 
van beleid en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het is verder een taak 
opgenomen in de Gemeentewet (artikel 213a) en in een gemeentelijke 
verordening die het college op dit moment niet uitvoert. De gemeente Den 
Haag laat jaarlijks een aantal doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren. Uit 
een aantal recente onderzoeken valt op te maken dat het kan leiden tot 
aanbevelingen zoals de reductie van overheadkosten, het verminderen van 
het aantal fte836 en een voorstel voor een effi ciëntere werkwijze om kosten 
te besparen.837 

Het college kan het programma jaarlijks afstemmen met de raad en de 
rekenkamer, maar het college blijft verantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze doelmatigheids onderzoeken. De commissie geeft hierbij in 
overweging dat het college richtlijnen opstelt voor wijze en frequentie 
van de onderzoeken, door bijvoorbeeld vast te leggen dat het beleid van 
iedere portefeuillehouder met een vaste interval op de doelmatigheid 
wordt onderzocht. Het college kan bij de P&Ccyclus verantwoording 
afl eggen over de resultaten van dergelijke doelmatigheidsonderzoeken. 

Voorstel voor afspraak: De raad wordt binnen drie maanden na 
vaststelling van het rapport – en daarna jaarlijks bij het bespreken 
van de begroting – geïnformeerd over een jaarprogramma van 
doelmatigheids onderzoeken voor het komende jaar. In het jaar
programma maakt het college duidelijk wanneer de bevindingen van 
elk onderzoek aan de raad worden voorgelegd. Binnen één jaar dient 
de raad de resultaten van de eerste doelmatigheidsonderzoeken te 
ontvangen.

836 Bestuursdienst Den Haag (Directie Financiën), Doelmatigheidsonderzoek Bouwleges, 16 mei 2011.
837 Deloitte, Doelmatigheidsonderzoek DSO, 17 mei 2013.

Oorzaken
7.1 Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

Voorstel voor afspraak: De raad wordt binnen drie maanden na Voorstel voor afspraak: De raad wordt binnen drie maanden na Voorstel voor afspraak:
vaststelling van het rapport – en daarna jaarlijks bij het bespreken 
van de begroting – geïnformeerd over een jaarprogramma van 
doelmatigheids onderzoeken voor het komende jaar. In het jaar
programma maakt het college duidelijk wanneer de bevindingen van 
elk onderzoek aan de raad worden voorgelegd. Binnen één jaar dient 
de raad de resultaten van de eerste doelmatigheidsonderzoeken te 
ontvangen.
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 9.2.2 Verbeter de informatievoorziening en verhoog de transparantie 
voor de ambtelijke organisatie, het college en de raad 
Politieke, bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor de fi nanciële functie is 
groter als er sprake is van goede informatievoorziening en transparantie. 
De raad, het college en de ambtelijke organisatie kunnen hun 
verantwoordelijkheid – het optimaal laten verlopen van de gemeentelijke 
beleids vorming en beleidsuitvoering – alleen nemen als ze kunnen 
bouwen op een goed functionerende fi nanciële functie. 

Aanbeveling 4: Zorg dat informatie over (het presteren van) de 
fi nanciële bedrijfsvoering meer zichtbaar wordt door prestatie-
indicatoren en audits 

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2  Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie 

Van belang is dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie – elk 
vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheidsgebied – zowel vooraf, 
tijdens als achteraf kunnen oordelen over het presteren van de fi nanciële 
functie. Op basis van analyses en prestatieindicatoren dient duidelijk 
te zijn waar fi nanciële processen correct en tijdig verlopen en waar 
bijsturing noodzakelijk is. 

Dashboard fi nanciële bedrijfsvoering
De commissie beveelt aan om per organisatieonderdeel een set 
indicatoren te defi niëren die aangeeft hoe de belangrijkste operationele 
fi nanciële processen presteren. Verwerk deze indicatoren in een ‘dashboard 
fi nanciële bedrijfsvoering’ dat voor elk van de indicatoren een actuele 
waarde, streefwaarde en kritieke ondergrens aangeeft. De indicatoren 
van de verschillende organisatieonderdelen moeten zodanig van elkaar 
afhankelijk zijn dat een piramidale structuur ontstaat: de onderliggende 
niveaus moeten optelbaar zijn en logischerwijs ‘optellen’ tot het hoogste 
niveau. Door de afzonderlijke indicatoren op te tellen ontstaat een totaal
beeld van het presteren van de fi nanciële functie. Hier kan door de 
ambtelijke organisatie op gestuurd en over gerapporteerd worden richting 
de gemeente secretaris, college en vervolgens raad. 

De gedachte achter deze aanbeveling is dat wanneer duidelijke doelen 
worden gesteld en ook ondergrenzen worden vastgelegd, het college 
meer en beter zal sturen op het behalen van de doelstellingen. Tevens zal 
eerder ingegrepen worden als prestaties onder een kritieke ondergrens 
komen. Het dashboard schept een duidelijke basis voor de raad om het 
college te controleren en aan te spreken op de geleverde prestaties op 
het gebied van de belangrijkste operationele fi nanciële taken. 

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.2  Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie 
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Processen waarvoor wat de commissie betreft zeker indicatoren zouden 
moeten worden opgenomen, zijn het doen van betalingen (correctheid, 
tijdigheid), voeren van de fi nanciële administratie en afwijkingen tussen 
de P&Cproducten. 

De periodieke rapportage voor de raad kan gekoppeld worden aan de 
huidige P&Ccyclus. Voor echte sturing door college en ambtelijke top is 
een frequentere rapportage raadzaam.

Om het dashboard tot een succes te maken, beveelt de commissie het 
college aan de lessen die getrokken zijn uit stopgezette instrumenten 
als BVV’s, IMB’s en Uitvoering in Beeld expliciet mee te nemen bij het 
ontwerpen van de opzet van het dashboard. Tevens is het van belang 
dat directeuren van clusters en rvedirecteuren betrokken zijn bij het 
opstellen van het dashboard en zich committeren aan het sturen hierop.

Voorstel voor afspraak: Binnen drie maanden deelt het college een 
selectie van de vijf tot tien belangrijkste fi nanciële processen met 
bijbehorende prestatieindicatoren (inclusief streefwaarden en onder
grenzen) met de raad. Uiterlijk twee maanden na bespreking van de 
indicatoren levert het college een plan dat het operationaliseren van het 
dashboard per 2017 mogelijk maakt. 

Procesnormen, certifi catie en audits op fi nanciële processen
De commissie vindt het raadzaam om de belangrijkste processen binnen 
de rve Financiën te beschrijven en te laten certifi ceren aan de hand 
van normenkaders zoals ISO 9001. Gecertifi ceerde processen geven 
zowel intern als extern expliciet aan dat de inrichting en werking van de 
processen op een niveau zijn dat van de gemeente verwacht mag worden.

De commissie beveelt aan om te onderzoeken op welke wijze de 
certifi cering van de fi nanciële bedrijfsvoering kan bijdragen aan het 
verbeteren van de fi nanciële functie. 

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een jaar 
na vaststelling van het rapport op welke wijze het college certifi cering 
van de belangrijkste fi nanciële processen of (onderdelen) van de rve 
Financiën invoert.

Aanbeveling 5: Zorg voor structurele bestuurlijke aandacht door 
maximale transparantie van de boekhouding te geven

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering

Voorstel voor afspraak: Binnen drie maanden deelt het college een Voorstel voor afspraak: Binnen drie maanden deelt het college een Voorstel voor afspraak:
selectie van de vijf tot tien belangrijkste fi nanciële processen met 
bijbehorende prestatieindicatoren (inclusief streefwaarden en onder
grenzen) met de raad. Uiterlijk twee maanden na bespreking van de 
indicatoren levert het college een plan dat het operationaliseren van het 
dashboard per 2017 mogelijk maakt. 

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een jaar Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een jaar Voorstel voor afspraak:
na vaststelling van het rapport op welke wijze het college certifi cering 
van de belangrijkste fi nanciële processen of (onderdelen) van de rve 
Financiën invoert.

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
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De commissie adviseert een maximale transparantie en inzichtelijkheid 
met betrekking tot de gegevens die samenhangen met of voortvloeien uit 
de fi nanciële functie. Het creëren van transparantie dwingt zorgvuldigheid 
af. Iedereen kan namelijk meekijken. Het zorgt er verder voor dat de 
ambtelijke top, het college en de raad sneller en beter kunnen (bij)sturen 
op het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente. Daardoor kunnen 
zowel de gemeentelijke organisatie als de Amsterdammers, de onder
nemers en andere belanghebbenden de stand van zaken en voortgang 
van de (fi nanciële) bedrijfsvoering van Amsterdam volgen. Door zo 
‘open’ mogelijk te werken, ontstaat een grotere prikkel om te werken 
‘volgens de regels’ en een grotere betrokkenheid van verantwoor delijke 
bestuurders en uitvoerders. Tevens is het een stimulans om de fi nanciële 
administraties goed op orde te hebben, oftewel een goede ‘fi nanciële 
hygiëne’ af te dwingen.

De commissie adviseert om als gemeente de fi nanciële boekhouding en 
onderliggende datasets te openbaren daar waar dit de belangen van de 
gemeente en privacy van personen niet schaadt. Gemeenten als Utrecht en 
het Rijk zijn reeds bezig met het vrijgeven van de onderliggende datasets 
bij hun begrotingen. De commissie ziet een stapsgewijze benadering 
waarbij bij de oplevering van P&Cproducten (als jaarrekening en 
begroting) steeds meer onderliggende fi nanciële en nietfi nanciële datasets 
worden vrijgegeven. Bij nieuwe verbeterinitiatieven voor de fi nanciële 
functie moet het college het criterium van transparantie meenemen. Het 
college geeft aan of en op welke wijze een verbeterinitiatief bijdraagt aan 
het verhogen van transparantie en hoe dit bereikt wordt.

Voorstel voor afspraak: Het college rapporteert aan de raad bij de 
oplevering van P&Cproducten welke onderliggende data worden 
vrijgegeven. Daarbij wordt ook een planning aangegeven met 
betrekking tot de op een later tijdstip vrij te geven data.

Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar nadat de raad het rapport van de 
enquêtecommissie heeft vastgesteld, presenteert het college een plan 
van aanpak waarin hij aangeeft hoe, op welke termijn en onder welke 
voorwaarden data maximaal worden vrijgegeven.

 9.2.3 Zorg als raad voor een betere invulling van de kaderstellende en 
controlerende rol 
Het goed presteren van de fi nanciële functie vergt zowel politieke 
aandacht als daadkracht van het hoogste gremium, de gemeenteraad. 
Meer gestructureerde inspanningen van de raad voor het goed presteren 
van de fi nanciële functie zorgen voor een betere invulling van het budget
recht en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 
Raadsleden spelen zelf een belangrijke rol in de fi nanciële functie, 
maar de fi nanciële functie is ook essentieel om inhoud te geven aan 
het raadslid zijn. Om de rolinvulling van de raad te versterken doet de 
commissie drie aanbevelingen gericht op een betere behandeling van 
P&Cproducten, een betere inzet van de ondersteuning voor de raad en 
een betere kennisbasis van raadsleden. 

Voorstel voor afspraak: Het college rapporteert aan de raad bij de Voorstel voor afspraak: Het college rapporteert aan de raad bij de Voorstel voor afspraak:
oplevering van P&Cproducten welke onderliggende data worden 
vrijgegeven. Daarbij wordt ook een planning aangegeven met 
betrekking tot de op een later tijdstip vrij te geven data.

Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar nadat de raad het rapport van de Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar nadat de raad het rapport van de Voorstel voor afspraak:
enquêtecommissie heeft vastgesteld, presenteert het college een plan 
van aanpak waarin hij aangeeft hoe, op welke termijn en onder welke 
voorwaarden data maximaal worden vrijgegeven.
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Aanbeveling 6: Introduceer de ‘methode-Duisenberg’ van de 
Tweede Kamer: Benoem twee raadsleden als rapporteurs voor 
de begroting en jaarrekening in iedere raadscommissie van de 
gemeenteraad

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie

Dat de politiek weinig interesse heeft gehad in de fi nanciële functie is 
één van de grondoorzaken van het niet goed functioneren ervan. Dit 
kwam in het onderzoek op een aantal momenten nadrukkelijk naar 
voren. Een ander structureel probleem is het gebrek aan leesbaarheid 
en inzichtelijkheid van fi nanciële documenten, in het bijzonder de 
begrotingen en jaarrekeningen. Dat blijkt mede uit herhaaldelijke 
verzoeken van de raad. Daarbij geldt ook dat begroten – vooruitkijken 
– politiek gezien interessanter is dan achteraf verantwoorden. Dit uit 
zich in verminderde aandacht van de politiek voor de jaarrekening en 
de daarbij horende aanbevelingen van de Rekeningencommissie en de 
gemeentelijke accountant ACAM. 

Door de raad een actievere rol te geven bij de begroting en de jaar
rekening kan de politieke aandacht wel degelijk vergroot worden en de 
invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterkt 
worden. Raadsleden die gestructureerder kijken naar de begroting en 
jaar rekening kunnen betere beslissingen nemen. Verder kunnen die raads
leden ook duidelijkere eisen stellen over welke informatie die producten 
moeten verschaffen.

De commissie beveelt een bij de Tweede Kamer doorgevoerde werkwijze 
aan, die wordt gebruikt in de voorbereiding van de bespreking van 
begrotingen en verantwoordingen van ministeries. Per raadscommissie 
worden twee raadsleden (één van de oppositiepartijen en één van de 
coalitiepartijen) benoemd die minimaal een maand voorafgaand aan 
de jaarlijkse behandeling van de begroting (september – oktober) en 
jaarrekening (mei – juni) een vooranalyse opstellen. Het benoemen van 
een raadslid uit zowel oppositie als coalitie is bedoeld om de feitelijke 
analyse van de programma’s te depolitiseren. Zij brengen openbaar 
verslag uit in de raadscommissie waardoor ieder raadslid op hetzelfde 
objectieve informatieniveau kan komen. Het hieruit volgende politieke 
debat kan hierdoor aan inhoud en kracht winnen. 

In het volgende kader wordt de in de Tweede Kamer gebruikte methode 
toegelicht. De commissie noemt dit de ‘methodeDuisenberg’, naar de 
initiator van deze werkwijze.

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
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De methode in de Tweede Kamer
“Begin 2013 was de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) van mening dat haar controle op de begroting 
en verantwoording van het ministerie kon worden verbeterd. De 
informatie die door het ministerie wordt aangeleverd is uitgebreid 
en gedetailleerd en de Kamer kan hier volgens de commissie voor 
haar controlerende taak beter gebruik van maken. Er is besloten 
om twee rapporteurs aan te stellen, bestaande uit één lid van de 
coalitie en één lid van de oppositie. Zij verrichten voorafgaand aan 
de jaarlijkse behandeling van de begroting (september – oktober) 
en verantwoording (mei – juni) een diepgaande vooranalyse van de 
begroting en verantwoording. Hun bevindingen en aanbevelingen 
rapporteren zij aan de commissie op basis waarvan de commissie 
gezamenlijk de input bepaalt voor het overleg met de bewinds-
personen.”

Handreiking controle begroting en verantwoording, “Voor rapporteurs 
– door rapporteurs”, P.J. Duisenberg (VVD) en P.H. van Meenen (D66)

 
De ondersteuning van de rapporteurs is van essentieel belang. In de 
Tweede Kamer wordt deze geleverd door Bureau Onderzoek Rijksuitgaven. 
Het bureau zorgt voor de voorbereiding, waardoor de tijdsbesteding 
voor de rapporteurs van de Tweede Kamer beperkt blijft tot enkele 
uren per begroting en jaarrekening. De aan te stellen rapporteurs van 
de raad dienen dezelfde noodzakelijke ondersteuning te krijgen voor 
het opstellen van de rapportages. Bij de inzet van ondersteuning dient 
rekening gehouden te worden met het onregelmatige karakter van de 
ondersteuning, aangezien de begroting en jaarrekening beide eenmaal 
per jaar verschijnen. De benodigde omvang van de ondersteuning is 
afhankelijk van de tijd tussen ontvangst en bespreking van de stukken en 
de mate van diepgang die wordt gewenst. 

De rapporteurs bekijken de begroting en jaarrekening volgens een 
checklist, waarbij de volgende vragen beantwoord en verder onder
verdeeld kunnen worden in subvragen:
• Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? 
• Welke doelen zijn gepland / behaald?
• Welke prestaties zijn gepland / geleverd?
• Wat gaat het kosten / heeft het gekost?
• Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en 

doelmatigheid? 
• Welke conclusies en aanbevelingen zijn er?

Het proces verloopt volgens twee stappen. Allereerst bespreken de 
rapporteurs hun bevindingen besloten in de commissie, zonder de 
wethouder. Bevindingen worden gerapporteerd en conclusies en vragen 
aan de wethouder worden in gezamenlijkheid bepaald. Vervolgens 
bespreken de rapporteurs hun bevindingen openbaar in de commissie, in 
aanwezigheid van de wethouder. De presentatie wordt vooraf vrijgegeven 
zodat de ambtenaren een betere beantwoording kunnen voorbereiden. 
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Deze commissievergadering streeft ernaar dat de wethouder toezeggingen 
doet naar aanleiding van de gestelde vragen. 

De methodeDuisenberg in Amsterdam
Het doel van de methodeDuisenberg is om de bespreking van de 
Amsterdamse P&Cproducten kwalitatief te verbeteren, waardoor 
uiteindelijk de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterkt 
wordt. Hiertoe worden per commissie twee “Duisenbergrapporteurs” 
benoemd, één commissielid uit de oppositie en één uit de coalitie. Met 
behulp van ambtelijke ondersteuning onderzoeken zij aan de hand van 
P&Cproducten die voor hun raadscommissie relevant zijn op zaken als 
doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd beleid. Op basis van 
het onderzoek wordt in twee ronden in de raadscommissies gesproken 
over de P&Cproducten, eerst in beslotenheid zonder de betrokken 
wethouder en daarna in openbaarheid met de betrokken wethouder.

Deze methode wordt in een groot aantal commissies van de Tweede 
Kamer gehanteerd, waardoor ongeveer 80% van de rijksbegroting nu 
volgens deze methode wordt behandeld. In Bijlage 9 is, ter illustratie, een 
voorbeeld opgenomen van een behandeling van verantwoordingsstukken 
in een van de commissies van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer werkt 
momenteel met deze methode op basis van vrijwilligheid. 

De voordelen van de methode-Duisenberg
“Het verbetert de informatiepositie van de Kamerleden en brengt 
de controlerende activiteiten van Kamerleden en commissie op een 
hoger plan. Kamerleden krijgen beter inzicht in de relatie tussen 
doelen, prestaties en middelen en kunnen op basis daarvan meer 
gefundeerd besluiten nemen over de allocatie van middelen en 
dechargeverlening aan de beherende ministers.” 

Handreiking controle begroting en verantwoording, “Voor rapporteurs 
– door rapporteurs”, P.J. Duisenberg (VVD) en P.H. van Meenen (D66)

Met deze methode wordt in elke commissie namens de raad meer 
inhoudelijke aandacht besteed aan de verschillende beleidsprogramma’s 
van de begroting en jaarrekening. De rapporteurs kunnen via de 
commissies gericht aanbevelingen doen over verbetering van de 
begroting of jaarrekening. Ook kunnen de rapporteurs aangeven welke 
onderwerpen nader onderzocht zouden moeten worden op doelmatigheid 
of doeltreffendheid door bijvoorbeeld de rekenkamer. Daarmee krijgt 
de raad meer grip op de fi nanciële processen en de besluitvorming, 
waarmee zowel de kaderstellende als controlerende rol van de raad 
wordt versterkt. Door het structurele karakter van de methode wordt het 
verbeteren van de P&Cproducten een doorlopend proces.

De commissie beveelt aan om in Amsterdam de methodeDuisenberg in 
te voeren, indien nodig stapsgewijs. De commissie beveelt de raad aan 
daarbij extra middelen vrij te maken voor het verzorgen van gedegen 
ondersteuning van de rapporteurs. De commissie beveelt aan dat de 

De methodeDuisenberg in Amsterdam
Het doel van de methodeDuisenberg is om de bespreking van de 
Amsterdamse P&Cproducten kwalitatief te verbeteren, waardoor 
uiteindelijk de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterkt 
wordt. Hiertoe worden per commissie twee “Duisenbergrapporteurs” 
benoemd, één commissielid uit de oppositie en één uit de coalitie. Met 
behulp van ambtelijke ondersteuning onderzoeken zij aan de hand van 
P&Cproducten die voor hun raadscommissie relevant zijn op zaken als 
doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd beleid. Op basis van 
het onderzoek wordt in twee ronden in de raadscommissies gesproken 
over de P&Cproducten, eerst in beslotenheid zonder de betrokken 
wethouder en daarna in openbaarheid met de betrokken wethouder.
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Rekeningencommissie onderzoekt hoe de invulling van de ondersteuning 
voor de rapporteurs op effi ciënte en effectieve wijze ingericht kan 
worden. Hierbij dient ook het budget voor ondersteuning in ogenschouw 
genomen te worden.838 De commissie beveelt aan om na één jaar 
tussentijds de methode te evalueren.

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie doet voor het 
zomerreces van 2016 een voorstel voor de wijze waarop de methode
Duisenberg wordt ingevoerd. De raad besluit in de laatste raads
vergadering voor het zomerreces van 2016 of en hoe deze methode 
bij de Begroting 2017 wordt toegepast, waarna eind 2016 de eerste 
ervaringen met de raad kunnen worden gedeeld. 

Aanbeveling 7: Verbeter de aansluiting tussen enerzijds de 
raad en anderzijds de Rekeningencommissie, de gemeentelijke 
accountant ACAM en de rekenkamer

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

De Rekeningencommissie, ACAM en de rekenkamer spelen een 
belangrijke rol als controlemechanismen voor het op orde hebben 
en houden van de fi nanciële functie. De commissie doet een aantal 
aanbevelingen voor een betere positionering van deze gremia ten 
opzichte van de raad. Het college heeft hierbij een faciliterende rol.

Rekeningencommissie
De Rekeningencommissie heeft in het verleden vele malen gewaarschuwd 
voor tekortkomingen in de fi nanciële functie van Amsterdam. De aanbeve
lingen van de Rekeningencommissie zijn niet voldoende opgevolgd door 
het college en de raad. 

De commissie adviseert de Rekeningencommissie om in haar rapporten 
specifi eker te zijn over de grootte en urgentie van benodigde verbeteringen. 
De Rekeningencommissie is apolitiek en doet grotendeels achter gesloten 
deuren haar werk. Dat vergroot evenwel ook de afstand tot de politiek met 
als gevolg dat het onvoldoende de aandacht van de politiek stimuleert. 
De commissie adviseert het werk van de Rekeningencommissie in het 
openbaar uit te voeren, tenzij naar het oordeel van de Rekeningen
commissie daardoor relevante belangen onevenredig kunnen worden 
geschaad. In de praktijk kan dit betekenen dat gekozen wordt voor een 
hybride werkwijze, waarbij sommige werkzaamheden in het openbaar 
plaatsvinden en andere achter gesloten deuren. 

838 De commissie geeft hierbij in overweging mee dat bij ondersteuning door ACAM of de rekenkamer de 
onafhankelijkheid van ACAM en rekenkamer behouden dient te blijven. Bij inzet van externe partijen dient rekening 
gehouden te worden met behoud en overdracht van kennis over en ervaring met toepassing van de methode.

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie doet voor het 
zomerreces van 2016 een voorstel voor de wijze waarop de methode
Duisenberg wordt ingevoerd. De raad besluit in de laatste raads
vergadering voor het zomerreces van 2016 of en hoe deze methode 
bij de Begroting 2017 wordt toegepast, waarna eind 2016 de eerste 
ervaringen met de raad kunnen worden gedeeld. 

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie
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De commissie beveelt verder aan om de Rekeningencommissie een 
overkoepelende coördinerende rol te laten nemen in de implementatie 
van de methodeDuisenberg (zie Aanbeveling 6). De Rekeningen
commissie kan de inhoudelijke inzichten van de verschillende raads
commissies over de verschillende delen van de jaarrekening aggregeren. 
Tevens is de Rekeningencommissie daarmee in de positie om de 
werkwijzen van de verschillende raadscommissies te vergelijken en de 
werking van de methodeDuisenberg te evalueren. Op basis daarvan 
kan de Rekeningen commissie gerichte aanbevelingen doen aan de 
commissies en de raad. Hierbij blijft de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
voor het opstellen van rapportages over de begroting en jaarrekening bij 
de aangestelde rapporteurs van de raadscommissies. 

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de 
raad over hoe en welke van haar werkzaamheden in het openbaar 
uitgevoerd zullen worden.

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de 
raad vanaf de jaarrekening over 2016 over de geaggregeerde inzichten 
en ervaringen met de methodeDuisenberg. De Rekeningencommissie 
evalueert de werkwijzen van de verschillende commissies en geeft aan 
de hand daarvan gerichte aanbevelingen aan de commissies en de raad.

Rekenkamer
De rekenkamer heeft in diverse onderzoeken gewezen op tekortkomingen 
in doelmatigheid, bedrijfsvoering en de taken uit de fi nanciële functie 
van Amsterdam. De commissie constateert dat de verslagen en 
aanbevelingen van de rekenkamer niet altijd voldoende zijn opgevolgd 
door het college en de raad.

De commissie hecht eraan om – met behoud van de onafhankelijkheid 
van de rekenkamer – de afstand tussen de raad en de rekenkamer 
te verkleinen door te zorgen dat rapporten van de rekenkamer meer 
aansluiten op behoeften van de raad. Daarom adviseert de commissie 
om te zorgen dat de rekenkamer bij het jaarlijks bepalen van haar 
onderzoeks programma ook relevante input vraagt en krijgt van de 
Duisenbergrapporteurs van de raadscommissies (zie Aanbeveling 6) en 
van de Rekeningencommissie. 

Voorstel voor afspraak: De raadscommissies en de Rekeningen
commissie doen jaarlijks, in aanvulling op de bestaande praktijk, 
expliciet voorstellen aan de rekenkamer voor mogelijke onderzoeken, op 
voorspraak van de Duisenbergrapporteurs.

ACAM
ACAM constateert jaarlijks in de Generaal Verslagen over de gemeentelijke 
jaarrekening, verslagen van dienstjaarrekeningen en management letters 
diverse tekortkomingen in de fi nanciële functie van de gemeente. 
Verslagen en aanbevelingen van ACAM, net zoals bij de Rekeningen
commissie en de rekenkamer, zijn voor verbetering vatbaar in scherpte en 
urgentie.

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de voor afspraak:
raad over hoe en welke van haar werkzaamheden in het openbaar 
uitgevoerd zullen worden.

Voorstel voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de voor afspraak: De Rekeningencommissie rapporteert aan de voor afspraak:
raad vanaf de jaarrekening over 2016 over de geaggregeerde inzichten 
en ervaringen met de methodeDuisenberg. De Rekeningencommissie 
evalueert de werkwijzen van de verschillende commissies en geeft aan 
de hand daarvan gerichte aanbevelingen aan de commissies en de raad.

Voorstel voor afspraak: De raadscommissies en de Rekeningenvoor afspraak: De raadscommissies en de Rekeningenvoor afspraak:
commissie doen jaarlijks, in aanvulling op de bestaande praktijk, 
expliciet voorstellen aan de rekenkamer voor mogelijke onderzoeken, op 
voorspraak van de Duisenbergrapporteurs.
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De commissie vindt het belangrijk om, met behoud van de onafhankelijk
heid van ACAM als accountant, de aansluiting tussen de raad en ACAM 
te verbeteren. De commissie adviseert om ACAM jaarlijks de raad te laten 
informeren in hoeverre de aanbevelingen van ACAM door het college 
zijn geïmplementeerd. Om te zorgen dat de verslagen van ACAM meer 
aandacht krijgen in de raad adviseert de commissie dat ACAM het Generaal 
Verslag van de jaarrekening niet alleen in de Rekeningencommissie en 
commissie Financiën toelicht, maar ook in de gemeenteraad. ACAM kan 
verder in aanbevelingen explicieter onderscheid maken in de urgentie van 
aanbevelingen door bijvoorbeeld onderscheid te maken in aanbevelingen 
als ‘prioritair en cruciaal’, ‘quick wins’ en ‘wenselijk op lange termijn’ 
(‘nice to have’).

De commissie benadrukt dat het college en de raad voldoende middelen 
beschikbaar moeten stellen aan ACAM om haar taken goed uit te voeren. 
Immers, de bestaande uitdagingen in de fi nanciële functie zijn groot en 
ACAM heeft in de controlorganisatie een belangrijke rol. Ook leidt het 
advies van de commissie om implementatie van de aanbevelingen te 
monitoren tot extra werkzaamheden.

Aangezien ACAM ten behoeve van de invulling van de controlorganisatie 
in een andere hoedanigheid dan als gemeentelijke accountant acteert839, 
acht de commissie het van belang dat een duidelijke splitsing zichtbaar 
is in de toegekende budgetten en middelen. Zo kunnen extra werkzaam
heden benodigd voor één van deze taken de werkzaamheden van de 
andere taak niet beïnvloeden (tenzij de raad hierover expliciet een besluit 
neemt). Het is aan ACAM om aan de raad aan te geven of zij zichzelf 
redelijkerwijs in staat acht met de gegeven middelen de verschillende 
taken die zij toebedeeld heeft gekregen uit te voeren.

Voorstel voor afspraak: De raad geeft ACAM de opdracht om ieder jaar 
een terugkoppeling te geven in hoeverre de aanbevelingen van ACAM 
door het college zijn geïmplementeerd. 

Voorstel voor afspraak: Het college doet de raad jaarlijks bij de 
begroting een voorstel toekomen over de voorziene middelen (tijd, 
geld en kwaliteit) voor ACAM voor uitvoering van de verschillende 
taken, waarbij in elk geval een duidelijke splitsing is aangebracht tussen 
beschikbare budgetten voor audittaken en de jaarrekening controle. 
ACAM informeert de raad jaarlijks over de ingezette en ingeplande 
capaciteit voor ondersteuning van de contro l organisatie en de 
gemeentelijke jaarrekening controle.

Rol van het college
Het niet gestructureerd bijhouden en opvolgen van aanbevelingen van 
de Rekeningencommissie, ACAM en de rekenkamer draagt niet bij aan 
een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering. De commissie beveelt aan dat 
het college als vast element van de P&Ccyclus de raad informeert over 
de stand van zaken met betrekking tot het implementeren van de door de 
raad aangenomen aanbevelingen van de Rekeningencommissie, ACAM 
en de rekenkamer. Het ligt daarbij voor de hand om deze informatie op 

839 In de hoedanigheid van ‘third line’ is het college de opdrachtgever. In de hoedanigheid van gemeentelijk 
accountant treedt de gemeenteraad op als opdrachtgever.

Voorstel voor afspraak: De raad geeft ACAM de opdracht om ieder jaar voor afspraak: De raad geeft ACAM de opdracht om ieder jaar voor afspraak:
een terugkoppeling te geven in hoeverre de aanbevelingen van ACAM 
door het college zijn geïmplementeerd. 

Voorstel voor afspraak: Het college doet de raad jaarlijks bij de voor afspraak: Het college doet de raad jaarlijks bij de voor afspraak:
begroting een voorstel toekomen over de voorziene middelen (tijd, 
geld en kwaliteit) voor ACAM voor uitvoering van de verschillende 
taken, waarbij in elk geval een duidelijke splitsing is aangebracht tussen 
beschikbare budgetten voor audittaken en de jaarrekening controle. 
ACAM informeert de raad jaarlijks over de ingezette en ingeplande 
capaciteit voor ondersteuning van de contro l organisatie en de 
gemeentelijke jaarrekening controle.
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te nemen als vast specifi ek onderdeel in de voorjaarsnota, begroting, 
najaarsnota en jaarrekening. 

Voorstel voor afspraak Het college rapporteert als vast onderdeel in 
de P&Ccyclus over de opvolging van (door de raad aangenomen) 
aanbevelingen van de Rekeningencommissie, ACAM en de rekenkamer.

Aanbeveling 8: Neem in het inwerkprogramma voor raadsleden 
bij de start van iedere raadsperiode een verplicht programma op 
over het budgetrecht, de kaderstellende en controlerende rol van 
de raad en de P&C-cyclus

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie

De raad stelt de kaders en controleert op alle verschillende beleids
terreinen waarop de gemeente actief is, waaronder de fi nanciële functie. 
Uitgangspunt van de politiek is dat het een ‘lekenbestuur’ is, waarbij 
de raad een afspiegeling vormt van de kiezers. De raad hoeft niet alleen 
uit fi nanciële experts te bestaan. Tegelijkertijd vergt het beheer van een 
begroting als die van Amsterdam voldoende fi nanciële expertise en kennis.

De commissie beveelt aan om de politieke partijen te ondersteunen 
in hun verantwoordelijkheid om te waarborgen dat raadsleden over 
voldoende kennis beschikken op het gebied van de fi nanciën. Daarbij 
is het voorstel om – net als bij de overdracht tussen komende en 
vertrekkende collegeleden met een basisgids – een programma in te 
richten voor raadsleden met expliciete aandacht voor het belang en de 
invulling van het budgetrecht, de kaderstellende en controlerende rol van 
de raad (inclusief de werking van instrumenten en gremia van en voor de 
raad zoals ACAM, de Rekeningencommissie en de rekenkamer) en over 
de werking van de P&Ccyclus. 

De commissie beveelt aan dat het presidium van de raad in samen werking 
met de griffi e dit programma coördineert, regelmatig actualiseert en 
laat uitvoeren. Lessen uit de inwerkprogramma’s over integriteit zijn 
om het programma op een externe locatie te houden en experts van 
binnen en buiten Amsterdam te betrekken. De fracties van de raad wordt 
aanbevolen erop toe te zien dat elk van hun leden dit programma volgt. 
Tevens beveelt de commissie aan om dit programma op een zodanige 
wijze beschikbaar te stellen dat ook tussentijds aantredende raadsleden 
dit kunnen volgen. 

Voorstel voor afspraak: Het huidige presidium komt, middels een 
raadsvoordracht, met een voorstel aan de raad over de invulling 
en organisatie van een programma voor de (nieuwe) raadsleden, 
die zitting nemen in de raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018, om voldoende kennis te krijgen over gemeentelijke fi nanciën. 
Stemming over de voordracht vindt plaats uiterlijk een halfjaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Voorstel voor afspraak Het college rapporteert als vast onderdeel in voor afspraak Het college rapporteert als vast onderdeel in voor afspraak
de P&Ccyclus over de opvolging van (door de raad aangenomen) 
aanbevelingen van de Rekeningencommissie, ACAM en de rekenkamer.

Oorzaken
7.1  Onvoldoende structurele aandacht en prioriteit bij politiek en 

ambtelijke organisatie

Voorstel voor afspraak: Het huidige presidium komt, middels een Voorstel voor afspraak: Het huidige presidium komt, middels een Voorstel voor afspraak:
raadsvoordracht, met een voorstel aan de raad over de invulling 
en organisatie van een programma voor de (nieuwe) raadsleden, 
die zitting nemen in de raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018, om voldoende kennis te krijgen over gemeentelijke fi nanciën. 
Stemming over de voordracht vindt plaats uiterlijk een halfjaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
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Voorstel voor afspraak: De fracties van de raad dragen er zorg voor 
dat in overleg met het presidium uiterlijk in 2017 de raadsleden het 
programma voor het verkrijgen van basiskennis over de gemeentelijke 
fi nanciën hebben gevolgd. Tevens zorgen zij er in overleg met het 
presidium voor dat nieuwe raadsleden dit programma binnen een 
halfjaar na hun installatie als raadslid hebben gevolgd. 

 9.2.4 Verduidelijk verantwoordelijkheden, zorg voor doorzettings-
macht, versterk de fi nanciële kolom en breng de basis op orde
De gehele ambtelijke organisatie – niet alleen de fi nanciële afdelingen 
– heeft te maken met de uitvoering van de fi nanciële functie. Voor 
ambtenaren dient helder te zijn wat van hen wordt verwacht en waar 
zij op aangesproken worden. De ambtelijke organisatie dient zodanig 
georganiseerd en toegerust te zijn dat ze de fi nanciële functie goed kan 
uitvoeren. 

Aanbeveling 9: Zorg voor duidelijke ambtelijke sturing en 
toezicht (governance) op de fi nanciële functie door taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te expliciteren en op 
uitvoering hiervan te monitoren en te sturen

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

Onvoldoende sturing op de uitvoering van de taken van de fi nanciële 
functie waaronder kaderstelling en verbetering (control) zorgt voor 
onvoldoende presteren. Onvolkomenheden en onduidelijkheden in de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente
secretaris en van DMC spelen daarbij een rol. De verantwoordelijkheids
verdeling tussen college en de ambtelijke organisatie voor de fi nanciële 
functie is ook niet helder. Ook na de gemeentelijke reorganisatie per 
1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen 
het Gemeentelijk Management Team (GMT), DMC, de rve Financiën 
en de andere rve’s in de praktijk nog niet volledig uitgekristalliseerd. 
Daardoor ontstaat het risico dat er geen duidelijk eigenaarschap is voor 
geconstateerde problemen en dat in moeilijke situaties naar elkaar wordt 
gewezen en geen gerichte actie wordt ondernomen.

De commissie beveelt aan om de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de verschillende ambtelijke actoren voor de fi nanciële 
functie helder te beschrijven, alsook die gebieden waar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid bestaat. Daarbij dient bewaakt te worden dat 
de beschrijvingen ook in de praktijk worden gevolgd en dat daarover 
verantwoording wordt afgelegd. Hieronder geeft de commissie nadere 
toelichting op deze aanbeveling. 

Voorstel voor afspraak: De fracties van de raad dragen er zorg voor Voorstel voor afspraak: De fracties van de raad dragen er zorg voor Voorstel voor afspraak:
dat in overleg met het presidium uiterlijk in 2017 de raadsleden het 
programma voor het verkrijgen van basiskennis over de gemeentelijke 
fi nanciën hebben gevolgd. Tevens zorgen zij er in overleg met het 
presidium voor dat nieuwe raadsleden dit programma binnen een 
halfjaar na hun installatie als raadslid hebben gevolgd. 

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie
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De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de financiële 
functie van de verschillende functionarissen (van de gemeentesecretaris, 
directeuren van clusters en rvedirecteuren, directeur DMC, concern
controller, directeur rve Financiën tot de controllers en financieel mede
werkers) moeten voor allen helder zijn. Het moet duidelijk zijn wie welke 
taak en verantwoordelijkheid heeft voor het op orde hebben van de 
financiële administraties, uitvoeren van transacties, voor de totstand
koming van de P&Cproducten als een jaarrekening of een begroting, 
voor het leveren van advies over financiële aspecten en/of voor invoering 
van concernrichtlijnen met betrekking tot de financiële functie.  
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ambtelijke top en het 
college moet ook helder zijn.  

Het opstellen van een P&Cproduct als een jaarrekening of begroting  
en uniformering van administraties zijn een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Daarom is specifieke aandacht nodig voor de 
overdracht en aansluiting (schakels) tussen taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van verschillende organisatieonderdelen en individuele 
werknemers. Voor bijvoorbeeld een jaarrekening hebben alle organisatie
onderdelen een rol in de ‘keten’ van de aanlevering, uitvoering en/of 
controle van gegevens. Dit betreft dus niet alleen de financiële organisatie
onderdelen DMC en de rve Financiën. De commissie beveelt aan om 
daarbij een duidelijke koppeling te maken met de werkverdeling die voor 
het college wordt overeengekomen zoals beschreven in Aanbeveling 1.

Uitgangspunt is dat als er sprake is van bijvoorbeeld een verkeerde 
betaling, een over of onderschrijding of een moeizaam P&Cproces, 
zowel DMC en/of de rve Financiën (en de wethouder Financiën) als de 
betrokken rve (en vakwethouder) een verantwoordelijkheid hebben. 
De commissie benadrukt dat de vakwethouders in positie moeten zijn 
om te kunnen sturen op de financiën voor hun programma’s en er ook 
verantwoordelijk voor zijn dat zij daartoe goed geëquipeerd zijn. 

Voor de monitoring op uitvoering en naleving van taken ziet de commissie 
de ingezette ontwikkeling van prestatiedialogen met rvedirecteuren en 
met managementteamleden van rve’s als een belangrijke ondersteuning. 
Belangrijke input voor de prestatie dialogen wordt hierbij gevormd 
door het beeld zoals naar voren komt in het dashboard financiële 
bedrijfsvoering, als voorgesteld bij Aanbeveling 4. Het is de taak van 
de gemeentesecretaris en het GMT te zorgen dat zij informatie krijgen 
om daadwerkelijk te kunnen sturen op de geleverde prestaties van 
topfunctionarissen ten aanzien van de financiële functie. Het is aan de 
ambtelijke leiding te zorgen om op basis van adequate informatie hun 
medewerkers te coachen en aan te sturen. De commissie constateert 
verder dat de span of control van de gemeentesecretaris in de nieuwe 
organisatie structuur is verkleind. De nieuwe structuur vormt een goed 
uitgangspunt om betere concernsturing te realiseren. Tegelijkertijd 
ziet de commissie ook in dat te veel concernsturing ook weer een 
machtscentralisatie met zich mee kan brengen die ongewenst kan zijn. 
Het is aan het college om de balans te vinden tussen het realiseren van 
effectieve concernsturing en voldoende ‘checks and balances’.
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De bevoegdhedenstructuur dient zodanig te zijn ingericht dat op 
de juiste plaats in de organisatie sprake is van doorzettingsmacht. 
Doorzettingsmacht betreft hier het kunnen afdwingen, toetsen, controleren 
en handhaven van de kaders en ingezette initiatieven voor verbetering 
van de fi nanciële functie.
 

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad na de jaar
rekening over 2015 en voor eind 2016 over de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de verschillende onder
delen van de fi nanciële functie van de ambtelijke (top)functionarissen 
(gemeentesecretaris, directeur DMC, concerncontroller, directeur rve 
Financiën, directeuren van clusters en overige rvedirecteuren).

Aanbeveling 10: Versterk de positie van de fi nanciële kolom

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering

Al vanaf 2000 probeert de gemeente Amsterdam meer concernsturing 
en samenwerking te realiseren. Sinds 2005 kent Amsterdam een 
concerncontroller op papier, in 2007 wordt de gemeentesecretaris ook 
algemeen directeur en worden diverse plannen gepresenteerd om de 
samenwerking en sturing te vergroten, zoals Visie op Control uit 2010. 
De gemeentelijke organisatie is in de nieuwe structuur na 1 januari 2015 
nog steeds niet ‘in control’. De commissie constateert dat er op alle 
vlakken van de fi nanciële functie structurele problemen bestaan:
• De fi nanciële basisadministraties zijn niet op orde. Administraties zijn 

niet uniform en niet volledig uptodate. In betalingsprocessen worden 
fouten gemaakt;

• Het tot stand komen van P&Cproducten is moeizaam en de producten 
zijn ondanks herhaaldelijke verzoeken niet voldoende inzichtelijk voor 
de raad;

• De (gevoelde) onzekerheden over de kwaliteit van (het proces voor) 
beleidsadvisering en ontbreken van inzichten over doelmatigheden. 

De commissie beveelt aan om de fi nanciële kolom te versterken op een 
wijze die aansluit bij de problematiek zoals die in de huidige situatie 
voortduurt. De commissie hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: 
• Zo min mogelijk reorganiseren, maar wel verandering bewerkstelligen. 

Er is al veel recent gereorganiseerd (nieuwe onrust maakt het 
verbeteringsproces trager);

• Richt de focus op die plekken waar problemen zijn geconstateerd 
zodat deze effectief opgelost kunnen worden; maak eerst het slechte 
goed en dan pas het goede beter;

• Daar waar functionele en/of hiërarchische verbindingen wegvallen 
door de veranderingen in de organisatie, deze te repareren met 
gerichte procesafspraken.

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad na de jaarVoorstel voor afspraak: Het college informeert de raad na de jaarVoorstel voor afspraak:
rekening over 2015 en voor eind 2016 over de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de verschillende onder
delen van de fi nanciële functie van de ambtelijke (top)functionarissen 
(gemeentesecretaris, directeur DMC, concerncontroller, directeur rve 
Financiën, directeuren van clusters en overige rvedirecteuren).

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
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De positie van DMC 
De financiële organisatie dient toe te zien op het te voeren beleid dat 
doeltreffend en doelmatig is en dat financieel verantwoord is op de lange 
termijn. Zij moet hiervoor de vrijheid hebben om ‘dwars te denken’ en 
tegenwicht te bieden waar nodig (‘countervailing power’). DMC is het 
meest geëigende organisatieonderdeel om die rol in te vullen. Om deze 
rol van ‘countervailing power’ optimaal in te kunnen vullen, heeft DMC 
de bevoegdheid en de middelen nodig om:
• Gevraagd en ongevraagd financiële adviezen te leveren aan het 

college over beleid en over voorliggende besluiten of vraagstukken;
• Voorstellen voor concernrichtlijnen op te stellen, actief en passief 

te toetsen of deze worden opgevolgd en te escaleren bij het niet 
opvolgen hiervan;840

• Te verzekeren dat rve’s DMC de relevante informatie leveren voor 
inzicht, analyse en waar nodige functionele bijsturing op de financiële 
functie bij de diensten;

• De aanbevelingen van de gemeentelijke accountant en Rekeningen
commissie bij te houden en over de voortgang van het implementeren 
van die aanbevelingen jaarlijks bij monde van het college aan de raad 
te rapporteren.

De directeur DMC is als concerncontroller lid van het hoogste 
management overleg in de gemeente. De concerncontroller bewaakt 
dat de financiële spelregels en afspraken in de gehele organisatie goed 
blijven werken, administratief en beleidsmatig. Daarnaast krijgt de 
concern controller een extra verantwoordelijkheid door het besluit om 
de businesscontrollers (op niveau van clusters, rve’s en stadsdelen) 
hiërarchisch onder de concerncontroller te plaatsen.

De commissie vindt dat de directeur DMC zich volledig op de financiële 
functie en de verbetering ervan moet kunnen richten. Organisatorisch kan 
dit op verschillende manieren geregeld worden. De commissie beveelt 
aan te heroverwegen of binnen DMC ook het strategisch personeels
beleid hoort en of DMC nog verder met taken moet worden uitgebreid tot 
een brede directie Middelen. De commissie is van mening dat het goed 
neerzetten van de financiële functie al een behoorlijke uitdaging is.  
Daarnaast vindt de commissie dat een belangrijk onderwerp als 
Personeel & Organisatie ook op het hoogste ambtelijk niveau 
vertegenwoordigd moet zijn en voldoende aandacht moet krijgen van 
het bestuur. De commissie adviseert te onderzoeken of Financiën in 
ieder geval de komende vier jaar apart binnen Bestuur en Organisatie op 
directie niveau gepositioneerd kan worden. Dit zorgt binnen de financiële 
functie voor de nodige focus, zichtbaarheid en doorzettingsmacht. Een 
uiteindelijk besluit tot een organisatorische verandering van DMC moet 
afgewogen worden tegen de voor en nadelen van splitsing.841 

De aansturing van de businesscontrollers
In de nieuwe organisatie per 1 januari 2015 vormen de business
controllers belangrijke sleutelfiguren in het op orde krijgen en stroom
lijnen van het financieel beleidsadvies. Zij zitten hiermee ‘naast’ de 

840 In eerste instantie door rve’s daarop aan te spreken en indien nodig (via de wethouder Financiën) bij de 
betreffende rve’s trajecten op te starten en te begeleiden die tot verbetering moeten leiden.

841 Het mogelijk splitsen van DMC in financiën en personeel zorgt voor specifieke focus en aandacht voor de 
financiële functie en voor strategisch personeelsbeleid. Tegelijkertijd is het nadeel dat mogelijke synergieën niet 
gerealiseerd worden en zou een nieuwe verandering op korte termijn kunnen leiden tot onrust en onzekerheid.
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directeuren van de rve’s en stemmen met de concerncontroller af over 
risico’s en controlvraagstukken. 

Gelet op de ernst van de problematiek binnen de financiële functie en 
de reeds ingezette trend naar meer concernvorming en uniformiteit, 
onderschrijft de commissie het collegebesluit om de businesscontrollers 
te plaatsen onder de hiërarchische aansturing van de concerncontroller. 
Hiermee wordt de focus gezet op uniformiteit voor de rve’s in termen van 
dezelfde wijze van denken en adviseren, dezelfde regels (bijvoorbeeld 
ten aanzien van afschrijvingen en reserves), dezelfde formats en 
geüniformeerde financiële kalenders. Tevens geeft dit de business
controller een eigen, onafhankelijke positie binnen de rve’s en kan 
hij/zij vanuit deze positie de rve adviseren en ondersteunen in het 
implementeren van de concerngeoriënteerde bedrijfsvoering. 

De als gevolg hiervan grotere afstand tussen de businesscontroller en de 
rve waar de businesscontroller werkzaam is, is een aandachtspunt. De 
commissie beveelt aan om hierover tussen businesscontrollers, concern
controller en rvedirecteur (proces)afspraken te maken. Bijvoorbeeld 
door te stellen dat de businesscontrollers een groot gedeelte van hun 
tijd fysiek bij ‘hun’ rve’s zitten. Ook horen er afspraken te zijn over de 
betrokkenheid van de rvedirecteur bij de aanstelling en beoordeling van 
de business controller voor de betreffende rve.

Totstandkoming van P&C-producten
Voor de totstandkoming van P&Cproducten als de jaarrekening en 
levering van bijbehorende financiële managementinformatie is frequente 
en nauwe afstemming tussen DMC en de rve Financiën noodzakelijk. 
Onduidelijkheden en overlap van taken en verantwoordelijkheden zorgen 
voor inefficiënties. De commissie adviseert om in lijn met Aanbeveling 9 
te zorgen voor goede, vastgelegde (proces)afspraken tussen DMC, 
rve Financiën en de overige rve’s voor de totstandkoming van de 
financiële aspecten van P&Cproducten. DMC houdt hierbij de nadruk op 
bestuurlijke financiële wensen qua inhoud en timing. De rve Financiën 
baseert zich op de financiële informatie uit de inhoudelijke rve’s.

Aandacht voor de basistaken en de doorzettingsmacht om deze 
goed uit te voeren
Per 1 januari 2015 zijn alle uitvoerende en financieeladministratieve 
taken van de financiële functie uit de voormalige diensten ondergebracht 
bij de nieuwe rve Financiën. Dit nieuwe organisatieonderdeel doet 
de boekingen, verwerkt de betalingen en ontvangsten en houdt de 
(financiële) administratie bij. Verder maakt de rve Financiën reguliere 
rapportages voor de rvedirecteuren op basis van de administratie. 
Een belangrijke uitdaging is om te zorgen dat de kwaliteit van de 
administraties verbetert, dat alle organisatie onderdelen dezelfde 
(financiële) definities hanteren, dat met dezelfde systemen wordt gewerkt 
en het beleid op administraties gelijkvormig is. Dit is een behoorlijke 
uitdaging en hier is naast focus ook door zettings  macht voor nodig.
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Daarbij moet het heel helder zijn dat de andere rve’s zelf verantwoordelijk 
blijven voor hun eigen budgetten en fi nanciën. De rve’s besteden de 
administratie uit aan de rve Financiën, maar zij blijven natuurlijk zelf 
verantwoordelijk voor de input zoals accurate informatie over budgetten, 
begrotingen, ramingen, verplichtingen en uitgaven. 

Voorstel voor afspraak: Het college legt de raad binnen een halfjaar 
na vaststelling van het rapport een plan voor inzake de versterking van 
de fi nanciële kolom. Het college geeft hierbij tevens de overwegingen 
mee met betrekking tot de suggesties van de commissie inzake de rol 
van DMC in de fi nanciële kolom. Daarbij gaat het college in op 
(1) de opdracht, taken en verantwoordelijkheden die het voor DMC ziet 
in deze versterkte fi nanciële kolom en (2) de bevoegdheden die DMC 
hiervoor nodig heeft.

Aanbeveling 11: Breng de operationele fi nanciële taken op orde

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie 
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.6 Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van 

verbeterinitiatieven

Er lopen momenteel diverse door het college en de ambtelijke organisatie 
geïnitieerde verbeterinitiatieven om de ‘basis’ te verbeteren zoals de 
Doorontwikkeling Financiële Administratie. De commissie onderschrijft het 
belang om de basis van de fi nanciële functie (operationele fi nanciële taken 
en P&Ctaken) zo nauwkeurig mogelijk op orde te brengen. Aanvullende 
initiatieven die de commissie als advies meegeeft, zijn (1) het verbeteren 
van de administratieve organisatie en interne control (AO/IC) met 
aandacht voor de aansluiting tussen primaire processen en fi nanciële 
administraties, (2) het instellen en handhaven van een strakke 
P&Ckalender (in nauw overleg met de rve’s vast te stellen) en (3) het 
verbeteren van de inzichtelijkheid van P&Cproducten door inzet van de 
Duisenbergrapporteurs van de raadscommissies (zie Aanbeveling 6). 
Administraties horen regelmatig tussentijds afgesloten te worden 
en verplichtingen en tussenrekeningen horen consistent en tijdig 
bijgehouden te worden. Hierdoor is management en stuurinformatie 
op tijd beschikbaar en accurater voor raad en college. Hard closures, het 
tussentijds afsluiten van de fi nanciële administraties, zijn hiervoor een 
middel. 

De commissie beveelt aan om voor het op orde brengen van de basis met 
een overzicht te komen van de verschillende projecten en initiatieven en 
dat te verstrekken aan de raad. Uit dit overzicht dient naar voren te komen:
• Een beschrijving en analyse van de uitgangssituatie: waar zitten nu de 

problemen die opgelost moeten worden?
• Het beoogde eindbeeld met te realiseren mijlpalen en producten;
• De randvoorwaarden en risico’s voor het realiseren van dit eindbeeld;
• Een overzicht dat aangeeft hoe bestaande verbeterinitiatieven 

gekoppeld worden aan de op te starten projecten en welke aanvullende 
projecten relevant zijn;

Voorstel voor afspraak: Het college legt de raad binnen een halfjaar Voorstel voor afspraak: Het college legt de raad binnen een halfjaar Voorstel voor afspraak:
na vaststelling van het rapport een plan voor inzake de versterking van 
de fi nanciële kolom. Het college geeft hierbij tevens de overwegingen 
mee met betrekking tot de suggesties van de commissie inzake de rol 
van DMC in de fi nanciële kolom. Daarbij gaat het college in op 
(1) de opdracht, taken en verantwoordelijkheden die het voor DMC ziet 
in deze versterkte fi nanciële kolom en (2) de bevoegdheden die DMC 
hiervoor nodig heeft.

Oorzaken
7.2 Onduidelijkheden in de aansturing van de fi nanciële functie 
7.3 Onvolkomenheden bij systemen en processen
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.6 Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van 

verbeterinitiatieven
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• De benodigde middelen (tijd, geld en mensen) voor het realiseren van 
de projecten (inclusief gealloceerde tijd van medewerkers);

• De bestuurlijke en ambtelijke trekker(s) van ieder project.

Het is cruciaal om met realisme te bewaken wat de organisatie aankan 
met de beschikbare verandercapaciteit in termen van tijd, mensen en 
geld. Het overzicht biedt een houvast voor de ambtelijke organisatie, het 
college en de raad bij het realiseren van verbeteringen. 

Voorstel voor afspraak: Het college biedt de raad binnen een halfjaar 
na vaststelling van het rapport een overzicht aan van de lopende en 
beoogde initiatieven ter versterking van de basis van de fi nanciële functie 
(operationele fi nanciële taken en fi nanciële planning & control taken), 
inclusief inzicht in wat nodig is om het op orde te brengen.

Aanbeveling 12: Investeer in de kwaliteit van mensen van de 
fi nanciële functie

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering

Een goede inrichting van de fi nanciële functie vraagt om de juiste 
mensen. Er zijn tekortkomingen geconstateerd in de capaciteit, kennis en 
kunde van medewerkers in de fi nanciële kolom. Vanwege verschillende 
omstandigheden waaronder toenemende taken en verantwoordelijkheden 
ontstond een kloof tussen wat de organisatie kon leveren en wat men 
verwachte. Hierdoor is sprake van onvoldoende presterende fi nanciële 
afdelingen en is er vaak een hoge inzet van externen.

De commissie beveelt aan om de opzet en uitvoering van het personeels
beleid te herzien, zodat dit goed aansluit bij de eisen van een goed 
presterende fi nanciële functie. Medewerkers horen de juiste kennis en 
kunde te bezitten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het 
beschikbaar krijgen en houden van niet alleen de noodzakelijke capaciteit 
en expertises, maar ook de passende eigenschappen van de medewerkers 
op alle niveaus binnen de fi nanciële functies. Beleid gericht op het 
aantrekken, ontwikkelen, behouden en uitstromen van topfunctionarissen 
en medewerkers met de juiste kennis en kunde dient hier verder invulling 
aan te geven. 

Het bijhouden van administraties, uitvoeren van transacties en opstellen 
van jaarrekeningen vraagt om daartoe opgeleide fi nancieel medewerkers 
die deze taken consciëntieus uitvoeren. De specialistische fi nanciële taken 
als treasury, risicobeheer en deelnemingenbeleid vergen weer andere 
fi nanciële expertises, evenals het uitvoeren van beleids en adviestaken. 
De ontwikkeling en opleiding van fi nancieel medewerkers vormen een 
terugkerend aandachtspunt voor leidinggevenden voor het uptodate 
houden van kennis én het delen van kennis tussen medewerkers. Het 
uptodate houden en delen van kennis past ook bij grote complexe 
organisaties als de gemeente Amsterdam. Naast aandacht voor formeel 

Voorstel voor afspraak: Het college biedt de raad binnen een halfjaar voor afspraak: Het college biedt de raad binnen een halfjaar voor afspraak:
na vaststelling van het rapport een overzicht aan van de lopende en 
beoogde initiatieven ter versterking van de basis van de fi nanciële functie 
(operationele fi nanciële taken en fi nanciële planning & control taken), 
inclusief inzicht in wat nodig is om het op orde te brengen.

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
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leren door het volgen van opleidingen, trainingen en workshops, moet 
er binnen Amsterdam ook aandacht zijn voor informeel leren. Informeel 
leren is het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op basis 
van ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het laten uitvoeren van 
voor medewerkers nieuwe activiteiten of projecten, maar ook uit het 
uitwisselen van kennis met collega’s (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen 
afdelingen of masterclasses). Het onderhouden van contacten met directe 
en indirecte collega’s en het onderhouden van goede externe netwerken 
is hierbij van belang. 

Het uitvoeren van goed personeelsbeleid met ontwikkelings en prestatie
gesprekken is een basisvereiste. De gesprekscyclus tussen leiding en 
medewerkers moet goed, consequent, transparant en eerlijk worden 
uitgevoerd. Uit de analyse van resultaatsafspraken blijkt dat het instrument 
niet werkte voor sturing op de bedrijfsvoering, onder meer door de 
structureel hoge scores die werden toegekend.

In de functionerings en beoordelingscyclus moet meegenomen worden in 
hoeverre topfunctionarissen en medewerkers zich richten op een gedegen 
uitvoering van de fi nanciële taken. Hiervoor dienen de doelstellingen van 
medewerkers helder te zijn en de prestatiedossiers op orde te zijn om te 
kunnen monitoren. In de functionerings en beoordelingscyclus moet ook 
aandacht zijn voor ‘fi t for the job’. Oftewel: jaarlijks monitoren of kennis 
en kunde nog voldoende zijn om de ‘job’ uit te kunnen voeren en indien 
nodig bij te sturen door opleiding en doorstroom. Er moet een natuurlijke 
aandacht ontstaan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ‘een 
leven lang leren’. Dit betekent dat bij onvoldoende presteren er door het 
management gekeken moet worden of betreffende medewerker inzetbaar 
is op een andere functie of dat afscheid genomen moet worden van hem 
of haar. 

De commissie beveelt aan om in het personeelsbeleid verder expliciet 
aandacht te schenken aan het stimuleren en verankeren van gewenst 
gedrag (zie Aanbeveling 13).

Voorstel voor afspraak: Het college presenteert aan de raad binnen een 
halfjaar na vaststelling van het rapport een voorstel en voortgangs
bericht met betrekking tot de ontwikkeling van het personeels beleid 
van de gemeente vanuit de eisen die samenhangen met een goed 
presterende fi nanciële functie. 

 9.2.5 Stimuleer gewenst gedrag en ontwikkel een lerende en adaptieve 
organisatie
Naast de aanbevelingen voor duidelijke sturing en inrichting (governance), 
de processen en systemen om te zorgen voor betere inzichten, 
(waarschuwings)signalen en informatie is het juiste gedrag binnen de 
organisatie essentieel voor de fi nanciële functie. 

Voorstel voor afspraak: Het college presenteert aan de raad binnen een voor afspraak: Het college presenteert aan de raad binnen een voor afspraak:
halfjaar na vaststelling van het rapport een voorstel en voortgangs
bericht met betrekking tot de ontwikkeling van het personeels beleid 
van de gemeente vanuit de eisen die samenhangen met een goed 
presterende fi nanciële functie. 
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Aanbeveling 13: Ontwerp en stimuleer gewenst gedrag voor de 
fi nanciële functie 

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering

In de gemeente Amsterdam is er niet één organisatiecultuur maar zijn 
er meerdere subculturen. Hierbij is uit de verhoren gebleken dat in de 
gedragingen en culturen van de gemeente Amsterdam er ten aanzien 
van bedrijfs voering en specifi ek de fi nanciële functie sprake is van 
vrijblijvendheid, ‘noncompliance’ (‘afspraken zijn geen afspraken’) en 
onvoldoende ruimte om te leren. Daarnaast gaat veel aandacht naar grote 
nieuwe plannen, maar minder naar de dagelijkse uitvoering van bedrijfs
voering. Een dergelijke cultuur stimuleert onvoldoende het gedrag dat 
noodzakelijk is voor het structureel op orde krijgen en houden van de 
fi nanciële functie. 

De commissie ziet als gewenst voor de fi nanciële functie, en daarmee ook 
voor de gemeente als geheel, een cultuur waarin:
• Ruimte en aandacht is voor leren van elkaar en elkaar aanspreken op 

prestaties (zowel die goed gaan als niet goed gaan);
• Sprake is van een veilige omgeving waarin fouten toegegeven kunnen 

en moeten worden en van fouten geleerd wordt: het niet melden van 
fouten wordt als verzuim beschouwd; 

• Het afl eggen van verantwoording de norm is;
• Verwachtingen helder worden gemaakt en geldt ‘afspraken zijn 

afspraken’;
• Medewerkers consciëntieus (zorgvuldig en gewetensvol) en ook kritisch 

(‘nee durven zeggen’) werken; 
• Er aandacht en waardering is voor het op orde hebben van belangrijke 

bedrijfsvoeringsprocessen als de fi nanciële functie, omdat de 
Amsterdammers erop moeten kunnen rekenen dat hun geld op 
professionele wijze wordt beheerd en besteed.

De organisatiecultuur is in belangrijke mate gekoppeld aan de inrichting 
en werking van de organisatiestructuur. De verdeling van taken, verant
woordelijkheden en bevoegdheden dient voor alle medewerkers helder te 
zijn. Daarover heeft de commissie hiervoor al aanbevelingen gedaan. 

De commissie is zich ervan bewust dat het veranderen van gedrag 
een pakket van verschillende maatregelen vergt die zowel in opzet 
als uitvoering consistent doorgevoerd moeten worden. Dergelijke 
veranderingen kosten veel tijd en inspanning en kunnen weerstanden 
oproepen wanneer bestaande gedragspatronen ter discussie worden 
gesteld. De commissie geeft een aantal overwegingen mee voor het 
stimuleren van gewenst gedrag. 

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
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In het verleden heeft de gemeente al initiatieven gestart om gewenst 
gedrag te stimuleren. Zo hanteert Amsterdam al sinds 2000 als basis
waarden ‘Open, Actief en Integer’. Sindsdien zijn er verschillende 
methoden en trajecten geweest voor gemeentebrede implementatie 
en verankering van deze waarden zoals een gedragscode, dilemma
workshops, de ontwikkeling van de ambtseed, ontwikkeling van een 
corporate story, aandacht in nieuwsbrieven en het personeelsblad, 
introductieprogramma’s, aandacht in opleidingen en prestatiedialogen. 
In 2013 zijn met het Bestuurlijk Kompas in aanloop naar de reorganisatie 
verder principes voor het handelingsperspectief van bestuurders en 
ambtenaren gedefinieerd.842 Begin 2016 heeft het college verder ingezet 
op integriteit.843 De commissie beveelt aan om gewenste gedrags
kenmerken voor de financiële functie te koppelen aan deze reeds 
bestaande initiatieven.

Belangrijke middelen voor stimulering van gewenst gedrag zijn het 
personeelsbeleid en bijbehorende waarderingsinstrumenten (zie  
Aanbeveling 12). In het personeelsbeleid dient bij het aantrekken, 
ontwikkelen en het afscheid nemen van functionarissen steeds het 
gewenste gedrag van functionarissen in ogenschouw genomen te worden. 
Bij beoordelingen, coaching en carrièreplanning van medewerkers dient 
het aspect ‘persoonlijk gedrag’ expliciet meegenomen te worden. Onder 
andere via tevredenheidsonderzoeken kan beoordeeld worden hoe 
de organisatiecultuur als werkomgeving door de medewerkers wordt 
geapprecieerd en welke veranderingen daarin gewenst zijn. 

Het stimuleren van gewenst gedrag begint bij de top in het geven van 
het juiste voorbeeld. Het mogen maken van fouten hangt sterk samen 
met cultuur en stijl van management. Een team kan pas beter worden 
als fouten en dilemma’s openlijk met elkaar worden besproken. Het 
verzwijgen van fouten bevordert de lerende organisatie niet. Uitgangs
punt moet zijn dat het verzwijgen van fouten gelijk is aan verzuim. 
Leiderschap dient gericht te zijn op het stimuleren van gewenst gedrag 
en het doen veranderen van ongewenst gedrag. De prestatiedialogen met 
de directeuren van clusters en rvedirecteuren zijn een goed startpunt 
om deze normen en waarden vanuit de leiding organisatiebreed te laten 
landen.

De commissie beveelt aan om parallel aan de uitvoering van de andere 
aanbevelingen voor verbetering van de financiële functie expliciet 
aandacht te schenken aan het gewenste gedrag binnen de organisatie 
om die verbetering door te voeren en te waarborgen. Hierbij moet 
aandacht zijn voor consciëntieus (zorgvuldig en gewetensvol) en 
kritisch gedrag van financieel medewerkers. Er moet aandacht en 
bijbehorende waardering zijn voor het goed uitvoeren van belangrijke 
bedrijfsvoeringsprocessen als de financiële functie. Aandacht hoort 
er niet pas te zijn op het moment dat incidenten en problemen zich 

842 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 10 december 2015
• ‘Open’ staat voor de democratische kwaliteit van het gedrag. Van een ambtsdrager in een democratie wordt 

verwacht dat zijn of haar gedrag doorzichtig is en controleerbaar. Openheid betekent dat de functionaris 
bereid is om verantwoording af te leggen over de manier waarop hij of zij de functie vervult.

• ‘Actief’ staat voor inzet en betrokkenheid bij het werk. Een bestuurder of ambtenaar toont zich actief 
wanneer hij of zij slagvaardig en energiek optreedt, aandacht heeft voor nieuwe mogelijkheden en initiatief 
toont. Integer staat voor de morele kwaliteit van het gedrag. Wie werkt in dienst van en ten dienste van de 
gemeente is betrouwbaar en laat eigenbelang niet de overhand krijgen. 

• ‘Integriteit’ betekent zorgvuldigheid en respect voor collega’s, burgers en andere partijen. Een integere 
functionaris weet dat hij of zij het publieke belang dient.

843 College B&W, Brief Anti-fraude offensief 2016, 5 januari 2016.
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voordoen. Door het gewenste gedrag op te nemen als noodzakelijk 
resultaat in de verbetertrajecten krijgen managers en medewerkers 
handvatten om verbeteringen te realiseren en deze duurzaam te borgen 
in de organisatie. Ook daarbij is van cruciaal belang dat bestuurders en 
leidinggevenden het goede voorbeeldgedrag laten zien.

Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar na vaststelling van het 
rapport wordt de raad geïnformeerd over de wijze en voortgang 
(inclusief resultaten) van verankering van gewenst gedrag binnen de 
gemeentelijke organisatie voor de fi nanciële functie.

Aanbeveling 14: Stimuleer de lerende organisatie voor de 
fi nanciële functie

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

Een zelfl erende organisatie leert van haar fouten en ontwikkelt zich 
voortdurend naar een hoger niveau. De commissie constateert dat in 
de onderzoeksperiode onvoldoende sprake is van zelfl erend vermogen 
binnen de fi nanciële functie. Er wordt te weinig lering getrokken uit 
incidenten en problemen. Kennis die wordt opgedaan bij het oplossen 
van een probleem wordt te weinig ingezet in andere delen van de 
organisatie. De problematische ervaringen in het verleden met het 
ontvlechten van de ICTbudgetten uit de diensten zijn bijvoorbeeld 
onvoldoende meegenomen in de gemeentelijke reorganisatie: deze 
ervaring heeft duidelijk gemaakt dat bedrijfsvoeringsbudgetten lastig 
te ontvlechten zijn. Toch komen vergelijkbare knelpunten opnieuw als 
een verrassing bij de recente reorganisatie. Er is onvoldoende sprake 
van gedegen evaluaties van verander trajecten. Amsterdam is goed in 
het maken van plannen, maar daadwerkelijke uitvoering en tussentijdse 
evaluatie om bij te kunnen sturen, krijgen te weinig aandacht. Er is een 
neiging om bij nieuwe ontwikkelingen of problemen met een nieuw 
plan te komen, voortbouwend op eerdere plannen (‘Plan-Do-Plan’). De 
commissie geeft hieronder een aantal aanbevelingen voor versterking 
van de lerende organisatie voor de fi nanciële functie.

a) Veranker een lerende cyclus (‘Plan-Do-Check-Act’-werkwijze) met meer 
aandacht voor evaluaties en analyses

Evaluaties en probleemanalyses zijn een onmisbaar vertrekpunt voor het 
opstarten van verbeteringen. De commissie beveelt aan om evaluaties 
en probleemanalyses als standaardonderdeel te zien bij de dagelijkse 
uitvoering van bedrijfsprocessen. Hiermee wordt een fundament gelegd 
om eerdere aanbevelingen zoals structurele doelmatigheidsonderzoeken 
(zie Aanbeveling 3) en betere informatievoorziening voor de raad (zie 
Aanbeveling 12) door te voeren en in te passen in een lerende cyclus. 

Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar na vaststelling van het Voorstel voor afspraak: Binnen een jaar na vaststelling van het Voorstel voor afspraak:
rapport wordt de raad geïnformeerd over de wijze en voortgang 
(inclusief resultaten) van verankering van gewenst gedrag binnen de 
gemeentelijke organisatie voor de fi nanciële functie.

Oorzaken
7.4 Verschillende tekortkomingen in het personeelsbeleid en de 

personeelsinzet
7.5 Gedrag in de politieke en ambtelijke organisatie dat niet bijdraagt 

aan een gedegen fi nanciële bedrijfsvoering
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie
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b) Organiseer innovatie
Innovatie wordt vaak geassocieerd met productieorganisaties en 
technisch georiënteerde bedrijven. Ook kennisintensieve afdelingen 
moeten echter innoveren en gericht zijn op vernieuwing. Dit geldt zeker 
voor lokale overheden, waar de wisselwerking met een voortdurend 
veranderende omgeving essentieel is. Het is van belang om innovatie 
te organiseren, zodat bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen, vakinhoudelijke 
ontwikkelingen en ideeën en veranderende externe omstandigheden 
vroeg en goed opgepakt kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door 
innovatie workshops te organiseren waarin medewerkers worden 
gestimuleerd met nieuwe ideeën te komen. De commissie beveelt aan 
om contact te zoeken met organisaties en afdelingen die al werken met 
methoden om innovatie van onderaf te stimuleren en te bezien welke 
aanpak geschikt is voor de gemeente Amsterdam. 

c) Stel teams open voor dwarskijkers en tegendenkers
Binnen Amsterdam zijn al goede ervaringen opgedaan met dwarskijk
sessies en het organiseren van tegenspraak naar aanleiding van de 
inzichten uit de Noord/Zuidlijnenquête. De commissie beveelt aan om dit 
breder in te zetten. Ook bij kleinschalige projecten die van groot belang 
zijn, kan tegenspraak worden georganiseerd. Sessies kunnen worden 
ingezet om lastige problemen met veel afhankelijkheden of moeilijk in te 
schatten factoren in kaart te brengen. Daarbij kunnen ook externen, zoals 
medewerkers van andere organisaties, eventueel buiten de gemeentelijke 
organisaties, worden betrokken. Zo kunnen nieuwe kennis en inzichten 
‘van buiten naar binnen worden gehaald’. Het biedt ook de kans om te 
refl ecteren op aspecten als haalbaarheid en planoptimisme. Eerdere 
aanbevelingen voor ondersteuning door een externe toezichtscommissie 
sluiten hier op aan (zie Aanbeveling 11).

Voorstel voor afspraak: Er worden passende evaluaties uitgevoerd 
voor projecten die zijn afgerond en tussentijds worden onderbroken. 
In deze evaluaties komt naar voren in hoeverre de doelen zijn gehaald, 
om welke redenen doelen niet zijn gehaald en welke lessen uit de 
projectuitvoering zijn getrokken. Het college rapporteert de raad binnen 
een jaar op welke wijze deze evaluaties worden uitgevoerd.

 9.2.6 Investeer in veranderkracht
De verbetering van de fi nanciële functie vereist dat de organisatie slaagt 
in het succesvol realiseren en uitvoeren van verbeterinitiatieven voor de 
fi nanciële functie. Aandacht voor een goede opzet en uitvoering van 
verbeter  initiatieven is hierbij noodzakelijk. De stapeling van veranderingen 
en maatschappelijke opgaven waar Amsterdam voor staat, maken het 
extra belangrijk om te zorgen dat er aandacht is voor het slagen van 
nieuwe verbeterinitiatieven.

Voorstel voor afspraak: Er worden passende evaluaties uitgevoerd voor afspraak: Er worden passende evaluaties uitgevoerd voor afspraak:
voor projecten die zijn afgerond en tussentijds worden onderbroken. 
In deze evaluaties komt naar voren in hoeverre de doelen zijn gehaald, 
om welke redenen doelen niet zijn gehaald en welke lessen uit de 
projectuitvoering zijn getrokken. Het college rapporteert de raad binnen 
een jaar op welke wijze deze evaluaties worden uitgevoerd.
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Aanbeveling 15: Breng project- en programmamanagement 
op orde voor verbeterinitiatieven, voer een ‘health check’ 
verbeterinitiatieven uit en stel een masterplanning op

Oorzaken
7.6 Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van verbeter

initiatieven
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie

Verschillende verbeterinitiatieven voor de fi nanciële functie zijn 
onvoldoende geslaagd en hebben onevenredig veel inspanning gevergd. 
Oorzaken daarvan zijn mede te herleiden tot tekortkomingen in de opzet 
en aansturing van verbeterinitiatieven. 

Het college en de ambtelijke top moeten de grote projecten en 
programma’s (projectportfoliomanagement) voor de fi nanciële functie 
op centraal niveau borgen. In het kader van projectportfoliomanagement 
moet gekeken worden of voor bestaande projecten de daarmee beoogde 
doelen nog steeds relevant zijn in de huidige organisatie. Op basis hiervan 
kan besloten worden bestaande projecten voor de fi nanciële functie voort 
te zetten, bestaande projecten te stoppen of nieuwe initiatieven te starten.

De commissie beveelt aan bij elk nieuw te starten verbeterplan een 
degelijk project en programmamanagement op te zetten en om bij 
lopende verbeterinitiatieven een ‘health check’844 uit te voeren. Daarbij 
gaat het om het toezien op de aanwezigheid van:

• Een duidelijk benoemde eindverantwoordelijke in de lijnorganisatie, 
op een voldoende hoog niveau, die als probleemeigenaar de urgentie 
en het belang845 ervaart om het project daadwerkelijk te laten slagen. 
De eindverantwoordelijke kan bouwen op voldoende politieke 
ondersteuning. De betrokkenheid van relevante besluitvormers, 
lijnmedewerkers en stakeholders is hierbij voldoende geborgd; 

• Duidelijke doelstellingen en planningen die SMART (specifi ek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn en gebaseerd 
op onderbouwde probleemanalyses (met oorzaken en maatregelen 
om verbeteringen te realiseren);

• Een heldere projectstructuur waarin taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden duidelijk belegd zijn;

• Kwalitatief en kwantitatief voldoende gealloceerde capaciteit in termen 
van mensen, tijd en geld voor het realiseren van de verbeteringen 
(medewerkers moeten een groot project er niet ‘even’ bij doen); 

• Regelmatige voortgangsrapportages en evaluaties die tussentijdse 
bijsturing mogelijk maken.

Voor de ‘health check’ kan gebruik worden gemaakt van inzichten uit de 
eerdergenoemde dwarskijksessies, inzichten uit de Regeling Risicovolle 
Projecten en andere onafhankelijke project en programmaaudits. De 
‘health check’ draagt er ook aan bij om projecten in goede samenhang te 
laten uitvoeren. Een dergelijke ‘health check’ dient periodiek uitgevoerd 

844 Hierbij wordt gekeken of de bestaande projecten zodanig zijn ingericht dat de kans op succes maximaal is.
845 Het belang en de urgentie voor het laten slagen van een verbetertraject kan zijn dat de beoordeling van de 

eindverantwoordelijke hier van afhangt of omdat deze last heeft van het probleem dat moet worden opgelost.

Oorzaken
7.6 Onvolkomenheden in de inrichting en uitvoering van verbeter

initiatieven
7.7 Onvoldoende verankering van een lerende en adaptieve 

organisatie
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en bijgewerkt te worden en kan opgenomen worden als onderdeel van de 
P&Ccyclus.

De commissie beveelt verder aan om een masterplanning op te stellen 
voor de uitvoering van de aanbevelingen die gericht zijn aan het college 
en de ambtelijke organisatie. Deze masterplanning biedt het overzicht 
over de genomen acties en geeft inzicht in de voortgang daarvan. 
Tevens kan het college daarmee de raad periodiek informeren. De 
masterplanning dient periodiek met de raad gedeeld te worden. De 
bestaande en nieuwe trajecten voor het verbeteren van de operationele 
fi nanciële taken en P&Ccyclus (zie Aanbeveling 11) dienen in de 
masterplanning meegenomen te worden.

De commissie beveelt aan om een externe toezichtscommissie aan te 
stellen, die de organisatie ondersteunt als adviseur (kritische blik van 
buiten) en expert in de uitvoering van de projecten opgenomen in de 
masterplanning.

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een 
halfjaar na vaststelling van het rapport over de opzet en planning van 
een ‘health check’ van lopende verbeterinitiatieven voor de fi nanciële 
functie. Het college informeert de raad binnen een halfjaar over de 
resultaten van deze ‘health check’.

 

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een 
halfjaar na vaststelling van het rapport over een masterplanning voor 
uitvoering van de reeds bestaande verbeterinitiatieven voor de fi nanciële 
functie. Daaraan gekoppeld worden de projecten die nodig zijn om de 
aanbevelingen van de enquêtecommissie te implementeren. Het college 
informeert de raad elke drie maanden middels een integrale rapportage 
over de voortgang van de verschillende initiatieven die deel uitmaken 
van de masterplanning.

Overige aanbevelingen voor verbetering van gemeentebrede 
processen
De fi nanciële functie is afhankelijk van andere bedrijfsvoeringsprocessen. 
Zeker ICT vormt een onmisbare bouwsteen voor een goede bedrijfs
voering en dient daarom ook voor de fi nanciële functie voldoende te 
zijn. De commissie constateert dat veel is en wordt gedaan aan ICT, maar 
dat zij nog niet op orde is binnen de gemeente. De commissie beveelt 
daarom aan om specifi eke aandacht te richten op het goed functionerend 
krijgen en houden van ICT. 

De commissie constateert dat de archivering van informatie niet altijd 
voldoende is geweest (zie Hoofdstuk 10). De commissie vraagt aandacht 
voor het op orde hebben van de informatiehuishouding. De uitvoering van 
de aanbevelingen voor de fi nanciële functie vereist dat de vastlegging en 
archivering van informatie goed verlopen.

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een voor afspraak:
halfjaar na vaststelling van het rapport over de opzet en planning van 
een ‘health check’ van lopende verbeterinitiatieven voor de fi nanciële 
functie. Het college informeert de raad binnen een halfjaar over de 
resultaten van deze ‘health check’.

Voorstel voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een voor afspraak: Het college informeert de raad binnen een voor afspraak:
halfjaar na vaststelling van het rapport over een masterplanning voor 
uitvoering van de reeds bestaande verbeterinitiatieven voor de fi nanciële 
functie. Daaraan gekoppeld worden de projecten die nodig zijn om de 
aanbevelingen van de enquêtecommissie te implementeren. Het college 
informeert de raad elke drie maanden middels een integrale rapportage 
over de voortgang van de verschillende initiatieven die deel uitmaken 
van de masterplanning.
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 9.2.7 Ter afsluiting
De commissie heeft een set van aanbevelingen gedaan voor verbetering 
van de financiële functie van Amsterdam voor de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie. De aanbevelingen zijn gericht op het realiseren 
van een goed functionerende financiële functie waar de ambtelijke 
organisatie, college, raad en uiteindelijk de Amsterdammers op kunnen 
bouwen en vertrouwen. Uiteindelijk dienen de aanbevelingen ervoor te 
zorgen dat:
• Het gemeentebestuur, namens de Amsterdammers, in staat is om op 

een zo transparant mogelijke manier met maximaal inzicht in financiële 
aspecten richting te geven aan nieuw beleid én te controleren op de 
financiële voortgang van bestaand beleid. Dit alles met een zo groot 
mogelijk begrip van risico’s en (maatschappelijke) ontwikkelingen; 

• De gemeente in staat is om tijdig en correct financiële transacties uit te 
voeren en vast te leggen.

Te vaak zijn plannen in Amsterdam blijven hangen in goede intenties en 
heeft de uitvoering ervan niet geleid tot het gewenste resultaat. Ook na 
deze enquête en na het doorvoeren van aanbevelingen zal de financiële 
functie de aandacht moeten houden. De gemeentelijke organisatie 
zit momenteel nog in een ingrijpend verandertraject. De commissie 
beseft dit en beschouwt deze aanbevelingen als ondersteunend aan de 
momenteel lopende reorganisatie van de gemeente en de diverse al in 
gang gezette verbeterinitiatieven. 

De commissie doet aanbevelingen aan zowel de raad, het college als 
de ambtelijke organisatie. Voor een succesvolle uitvoering dienen 
trekkers te worden aangesteld binnen de raad (de fractievoorzitters, het 
presidium), het college (burgemeester, wethouder Financiën en andere 
wethouders) en de ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris, directeur 
DMC/concerncontroller en de directeuren van clusters). Daarmee doelt 
de commissie op haar aanbeveling om het eigenaarschap van de 
verbeterinitiatieven goed te positioneren. 

Voor de uitvoering adviseert de commissie om een bestuurlijk team met 
in ieder geval de burgemeester, wethouder Financiën en wethouder 
Personeel & Organisatie aan te stellen. Dit bestuurlijk team dient door 
de gemeentesecretaris, de directeuren van clusters en de directeur DMC 
als concerncontroller ondersteund te worden. Deze trekkers moeten 
de urgentie ervaren en het belang hebben om de financiële functie op 
orde te krijgen. Verder moeten zij hiervoor voldoende middelen (tijd, 
geld en mensen) en doorzettingsmacht hebben. Daarbij dragen zij 
verantwoordelijkheid voor een voortvarende implementatie. De in te 
stellen externe toezichtscommissie met experts voor het overzien van 
de masterplanning voor verbeterinitiatieven (zie Aanbeveling 15) kan 
gevraagd worden om kritisch te reflecteren en mee te kijken naar de 
uitvoering van deze aanbevelingen. 

In Figuur 20 is een overzicht opgenomen van de afspraken en te 
realiseren tussentijdse resultaten, wanneer de aanbevelingen door de 
raad worden overgenomen. De commissie geeft hierbij in overweging 
het college – gegeven de bestuurlijke verantwoordelijkheid en zicht 
op de afstemming van taken, capaciteit en kennis en kunde van de 
uitvoeringsorganisatie – hierop te laten reageren en te komen met 
onderbouwde voorstellen voor wijziging. 
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 Figuur 20: Overzicht van voorstellen voor afspraken voor verbetering van de 

financiële functie

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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De commissie beveelt aan dat het college binnen een halfjaar nadat de 
raad het rapport van de enquêtecommissie heeft vastgesteld, tezamen 
met de masterplanning een eerste tussentijdse rapportage aan de raad 
aanbiedt waarin de voorlopige resultaten van de te bereiken doelen zijn 
aangegeven. 

De aanbevelingen zijn erop gericht om de financiële functie beter te laten 
functioneren, maar hebben in hun uitwerking een veel bredere strekking. 
De aanbevelingen zijn erop gericht om kwalitatieve verbeteringen te 
realiseren – die niet altijd hard in geld uit te drukken zijn – zoals tijdig en 
correct beheer van administraties en uitvoering van transacties en beter 
inzicht in risico’s en beleidsmogelijkheden bij voorgelegde besluiten. 
Verder kunnen beleidstaken bij een goed functionerende financiële functie 
doelmatiger worden uitgevoerd en extra kosten door incidenten en niet 
goed lopende operationele processen worden vermeden. De commissie 
heeft de overtuiging dat met het uitvoeren van deze aanbevelingen de 
financiële functie van Amsterdam beter gaat functioneren en de begroting 
van ruim e 6 miljard beter wordt beheerd en benut. 
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 10. VERANTWOORDING VAN HET ENQUÊTEONDERZOEK

In dit hoofdstuk geeft de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 
2002 – 2014 de verantwoording over de inrichting en het verloop van haar 
onderzoek. Daarbij zal ook samenwerking met en de rol van het college 
bij de raadsenquête aan de orde komen.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn:
• Samenstelling van de staf;
• Verloop van het enquêteonderzoek;
• Informatievoorziening van het college;
• Omgang met en afwegingen rond vertrouwelijkheid van stukken;
• Aandachtspunten buiten de scope van het onderzoek.

 10.1 Samenstelling staf

De Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 
heeft binnen de grenzen van de Gemeentewet en de gemeentelijke 
‘Verordening inzake het recht van onderzoek’ de organisatie van haar 
onderzoek ingericht en haar werkwijze bepaald.

Leiding staf
De staf stond onder leiding van de secretaris van de Enquêtecommissie 
Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 mevr. mr. Marijke Pe. 

Stafondersteuning
De ondersteunende staf van de enquêtecommissie bestond uit de 
volgende personen: 
• George Dikhout (tweede plaatsvervangend griffier);
• Paul Miedema (documentalist raadsgriffie); 
• Dr. Mario van Tilburg (eerste plaatsvervangend griffier); 
• Marja Tuinhout (secretaresse). 

Onderzoeksondersteuning
Het onderzoek werd ondersteund door het onderzoeksbureau Policy 
Research Corporation. De volgende onderzoekers werkten mee: 
• Prof. dr. Chris Peeters;
• Steven Djohan MSc;
• Mr. drs. Edwin de Boer;
• Jasper van Dijke MSc;
• Matthijs van Hilten MA;
• Nicky Hoogveld MSc LLM.

Communicatie
De enquêtecommissie is in haar communicatie naar buiten toe 
ondersteund door Rob Sebes (externe communicatieadviseur) en  
Eelco Corveleijn (communicatieadviseur griffie).
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Algemene juridische ondersteuning
De enquêtecommissie is over juridische aangelegenheden geadviseerd 
door mr. Germ Kemper en prof. mr. dr. Solke Munneke.

Expertgroep
Als kritisch klankbord ten behoeve van de enquêtecommissie is een 
expertgroep ingesteld. De leden van deze groep zijn door de commissie 
gevraagd op basis van hun relevante ervaring. Zij hebben verschillende 
achtergronden en ervaringen: organisatie advies, wetenschappelijk 
onderzoek en ervaring in gemeentelijk financieel management. De 
volgende personen hadden zitting in deze expertgroep: 
• Mr. drs. Gerard Boot: oud-directeur Financiën van de gemeente  

Den Haag;
• Mr. drs. Jan Willem Maas: Senior partner van BCG Amsterdam;
• Dr. Ard Schilder: eigenaar en onderzoeker van Think Public Advies 

en gastdocent aan de Universiteit Utrecht en TIAS/Nimbas Business 
School. 

Verslaglegging en multimediavoorzieningen
De verslaglegging van de oriënterende gesprekken en de besloten en 
openbare verhoren is verzorgd door Notuleerservice Nederland.  
De multi mediavoorzieningen zijn verzorgd door NewsByte.

De openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn rechtstreeks 
audiovisueel uitgezonden via de website van de gemeenteraad.846 
Daarnaast konden de verhoren worden gevolgd via diverse in het 
stadhuis aanwezige beeldschermen. De opnames zijn bewaard en voor 
belangstellenden in te zien op de daartoe bestemde pagina van de 
website van de gemeente raad. De beelden zijn terug te vinden via  
https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad.

 10.2 Verloop van het enquêteonderzoek

Op 18 december 2014 gaf de raad de Enquêtecommissie Financiële 
functie Amsterdam 2002 – 2014 de opdracht om het onderzoek uit te 
voeren. Na afronding van de selectieprocedure voor het aantrekken 
van een onderzoeksbureau is de commissie in januari 2015 gestart 
met het vooronderzoek. De enquêtecommissie heeft in het kader van 
vooronderzoek ongeveer 2 750 openbare stukken met betrekking tot de 
financiële functie uit de tijdsperiode 2002 – 2014 verzameld, geselecteerd 
en geanalyseerd. Het doel van het vooronderzoek was om de bij de 
raadsvoordracht tot instelling van de enquêtecommissie geformuleerde 
onderzoeksvragen nader uit te werken, aan te vullen en om de scope 
van het onderzoek te definiëren. In februari 2015 is de raad unaniem 
akkoord gegaan met de voorgestelde scope van het onderzoek en de 
onderzoeksvragen.

846 Vergaderingen van raadscommissies van de gemeente Amsterdam worden altijd live uitgezonden. De openbare 
verhoren hadden de juridische status van raadscommissievergaderingen.
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Vanaf februari 2015 is de commissie gestart met het hoofdonderzoek. 
Hiertoe verrichtte de commissie bronnenonderzoek, waarbij zij ook 
vertrouwelijke en niet-openbare informatie bij het college heeft opgevraagd, 
bekeken en geanalyseerd. In totaal heeft de enquête commissie meer dan 
15 000 documenten bekeken. Hieronder staan voorbeelden van het type 
documenten dat de commissie heeft onderzocht. 

Voorbeelden van onderzochte documenten
• Besluiten- en actielijsten van het college en managementteam-

vergaderingen;
• Collegevoordrachten en notities (zoals Focus in Bedrijfsvoering,  

Visie op Control, Plan Organisatieontwikkeling en Transitieplan DMC);
• Externe audits/rapportages/analyses/verslagen (zoals PwC en  

ABDTOP-Consult met de uitgevoerde quickscan van DMC, het  
KPMG-rapport omtrent de verkeerde betaling van de woonkosten-
bijdrage, etc.);

• Handboek Financieel Beheer, circulaires en procesbeschrijvingen;
• Jaarplannen van diensten;
• Jaarrekeningen, begrotingen en andere tussentijdse rapportages 

(zoals vier- en achtmaandsrapportages, kadernota’s, voorjaarsnota’s, 
etc.) van de gemeente Amsterdam en de onderzochte diensten;

• Managementletters voor nader onderzochte diensten;
• Resultaatsafspraken van directeuren;
• Programakkoorden van coalities;
• Projectdocumenten voor verbeterinitiatieven (businesscases, plannen 

van aanpak, implementatieplannen, voortgangsrapportages, etc.);
• Rapporten van de rekenkamer;
• Relevante wet- en regelgeving, verordeningen en uitvoeringsregels;
• Toezichts- en sturingsinstrumenten en resultaten hiervan (zoals van 

integrale metingen bedrijfsvoering, bedrijfsvoeringsverklaringen en 
het financieel toezichtinstrumentarium);

• Vergadernotulen van de raad, Rekeningencommissie en verschillende 
raadscommissies;

• Verslagen van ACAM, Rekeningencommissie en de reactie van het 
college over de verslagen van de jaarrekeningen van de gemeente.

Tevens heeft de enquêtecommissie 61 betrokkenen en deskundigen 
gesproken in 54 oriënterende gesprekken. Het gaat hier om voormalige 
en actief dienende raadsleden en ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam. Daarnaast zijn er vier gesprekken bij de start van het 
onderzoek gevoerd door het onderzoeksbureau.847

De enquêtecommissie heeft in augustus 2015 vier werkbezoeken afgelegd 
aan afdelingen binnen de gemeente Amsterdam die zich bezig  houden 
met de taken van de financiële functie. Naast de Directie Middelen en 
Control heeft de commissie gesproken met medewerkers van de rve 
Financiën die geplaatst zijn bij de rve Belastingen, rve ICT en de rve’s 
Werk en Inkomen. De commissie heeft de werkbezoeken als nuttig en 
plezierig ervaren en spreekt haar dank uit aan de betrokken medewerkers 
voor de organisatie hiervan. 

847 De vier gesprekken zijn gevoerd met personen om een beeld te krijgen van de financiële functie buiten Amsterdam. 
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De enquêtecommissie heeft in totaal 48 besloten verhoren gehouden 
met 46 getuigen in de periode van 26 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 
en in augustus, september en december 2015. In twee gevallen vond de 
commissie het noodzakelijk om een getuige twee keer te verhoren.

Van 6 september tot en met 16 oktober 2015 zijn 37 openbare verhoren 
gehouden. Er zijn 38 getuigen uitgenodigd, maar één getuige was 
vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat om gehoord te 
worden. De commissie heeft met instemming van deze getuige het eerder 
met deze getuige gehouden besloten verhoor alsnog geopenbaard. 

De oorspronkelijke planning was om het eindrapport in het najaar van 
2015 te publiceren. De grote omvang van de verkregen informatie uit 
het schriftelijk bronnenonderzoek, de gesprekken met betrokkenen 
en deskundigen en de verhoren hebben ertoe geleid dat de enquête-
commissie meer tijd heeft moeten nemen voor een adequate verwerking 
ervan. Bovendien heeft de commissie het noodzakelijk geacht om enkele 
additionele verhoren te houden en documenten nader te analyseren. 
De enquêtecommissie heeft in het najaar 2015 de presentatie van haar 
rapport bijgesteld naar februari 2016.

In januari 2016 heeft het college, naar aanleiding van de gemaakte werk-
afspraken, een feitencheck uitgevoerd op het rapport (met uitzondering 
van de Hoofdstukken 2, 8 en 9). Het college is nagegaan of het rapport 
feitelijke onjuistheden bevat, of vertrouwelijke informatie is opgenomen 
en of de belangen van de gemeente geschaad worden. Het college 
constateerde dat er in de voorgelegde passages geen vertrouwelijke 
informatie is aangetroffen en heeft geen passages aangetroffen die de 
belangen van de gemeente schaden. De commissie heeft de opmerkingen 
van het college ten aanzien van feitelijke onjuistheden na bestudering 
verwerkt.

 10.3 De informatievoorziening

a/ Informatieprotocol
De Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 is voor 
het verkrijgen van de gewenste informatie op 17 februari 2015 met het 
college een Informatieprotocol overeengekomen waarin werk afspraken 
staan.848 Het doel van deze werkafspraken was om aan de onderzoeks-
commissie een vlotte en gecoördineerde toegang tot informatie te 
verzekeren, waarbij de reguliere werkzaamheden van het college en 
de ambtelijke organisatie zo min mogelijk hinder zouden ondervinden. 
Als afspraak is overeengekomen dat informatieverzoeken binnen vier 
dagen zouden worden beantwoord. Deze termijn is vergelijkbaar met 
de afspraken tijdens eerdere raadsonderzoeken en de Noord/Zuidlijn-
enquête. Ook is overeengekomen dat het college een check zou uitvoeren 
op het rapport, om te beoordelen of het rapport feitelijke onjuistheden 
of vertrouwelijke informatie bevat en of de belangen van de gemeente 
worden geschaad. Samenvattingen, beoordelingen van actoren en 
conclusies en aanbevelingen zijn in die check niet meegenomen.

848 Uiteraard heeft de enquêtecommissie de totstandkoming van het Informatieprotocol niet afgewacht en vonden 
college en de commissie ook voor 17 februari 2015 al wel een modus voor de aanlevering van informatie.
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b/ Informatieverzoeken
De commissie heeft in totaal 73 informatieverzoeken ingediend bij het 
college.849 Deze informatieverzoeken hadden betrekking op onder meer 
notulen, verslagen, rapporten en analyses. De commissie kreeg goede 
mede werking in het verkrijgen van de gevraagde informatie. In gevallen 
waar informatie te laat bij de enquêtecommissie arriveerde, kwam dit 
mede doordat de archivering van de gemeente gebrekkig is gebleken. 
Zo konden stukken soms niet teruggevonden worden of kon gevraagde 
informatie pas na langere tijd alsnog worden aangeleverd. Daarnaast was 
het voor het college door de Archiefwet uit 1995 – de vernietigings plicht 
– niet altijd mogelijk om (snel) aan alle gevraagde informatieverzoeken te 
voldoen.

Van de 73 informatieverzoeken zijn er 45 (62%) geleverd binnen de 
afgesproken vier werkdagen. Zeventien informatieverzoeken (24%) zijn 
geleverd tussen de vijf en tien werkdagen en tien informatieverzoeken 
(14%) na meer dan tien werkdagen. Van de laatste categorie zijn er acht 
te laat geleverd bij de eerste tien ingediende informatieverzoeken. In de 
beginfase zijn omvangrijke informatieverzoeken ingediend. De commissie 
is zich ervan bewust dat het toen moeilijker moet zijn geweest om alle 
informatie te leveren binnen de afgesproken termijn van vier werkdagen. 
Aan één informatieverzoek heeft het college na meerdere verzoeken van 
de enquêtecommissie niet voldaan. Het betreft een analyse van de vier- 
en achtmaandsrapportage voor de periode 2012 – 2014.850 Ook leverde 
het college zeven van de in totaal 31 uitgevoerde integrale metingen 
bedrijfsvoering (IMB’s) pas tijdens de feitencheck in januari 2016, nadat 
eerder meermaals gevraagd was om alle uitgevoerde IMB’s.

De commissie is het college en de ondersteunende ambtelijke organisatie 
zeer erkentelijk voor de prettige en constructieve samenwerking. 

 10.4 Vertrouwelijkheid 

Een aspect dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het onderzoek 
van de Enquête commissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 
betreft de omgang met vertrouwelijkheid. Door het soms vertrouwelijke 
en persoonlijke karakter van informatie heeft de commissie specifieke 
afspraken gemaakt om alsnog haar informatiebehoefte naar tevredenheid 
in te kunnen vullen. 

Zo heeft de commissie verzocht inzage te krijgen in de resultaats-
afspraken van alle dienstdirecteuren om een beeld te krijgen over de 
wijze van sturing op de bedrijfsvoering. Hierover is door het college 
vertrouwelijkheid opgelegd in verband met zaken die mogelijk de 
persoonlijke levenssfeer van individuele ambtenaren en het werkgever-
schap van de gemeente Amsterdam kunnen raken. Na diverse 
momenten van afstemming met het college en de gemeentesecretaris 
is de commissie tot goede werkafspraken gekomen met het college. 
De commissie hecht zeer aan het beschermen van de persoonlijke 
levenssfeer van ambtenaren.

849 Daarnaast zijn afzonderlijke informatieverzoeken verstuurd naar de Rekeningencommissie, ACAM, de 
rekenkamer en de raadscommissie Algemene Zaken. De commissie is hen erkentelijk voor de beantwoording en 
aanlevering van de gevraagde informatie.

850 Uiteindelijk heeft de commissie zelf een analyse opgesteld en voorgelegd aan het college voor een feitencheck. 
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Ook heeft het college ten aanzien van een aantal specifieke documenten 
geheimhouding verzocht aan de commissie. De achterliggende reden  
van het college was dat openbaarheid van deze documenten mogelijk de 
vrije discussie en meningsvorming door ambtenaren zou belemmeren.  
In dergelijke situaties heeft de enquêtecommissie besloten om – in lijn 
met de wet851 – als extra maatregel geheimhouding op te leggen. 

 10.5 Aandachtspunten buiten de scope van het onderzoek

De commissie is in haar onderzoek tegen zaken aangelopen die niet 
verder onderzocht en/of opgenomen zijn in het rapport van de commissie. 

De commissie constateert in haar onderzoek dat problemen in de 
financiële functie en oorzaken voor de tekortkomingen ook gerelateerd 
zijn aan ICT, het personeelsbeleid en de primaire processen van de 
gemeente. De commissie heeft zich gericht op de relatie van deze 
processen met de financiële functie. De commissie heeft de bredere 
problemen en verbeteringsmogelijkheden in de primaire processen, ICT 
en personeels  beleid niet nader onderzocht. De aanbevelingen van de 
commissie ter verbetering van de financiële functie kunnen in bredere zin 
bijdragen aan verbetering van de bedrijfsvoering.

In de openbare verhoren is gesteld dat in 2006 een ambtenaar van de 
Directie Concern Financiën is gevraagd te vertrekken door de toenmalige 
directeur Concern Financiën, mevr. Lindeman. De ambtenaar zou ondanks 
drie waarschuwingen vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld 
naar een politieke partij (PvdA).852 De commissie heeft nadere informatie 
opgevraagd over dit voorval, heeft een additioneel gesprek gevoerd en 
heeft een verhoor met de desbetreffende ambtenaar gehouden. Uit de 
bekeken stukken blijkt dat begin 2006 een ambtenaar van de Directie 
Concern Financiën formeel is geschorst vanwege vermoedens en 
geruchten over het lekken van vertrouwelijke informatie aan een politieke 
partij en de pers. Het college heeft toentertijd geen bewijzen gevonden 
voor daadwerkelijk lekken van vertrouwelijke informatie. De ambtenaar is 
medio 2006 gerehabiliteerd en weer aan het werk binnen de gemeente. 
De commissie heeft geen verdere aanwijzingen dat er destijds daad-
werkelijk is gelekt naar de PvdA of de pers.

851 Zoals is voorgeschreven in artikel 86 lid 1 Gemeentewet.
852 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.



327

Bijlage 1: Raadsvoordrachten

 BIJLAGE 1: RAADSVOORDRACHTEN



   

  

 Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Gemeenteblad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 
17 en 18 december 2014 
 

R 

 
 

1 

Jaar 2014 

Afdeling 1 

Nummer 1235 

Publicatiedatum 16 december 2014 

Agendapunt 36B 

Datum besluit leden raad 16 december 2014 
 

 Onderwerp 

 Instellen van een vooronderzoek ten behoeve van een raadsenquête naar de 
organisatie van de financiën van de gemeente 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de raadsleden de heer Van Lammeren,  
mevrouw Shahsavari-Jansen, mevrouw Moorman, de heren Groot Wassink, Peters 
en Paternotte, mevrouw Ruigrok en mevrouw Van Soest, 
 
besluit 

  
I. overeenkomstig de Verordening inzake het recht van onderzoek 

(Gemeenteblad 2002, afd. 3A, nr. 126/157) een vooronderzoek ten behoeve 
van een raadsenquête in te stellen naar de organisatie van de financiën van de 
gemeente; 

 
II. te bepalen dat dit vooronderzoek zal leiden tot een voorstel over de precieze 

vraagstelling en de scope van de in te stellen raadsenquête; 
 
III. dit voorstel in principe in de raadsvergadering van 11 februari 2015 te 

bespreken. 
 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 155 lid a t/m f; Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

  
Inleiding 
Nu met de ‘quick scan’ van het college inzake DMC (Directie Middelen en Control) 
wederom duidelijk is geworden dat de organisatie van de gemeentelijke financiën 
tekortschiet, hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA het initiatief 
genomen voor het instellen van een raadsenquête. Alle fracties in de raad 
onderschrijven het voorstel een enquête in te stellen. Het onderzoek moet wat de 
indieners betreft daadwerkelijk bijdragen aan verbeteringen van de organisatie van de 
financiën van de gemeente. Daarom stellen de indieners voor om eerst een 
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 2 

vooronderzoek te doen zodat de vraagstelling en scope van het onderzoek zorgvuldig 
kunnen worden geformuleerd en vervolgens in de raad kunnen worden vastgesteld.  
 
Reden enquête 
In de afgelopen jaren zijn er bij verschillende diensten problemen ontstaan door een 
niet goed functionerende organisatie van de financiële functie. Dit was het geval 
onder andere bij DIVV, DWI en Belastingdienst. 
 
Onlangs is uit de Quick Scan van het college gebleken dat ook de centrale directie 
(DMC) die het beheer en sturing op de gemeentefinanciën moet organiseren, niet 
goed functioneert. 
 
Daarnaast is gebleken dat de invoering van het Amsterdams Financieel Systeem 
(AFS) flink is vertraagd. Het AFS is door het college aangeschaft om de financiële 
informatie van alle diensten, stadsdelen en de centrale stad op gelijkvormige wijze te 
verwerken zodat de gemeentefinanciën overzichtelijk en in totaliteit in beeld zijn. 
Volgens het oorspronkelijke plan zou het AFS in 2015 volledig zijn geïmplementeerd.  
 
Deze feiten zouden onder gewone omstandigheden al een zorgelijke situatie 
opleveren, maar op dit moment staat de gemeente ook nog eens voor grote 
uitdagingen: 
- de grote bezuinigingsopgave; 
- de drie decentralisaties van taken vanuit het rijk naar de gemeente met aanzienlijke 

budgetkortingen;  
- de opheffing van de stadsdelen en daarmee gepaard gaande centralisatie van de 

financiële organisatie; 
- de reorganisatie van de ambtelijke organisatie van de stad; 
Deze uitdagingen vereisen een financieel solide organisatie. De indieners constateren 
dat deze ontbreekt.  
 
Doelen 
Het eerste doel is het vaststellen van de oorzaken van deze problemen. 
Het tweede doel is lering trekken uit het verleden en dit te vertalen naar 
aanbevelingen aan het gemeentebestuur voor een betere financiële organisatie voor 
de gemeente Amsterdam. 
 
Vraagstelling 
De raadsenquête richt zich in ieder geval op de volgende elementen van het 
gevoerde beleid ten aanzien van de organisatie van de gemeentelijke financiën:  
 
Vraagstelling bij het eerste doel: 
Belangrijkste rechten van de gemeenteraad zijn het budgetrecht en de controlerende 
bevoegdheid: 
1A. de vraag is in hoeverre de raad deze rechten adequaat heeft kunnen uitoefenen, 
daartoe in staat gesteld door adequate informatie van het college; 
1B. de vraag is in hoeverre de raad daadwerkelijk deze rechten adequaat heeft 
uitgeoefend en zijn verantwoordelijkheid daarbij heeft genomen; 
 
2 Is er sprake van toeval dat bij meerdere diensten de financiële organisatie niet op 
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 Instellen van een vooronderzoek ten behoeve van een raadsenquête naar de 
organisatie van de financiën van de gemeente 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de raadsleden de heer Van Lammeren,  
mevrouw Shahsavari-Jansen, mevrouw Moorman, de heren Groot Wassink, Peters 
en Paternotte, mevrouw Ruigrok en mevrouw Van Soest, 
 
besluit 

  
I. overeenkomstig de Verordening inzake het recht van onderzoek 

(Gemeenteblad 2002, afd. 3A, nr. 126/157) een vooronderzoek ten behoeve 
van een raadsenquête in te stellen naar de organisatie van de financiën van de 
gemeente; 

 
II. te bepalen dat dit vooronderzoek zal leiden tot een voorstel over de precieze 

vraagstelling en de scope van de in te stellen raadsenquête; 
 
III. dit voorstel in principe in de raadsvergadering van 11 februari 2015 te 

bespreken. 
 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 155 lid a t/m f; Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

  
Inleiding 
Nu met de ‘quick scan’ van het college inzake DMC (Directie Middelen en Control) 
wederom duidelijk is geworden dat de organisatie van de gemeentelijke financiën 
tekortschiet, hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA het initiatief 
genomen voor het instellen van een raadsenquête. Alle fracties in de raad 
onderschrijven het voorstel een enquête in te stellen. Het onderzoek moet wat de 
indieners betreft daadwerkelijk bijdragen aan verbeteringen van de organisatie van de 
financiën van de gemeente. Daarom stellen de indieners voor om eerst een 
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orde was of liggen hier structurele oorzaken aan ten grondslag; 
 
3. Hoe heeft het zo ver kunnen komen: wat is er gebeurd met de adviezen/voorstellen 
die zijn gegeven over de organisatie van de financiën in de afgelopen jaren (door de 
rekeningencommissie, de ACAM, college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad)?; 
 
4. Valt er een financieel effect te constateren voortvloeiend uit de problemen rond de 
organisatie van de gemeentefinanciën? 
 
Vraagstelling bij het tweede doel 
Kunnen uit de bevindingen van de eerste vraagstelling, lering, aanbevelingen en 
concrete acties worden benoemd om de financiële organisatie te verbeteren, en de 
uitoefening van het budgetrecht en de controlerende bevoegdheid van de raad te 
versterken? 
 
Richtinggevende hoofdvragen 
Deze vragen kunnen worden beschouwd als de richtinggevende hoofdvragen. De 
enquêtecommissie krijgt de ruimte om deze vragen nader uit te werken, aan te vullen 
en te preciseren. Tevens zal de enquêtecommissie voorstellen doen betreffende de 
scope van het onderzoek.  
 
De uitgewerkte en nader gepreciseerde onderzoeksvragen, alsmede de scope van 
het onderzoek zullen aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming voordat de 
enquête zelf van start zal gaan.  
 
Onderbouwing besluit 

 n.v.t. 
 

  Financiële paragraaf  n.v.t.  
Grondexploitatie: Ja/Nee     Totale omvang krediet:  € 

    Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

    Afschrijvingstermijn:  

    Gebruikt rentepercentage: % 

    Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

   Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

     

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 
worden deze beheerst? 

  

  Financiële gevolgen 

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        

Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de        
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algemene middelen 

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

 n.v.t. 
 
Geheimhouding 

 n.v.t. 
 

 Stukken 

  Meegestuurd n.v.t. 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 Marijke Pe, tel. 2062, mpe@raadsgriffie.amsterdam.nl 
 
De leden van de gemeenteraad  van Amsterdam 
  

J.F.W. van Lammeren 
M.D. Shahsavari-Jansen 
M. Moorman 
B.R. Groot Wassink 
D.W.S. Peters 
J.M. Paternotte 
M.H. Ruigrok 
W. van Soest 
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orde was of liggen hier structurele oorzaken aan ten grondslag; 
 
3. Hoe heeft het zo ver kunnen komen: wat is er gebeurd met de adviezen/voorstellen 
die zijn gegeven over de organisatie van de financiën in de afgelopen jaren (door de 
rekeningencommissie, de ACAM, college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad)?; 
 
4. Valt er een financieel effect te constateren voortvloeiend uit de problemen rond de 
organisatie van de gemeentefinanciën? 
 
Vraagstelling bij het tweede doel 
Kunnen uit de bevindingen van de eerste vraagstelling, lering, aanbevelingen en 
concrete acties worden benoemd om de financiële organisatie te verbeteren, en de 
uitoefening van het budgetrecht en de controlerende bevoegdheid van de raad te 
versterken? 
 
Richtinggevende hoofdvragen 
Deze vragen kunnen worden beschouwd als de richtinggevende hoofdvragen. De 
enquêtecommissie krijgt de ruimte om deze vragen nader uit te werken, aan te vullen 
en te preciseren. Tevens zal de enquêtecommissie voorstellen doen betreffende de 
scope van het onderzoek.  
 
De uitgewerkte en nader gepreciseerde onderzoeksvragen, alsmede de scope van 
het onderzoek zullen aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming voordat de 
enquête zelf van start zal gaan.  
 
Onderbouwing besluit 

 n.v.t. 
 

  Financiële paragraaf  n.v.t.  
Grondexploitatie: Ja/Nee     Totale omvang krediet:  € 

    Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

    Afschrijvingstermijn:  

    Gebruikt rentepercentage: % 

    Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

   Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

     

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 
worden deze beheerst? 

  

  Financiële gevolgen 

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        

Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de        
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1 

Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer 56 

Publicatiedatum 6 februari 2015 

Agendapunt 7 

Datum besluit 

enquêtecommissie 

6 februari 2015 

 

 Onderwerp  

 Instemmen met de uitwerking van de onderzoeksvragen en bepaling van de scope 
van het onderzoek van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën 
van de gemeente 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën 
van de gemeente, 
 
besluit 

  
De in de voordracht van de leden de heer Van Lammeren, mevrouw Shahsavari-
Jansen, mevrouw Moorman, de heer Groot Wassink, Peters, Paternotte, mevrouw 
Ruigrok en mevrouw Van Soest van 16 december 2014 tot instelling van een 
raadsenquête naar de organisatie van de financiën van de gemeente (Gemeenteblad 
2014, afd. 1, nr. 1235) verwoorde vraagstelling als volgt uit te werken: 

 
I. Centrale onderzoeksvraag: Hoe zijn mogelijke structurele problemen in 

de financiële functie van de gemeente te verklaren en op te lossen? 
 Hoofdvraag 1: Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren 

van de financiële functie van de gemeente? 
 Hoofdvraag 2: Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
 Hoofdvraag 3: Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze 

geconstateerde problemen op het niveau van college, ambtelijke 
organisatie en raad? 

 Hoofdvraag 4: Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de 
financiële functie op het niveau van college, ambtelijke organisatie en 
raad, op welke wijze zijn deze al dan niet uitgevoerd en tot welke 
resultaten hebben deze geleid? 

 Hoofdvraag 5: Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de 
ambtelijke organisatie en de raad om de financiële functie binnen de 
gemeente Amsterdam te verbeteren? 
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II. De volgende scopebepaling mee te geven voor de raadsenquête: 
 De enquête richt zich op de financiële functie van de gemeente 

Amsterdam. Tot de financiële functie worden in dit onderzoek in ieder 
geval de volgende taakgebieden gerekend: 

 
 Operationele financiële taken (onder andere financiële administratie 

en kasbeheer); 
 Financiële planning, verslaglegging en control (onder andere 

externe verantwoording en compliance); 
 Beleidsadvisering (onder andere risicomanagement). 

 De te onderzoeken periode betreft 1 juni 2002 (aantreden van een nieuw 
college en invoering van het dualisme per 7 maart 2002) tot en met 
17 december 2014 (instelling van de raadsenquête op 18 december 
2014). 

 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek 
Bestuurlijke achtergrond 

 Inleiding 
 
Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een raadsenquête naar 
de organisatie van de financiën van de gemeente Amsterdam. Aanleiding voor de 
enquête vormde het gegeven dat in de afgelopen jaren bij verschillende diensten 
problemen zijn ontstaan door een niet goed functionerende organisatie van de 
financiële functie. Dit was onder andere het geval bij Dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer, Dienst Werk en Inkomen en de Dienst Belastingen. Onlangs is uit een quick 
scan in opdracht van het college gebleken dat ook de centrale directie, die het beheer 
en sturing op de gemeentefinanciën moet organiseren (Directie Middelen en Control), 
niet goed functioneert.  
 
Daarnaast is gebleken dat de invoering van het Amsterdams Financieel Systeem 
(AFS) flink is vertraagd. Het AFS is door het college aangeschaft om de financiële 
informatie van alle diensten, stadsdelen en de centrale stad op gelijkvormige wijze te 
verwerken zodat de gemeentefinanciën overzichtelijk en in totaliteit in beeld zijn. 
Volgens het oorspronkelijke plan zou het AFS in 2015 volledig worden 
geïmplementeerd.  
 
Deze feiten zouden onder gewone omstandigheden al een zorgelijke situatie 
opleveren, maar op dit moment staat de gemeente ook nog eens voor grote 
uitdagingen die een financieel solide organisatie vereisen: 
- de grote bezuinigingsopgave; 
- de drie decentralisaties van taken vanuit het Rijk naar de gemeente met 

aanzienlijke budgetkortingen;  
- de opheffing van de stadsdelen en daarmee gepaard gaande centralisatie van de 

financiële organisatie; 
- de reorganisatie van de ambtelijke organisatie van de stad. 
 
Het op orde hebben van de organisatie van de financiën is een belangrijk 
randvoorwaarde voor het doeltreffend (bereiken wij wat we willen bereiken?) en 
doelmatig (doen wij dit op een efficiënte wijze?) kunnen uitvoeren van de 
gemeentelijke taken en diensten (veiligheid, gezondheid, milieu, uitkeringen, 
etcetera).  
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6 februari 2015 

 

 Onderwerp  

 Instemmen met de uitwerking van de onderzoeksvragen en bepaling van de scope 
van het onderzoek van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën 
van de gemeente 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën 
van de gemeente, 
 
besluit 

  
De in de voordracht van de leden de heer Van Lammeren, mevrouw Shahsavari-
Jansen, mevrouw Moorman, de heer Groot Wassink, Peters, Paternotte, mevrouw 
Ruigrok en mevrouw Van Soest van 16 december 2014 tot instelling van een 
raadsenquête naar de organisatie van de financiën van de gemeente (Gemeenteblad 
2014, afd. 1, nr. 1235) verwoorde vraagstelling als volgt uit te werken: 

 
I. Centrale onderzoeksvraag: Hoe zijn mogelijke structurele problemen in 

de financiële functie van de gemeente te verklaren en op te lossen? 
 Hoofdvraag 1: Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren 

van de financiële functie van de gemeente? 
 Hoofdvraag 2: Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
 Hoofdvraag 3: Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze 

geconstateerde problemen op het niveau van college, ambtelijke 
organisatie en raad? 

 Hoofdvraag 4: Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de 
financiële functie op het niveau van college, ambtelijke organisatie en 
raad, op welke wijze zijn deze al dan niet uitgevoerd en tot welke 
resultaten hebben deze geleid? 

 Hoofdvraag 5: Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de 
ambtelijke organisatie en de raad om de financiële functie binnen de 
gemeente Amsterdam te verbeteren? 
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Het doel van de raadsenquête is derhalve tweeledig: 
- Het vaststellen van de oorzaken van de problemen in de financiële functie;  
- Het lering trekken uit het verleden en de inzichten vertalen naar aanbevelingen 

aan het gemeentebestuur voor een betere financiële functie voor de gemeente 
Amsterdam. 

 
Vooronderzoek ten behoeve van de raadsenquête 
De enquêtecommissie is, na afronding van de selectieprocedure voor het aantrekken 
van een onderzoeksbureau, in januari 2015 gestart met een vooronderzoek. Het doel 
van het vooronderzoek was om de bij de raadsvoordracht tot instelling van de 
enquêtecommissie geformuleerde onderzoeks¬vragen nader uit te werken, aan te 
vullen en om de scope van het onderzoek te definiëren. De enquêtecommissie heeft 
zich op basis van een analyse van openbare raadsstukken over de periode 2002-
2014 een aangescherpt beeld gevormd van de ontwikkeling van de financiële functie 
in de gemeente Amsterdam. De vertrouwelijke - en alleen voor de 
enquêtecommissieleden -toegankelijke resultaten en inzichten uit het vooronderzoek 
vormen de basis voor het verdere onderzoek en het werk van de enquêtecommissie. 
 
Het vooronderzoek heeft geleid tot een basis voor de uitgewerkte en gepreciseerde 
vraagstelling. De centrale onderzoeksvraag wordt als volgt gedefinieerd: Hoe zijn 
mogelijke structurele problemen in de financiële functie van de gemeente te verklaren 
en op te lossen?  
 
Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in de volgende hoofdvragen: 
 
1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de financiële 

functie van de gemeente? 
 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
 
3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde problemen op het 

niveau van college, ambtelijke organisatie en raad? 
 
4. Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële functie op 

het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op welke wijze zijn deze al 
dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten hebben deze geleid? 

 
5. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke organisatie 

en de raad om de financiële functie binnen de gemeente Amsterdam te 
verbeteren? 

 
Scope van de enquête 
 
Taken en activiteiten van de financiële functie 
De enquête richt zich op de financiële functie van de gemeente Amsterdam. Onder de 
financiële functie vallen de financiële processen en de organisatie hiervan die een 
goede uitvoering van de primaire taken van de gemeente (dienstverlening aan 
burgers en ondernemers) faciliteren, zowel bij de beginfase, tijdens en na afloop van 
activiteiten. Tot de financiële functie worden in dit onderzoek in ieder geval de 
volgende taakgebieden gerekend: 
- Operationele financiële taken (onder andere financiële administratie en 

kasbeheer); 
- Financiële planning, verslaglegging en control (onder andere externe 

verantwoording en compliance); 
- Beleidsadvisering (onder andere risicomanagement). 
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De enquête richt zich op de prestaties van deze activiteiten en de sturing, beheersing 
en verantwoording van college, ambtelijke organisatie en raad ten aanzien van deze 
(ondersteunende) financiële processen. 
 
De enquêtecommissie richt zich op het vinden van de ‘rode draden’ (patronen) om 
uiteindelijk tot gemeentebrede aanbevelingen ten aanzien van de financiële functie te 
komen. De enquêtecommissie zal, aan de hand van nader te specificeren casussen, 
voorbeelden van ‘rode draden’ met betrekking tot de financiële functie illustreren en 
concretiseren. Deze casussen zal de enquêtecommissie aan de hand van de 
beantwoording van de onderzoeksvragen in de loop van het onderzoek kunnen 
bepalen. 
 
Te onderzoeken periode 
De periode waarin het presteren van de financiële functie wordt onderzocht betreft 
1 juni 2002 (aantreden van een nieuw college en invoering van het dualisme per 
7 maart 2002) tot en met 17 december 2014 (instelling van de raadsenquête op 
18 december 2014). Bij het formuleren van haar aanbevelingen zal de 
enquêtecommissie de situatie van de financiële functie op het moment van het 
afronden van het rapport als uitgangspunt nemen.  
 
Al naar gelang het verloop van het onderzoek kan de enquêtecommissie bepalen om 
de vraagstelling en de scope van het onderzoek aan te passen. 
 
Planning en communicatie 
De enquêtecommissie verwacht haar werkzaamheden in het najaar van 2015 af te 
kunnen ronden. 
 
De enquêtecommissie zal de raad, indien daartoe aanleiding is, nader informeren. In 
een volgend voortgangsbericht zal zij de subvragen per hoofdvraag en 
onderzoeksaanpak met de raad delen.  
 
De enquêtecommissie is voornemens het publiek via de website van de 
gemeenteraad te informeren over het verloop van de raadsenquête. 
 
Onderbouwing besluit 

 Zie bestuurlijke achtergrond 
 

  Financiële paragraaf    
Grondexploitatie: Ja/Nee     Totale omvang krediet:  € 

    Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

    Afschrijvingstermijn:  

    Gebruikt rentepercentage: % 

    Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

   Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

     

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 
worden deze beheerst? 

  

  Financiële gevolgen 

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        

   Jaar  2015 
Afdeling  1 
Nummer  56 
Datum  6 februari 2015 
 

 Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 februari 2015 
 

R 
 

 3 

Het doel van de raadsenquête is derhalve tweeledig: 
- Het vaststellen van de oorzaken van de problemen in de financiële functie;  
- Het lering trekken uit het verleden en de inzichten vertalen naar aanbevelingen 

aan het gemeentebestuur voor een betere financiële functie voor de gemeente 
Amsterdam. 

 
Vooronderzoek ten behoeve van de raadsenquête 
De enquêtecommissie is, na afronding van de selectieprocedure voor het aantrekken 
van een onderzoeksbureau, in januari 2015 gestart met een vooronderzoek. Het doel 
van het vooronderzoek was om de bij de raadsvoordracht tot instelling van de 
enquêtecommissie geformuleerde onderzoeks¬vragen nader uit te werken, aan te 
vullen en om de scope van het onderzoek te definiëren. De enquêtecommissie heeft 
zich op basis van een analyse van openbare raadsstukken over de periode 2002-
2014 een aangescherpt beeld gevormd van de ontwikkeling van de financiële functie 
in de gemeente Amsterdam. De vertrouwelijke - en alleen voor de 
enquêtecommissieleden -toegankelijke resultaten en inzichten uit het vooronderzoek 
vormen de basis voor het verdere onderzoek en het werk van de enquêtecommissie. 
 
Het vooronderzoek heeft geleid tot een basis voor de uitgewerkte en gepreciseerde 
vraagstelling. De centrale onderzoeksvraag wordt als volgt gedefinieerd: Hoe zijn 
mogelijke structurele problemen in de financiële functie van de gemeente te verklaren 
en op te lossen?  
 
Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in de volgende hoofdvragen: 
 
1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de financiële 

functie van de gemeente? 
 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
 
3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde problemen op het 

niveau van college, ambtelijke organisatie en raad? 
 
4. Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële functie op 

het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op welke wijze zijn deze al 
dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten hebben deze geleid? 

 
5. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke organisatie 

en de raad om de financiële functie binnen de gemeente Amsterdam te 
verbeteren? 

 
Scope van de enquête 
 
Taken en activiteiten van de financiële functie 
De enquête richt zich op de financiële functie van de gemeente Amsterdam. Onder de 
financiële functie vallen de financiële processen en de organisatie hiervan die een 
goede uitvoering van de primaire taken van de gemeente (dienstverlening aan 
burgers en ondernemers) faciliteren, zowel bij de beginfase, tijdens en na afloop van 
activiteiten. Tot de financiële functie worden in dit onderzoek in ieder geval de 
volgende taakgebieden gerekend: 
- Operationele financiële taken (onder andere financiële administratie en 

kasbeheer); 
- Financiële planning, verslaglegging en control (onder andere externe 

verantwoording en compliance); 
- Beleidsadvisering (onder andere risicomanagement). 
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Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

 Zie bestuurlijke achtergrond 
 
Geheimhouding 

 Niet van toepassing 
 

 Stukken 

  Meegestuurd Niet van toepassing 
Ter inzage gelegd Niet van toepassing 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 5222062 
 
De enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën van de gemeente 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
  

 

336



   

  

 Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Gemeenteblad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 
11 maart 2015 
 

R 

 
 

1 

Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer 120 

Publicatiedatum 4 maart 2015 

Agendapunt 24 

Datum besluit 

enquêtecommissie 

19 februari 2015 

 

 Onderwerp 

 Kennisnemen van het voortgangsbericht van de enquêtecommissie naar de 
organisatie van de financiën van de gemeente 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 
 
Gezien de voordracht van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën 
van de gemeente, 
 
besluit 

  
kennis te nemen van het voortgangsbericht. 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

 Inleiding 
 
Op 11 februari 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voordracht tot 
uitwerking van de onderzoeksvragen en bepaling van de scope van het onderzoek 
van de enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën.  
 
In dit voortgangsbericht geeft de commissie nadere informatie over de subvragen per 
hoofdvraag en de onderzoeksaanpak. 
 
Uitwerking van de subvragen per hoofdvraag 
In de voordracht van 11 februari 2015 heeft de enquêtecommissie de centrale 
onderzoeksvraag voor de enquête als volgt gedefinieerd: Hoe zijn mogelijke 
structurele problemen in de financiële functie van de gemeente te verklaren en op te 
lossen?  
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Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

 Zie bestuurlijke achtergrond 
 
Geheimhouding 

 Niet van toepassing 
 

 Stukken 

  Meegestuurd Niet van toepassing 
Ter inzage gelegd Niet van toepassing 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 5222062 
 
De enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën van de gemeente 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
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Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in de volgende hoofdvragen: 
1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de financiële 

functie van de gemeente? 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde problemen op 

het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad? 
4. Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële functie 

op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op welke wijze zijn 
deze al dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten hebben deze geleid? 

5. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke 
organisatie en de raad om de financiële functie binnen de gemeente 
Amsterdam te verbeteren? 

 
De enquêtecommissie heeft per hoofdvraag de volgende subvragen gedefinieerd: 
 

1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de 
financiële functie van de gemeente? 

a. Vanuit welke visie en model is de financiële functie ingericht (geweest) 
in de gemeente Amsterdam? 

b. Hoe werkt de financiële functie in de praktijk? 
c. Welke prestatie-eisen zijn er volgens de eigen kaders en normen van 

de gemeente gesteld? 
d. In hoeverre is aan deze prestatie-eisen in de praktijk voldaan? 
e. In hoeverre sluiten de eigen kaders en normen aan op gebruikelijke 

kaders en normen voor de financiële functie? 
f. Zijn in de geconstateerde problemen structurele of wijdverbreide 

patronen (rode draden) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen 
precies? 

 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 

a. In hoeverre heeft de financiële functie de ambtelijke organisatie in 
staat gesteld om haar taken adequaat uit te voeren? 

b. In hoeverre heeft de financiële functie het college in staat gesteld haar 
beleidsdoelen te realiseren? 

c. In hoeverre heeft de financiële functie bijgedragen aan tijdige, juiste, 
volledige en overzichtelijke informatievoorziening aan de raad, opdat 
hij zijn kaderstellende en controlerende taak heeft kunnen uitoefenen? 

d. Zijn gevallen aan te wijzen waarin geconstateerde problemen impact 
hebben gehad op financiële en/of andere belangen van de stad 
Amsterdam? 

e. Hoe heeft de ambtelijke organisatie, college en raad gereageerd om 
de impact van deze gevallen te beperken? 
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3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde 

problemen op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad? 
a. Wat waren de verantwoordelijkheden van het college, de ambtelijke 

organisatie en de raad in de invulling van de taken behorende tot de 
financiële functie?  

b. In hoeverre heeft het college adequaat invulling gegeven aan deze 
verantwoordelijkheden? 

c. In hoeverre heeft de ambtelijke organisatie adequaat invulling 
gegeven aan deze verantwoordelijkheden? 

d. In hoeverre heeft de raad adequaat invulling gegeven aan deze 
verantwoordelijkheden (in ieder geval de kaderstellende en 
controlerende bevoegdheid)? 

e. Welke oorzaken zijn er voor de geconstateerde problemen op het 
niveau van onderliggende organisatie/structuur, processen/systemen, 
en mensen/cultuur? 

f. Zijn in de oorzaken structurele of wijdverbreide patronen (rode 
draden) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen precies? 

 
4. Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële 

functie op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op 
welke wijze zijn deze al dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten 
hebben deze geleid? 

a. Welke initiatieven voor verbetering (adviezen, voorstellen, 
verbetertrajecten, etc.) van de financiële functie zijn er geweest? 

b. Hoe heeft het college gereageerd op deze initiatieven voor verbetering 
van de financiële functie en welke opvolging is hieraan gegeven? 

c. Hoe heeft de ambtelijke organisatie gereageerd op deze initiatieven 
voor verbetering van de financiële functie en welke opvolging is 
hieraan gegeven? 

d. Op welke wijze heeft de raad gereageerd op en opvolging gegeven 
aan met de raad gedeelde interne en externe initiatieven voor 
verbetering van de financiële functie?  

e. Waar hebben deze initiatieven voor verbetering toe geleid voor wat 
betreft het presteren van de financiële functie? 

f. Zijn er structurele succes- of faalfactoren aan te wijzen voor het al dan 
niet slagen van de genoemde initiatieven ter verbetering van de 
financiële functie? 

 
5. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke 

organisatie en de raad om de financiële functie binnen de gemeente 
Amsterdam te verbeteren? 

a. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college en de 
ambtelijke organisatie voor een betere sturing op, beheersing van en 
verantwoording vanuit de financiële functie? 
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Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in de volgende hoofdvragen: 
1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de financiële 

functie van de gemeente? 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 
3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze geconstateerde problemen op 

het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad? 
4. Welke initiatieven voor verbetering zijn voorgesteld voor de financiële functie 

op het niveau van college, ambtelijke organisatie en raad, op welke wijze zijn 
deze al dan niet uitgevoerd en tot welke resultaten hebben deze geleid? 

5. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor het college, de ambtelijke 
organisatie en de raad om de financiële functie binnen de gemeente 
Amsterdam te verbeteren? 

 
De enquêtecommissie heeft per hoofdvraag de volgende subvragen gedefinieerd: 
 

1. Welke problemen hebben zich voorgedaan in het presteren van de 
financiële functie van de gemeente? 

a. Vanuit welke visie en model is de financiële functie ingericht (geweest) 
in de gemeente Amsterdam? 

b. Hoe werkt de financiële functie in de praktijk? 
c. Welke prestatie-eisen zijn er volgens de eigen kaders en normen van 

de gemeente gesteld? 
d. In hoeverre is aan deze prestatie-eisen in de praktijk voldaan? 
e. In hoeverre sluiten de eigen kaders en normen aan op gebruikelijke 

kaders en normen voor de financiële functie? 
f. Zijn in de geconstateerde problemen structurele of wijdverbreide 

patronen (rode draden) te vinden en zo ja, wat zijn die patronen 
precies? 

 
2. Wat zijn de effecten van deze geconstateerde problemen? 

a. In hoeverre heeft de financiële functie de ambtelijke organisatie in 
staat gesteld om haar taken adequaat uit te voeren? 

b. In hoeverre heeft de financiële functie het college in staat gesteld haar 
beleidsdoelen te realiseren? 

c. In hoeverre heeft de financiële functie bijgedragen aan tijdige, juiste, 
volledige en overzichtelijke informatievoorziening aan de raad, opdat 
hij zijn kaderstellende en controlerende taak heeft kunnen uitoefenen? 

d. Zijn gevallen aan te wijzen waarin geconstateerde problemen impact 
hebben gehad op financiële en/of andere belangen van de stad 
Amsterdam? 

e. Hoe heeft de ambtelijke organisatie, college en raad gereageerd om 
de impact van deze gevallen te beperken? 
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b. Zijn er voorbeelden van ‘best practices’ voor de financiële functie 
binnen de gemeente Amsterdam en zo ja, zijn deze elders 
overgenomen? 

c. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor de raad om zijn 
kaderstellende en controlerende bevoegdheid beter aan te wenden? 

d. Hoe verhouden de aanbevelingen zich tot de huidige reorganisatie 
van de gemeente?  

 
De enquêtecommissie benadrukt dat de richtinggevende hoofdvragen, die de raad op 
17 december 2014 heeft meegegeven bij de instelling van het vooronderzoek ten 
behoeve van de raadsenquête, worden meegenomen in het onderzoek. 
 
De enquête richt zich op de financiële functie van de gemeente Amsterdam in de 
periode 1 juni 2002 tot en met 17 december 2014. Tot de financiële functie worden in 
ieder geval de volgende taakgebieden en financiële processen gerekend: 

− Operationele financiële taken (onder andere financiële administratie en 
kasbeheer) 

− Financiële planning, verslaglegging en control (onder andere externe 
verantwoording) 

− Beleidsadvisering (onder andere risicomanagement) 
 
Onderzoeksaanpak 
De enquêtecommissie heeft ten behoeve van haar vooronderzoek een groot aantal 
openbare stukken met betrekking tot de organisatie van de financiële functie uit de 
tijdsperiode 2002-2014 verzameld, geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van deze 
documenten heeft de enquêtecommissie een globaal beeld gekregen van de 
financiële functie en kon de enquêtecommissie de onderzoeksvragen uitwerken en de 
scope van het onderzoek bepalen. 
 
De enquêtecommissie zal tijdens het hoofdonderzoek de documenten die tijdens het 
vooronderzoek reeds zijn geselecteerd aanvullen met nieuwe bij onder andere het 
college van B&W op te vragen openbare en niet-openbare informatie. De 
werkafspraken tussen de voorzitter van de enquêtecommissie en de burgemeester 
worden uitgewerkt in het informatieprotocol. Om de feiten scherper te krijgen zullen 
oriënterende gesprekken gevoerd worden met personen die betrokken zijn of 
geweest zijn op het terrein van de organisatie van de financiële functie. De 
enquêtecommissie stelt zich voor de door middel van de documenten en oriënterende 
gesprekken verkregen informatie verder te onderzoeken om aldus een 
referentiekader te creëren voor de besloten en openbare verhoren. 
 
Volgend voortgangsbericht 
De enquêtecommissie verwacht de raad nader te informeren over de planning ten 
aanzien van de openbare verhoren. 
 
Onderbouwing besluit 

 Zie bestuurlijke achtergrond. 
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  Financiële paragraaf    
Grondexploitatie: Ja/Nee     Totale omvang krediet:  € 

    Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

    Afschrijvingstermijn:  

    Gebruikt rentepercentage: % 

    Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

   Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

     

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 
worden deze beheerst? 

  

  Financiële gevolgen 

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        

Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

 n.v.t. 
 
Geheimhouding 

 n.v.t. 
 

 Stukken 

  Meegestuurd n.v.t. 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 5222062 
 
De enquêtecommissie naar de organisatie van de financiën van de gemeente 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
  

 

   Jaar  2015 
Afdeling  1 
Nummer  120 
Datum  4 maart 2015 
 

 Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 maart 2015 
 

R 
 

 4 

b. Zijn er voorbeelden van ‘best practices’ voor de financiële functie 
binnen de gemeente Amsterdam en zo ja, zijn deze elders 
overgenomen? 

c. Welke lessen en aanbevelingen zijn er voor de raad om zijn 
kaderstellende en controlerende bevoegdheid beter aan te wenden? 

d. Hoe verhouden de aanbevelingen zich tot de huidige reorganisatie 
van de gemeente?  

 
De enquêtecommissie benadrukt dat de richtinggevende hoofdvragen, die de raad op 
17 december 2014 heeft meegegeven bij de instelling van het vooronderzoek ten 
behoeve van de raadsenquête, worden meegenomen in het onderzoek. 
 
De enquête richt zich op de financiële functie van de gemeente Amsterdam in de 
periode 1 juni 2002 tot en met 17 december 2014. Tot de financiële functie worden in 
ieder geval de volgende taakgebieden en financiële processen gerekend: 

− Operationele financiële taken (onder andere financiële administratie en 
kasbeheer) 

− Financiële planning, verslaglegging en control (onder andere externe 
verantwoording) 

− Beleidsadvisering (onder andere risicomanagement) 
 
Onderzoeksaanpak 
De enquêtecommissie heeft ten behoeve van haar vooronderzoek een groot aantal 
openbare stukken met betrekking tot de organisatie van de financiële functie uit de 
tijdsperiode 2002-2014 verzameld, geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van deze 
documenten heeft de enquêtecommissie een globaal beeld gekregen van de 
financiële functie en kon de enquêtecommissie de onderzoeksvragen uitwerken en de 
scope van het onderzoek bepalen. 
 
De enquêtecommissie zal tijdens het hoofdonderzoek de documenten die tijdens het 
vooronderzoek reeds zijn geselecteerd aanvullen met nieuwe bij onder andere het 
college van B&W op te vragen openbare en niet-openbare informatie. De 
werkafspraken tussen de voorzitter van de enquêtecommissie en de burgemeester 
worden uitgewerkt in het informatieprotocol. Om de feiten scherper te krijgen zullen 
oriënterende gesprekken gevoerd worden met personen die betrokken zijn of 
geweest zijn op het terrein van de organisatie van de financiële functie. De 
enquêtecommissie stelt zich voor de door middel van de documenten en oriënterende 
gesprekken verkregen informatie verder te onderzoeken om aldus een 
referentiekader te creëren voor de besloten en openbare verhoren. 
 
Volgend voortgangsbericht 
De enquêtecommissie verwacht de raad nader te informeren over de planning ten 
aanzien van de openbare verhoren. 
 
Onderbouwing besluit 

 Zie bestuurlijke achtergrond. 
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Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer 419 

Publicatiedatum 8 juni 2015 

Agendapunt 43A 

Datum besluit 

enquêtecommissie 

8 juni 2015 

 

 Onderwerp 

 Kennisnemen van het tweede voortgangsbericht van de enquêtecommissie financiële 
functie Amsterdam 2002-2014 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002-
2014, 

Besluit: 
  

kennis te nemen van het tweede voortgangsbericht van de Enquêtecommissie 
financiële functie Amsterdam 2002-2014. 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

 In het voortgangsbericht van 19 februari 2015 heeft de enquêtecommissie financiële 
functie Amsterdam 2002 – 2014 de gemeenteraad nader geïnformeerd over de 
subvragen per hoofdvraag en de onderzoeksaanpak. Ook heeft de 
enquêtecommissie de verwachting uitgesproken dat zij in een volgend 
voortgangsbericht de gemeenteraad nader zou informeren over de planning ten 
aanzien van de openbare verhoren. 
 
In vervolg hierop gaat de enquêtecommissie in dit voortgangsbericht in op het verloop 
van haar werkzaamheden tot nu toe en op de planning ten aanzien van de openbare 
verhoren. 
 
Sinds het instellingbesluit van de gemeenteraad op 18 december 2014 heeft de 
enquêtecommissie openbare en niet-openbare informatie verzameld en 
geanalyseerd. Daarnaast worden oriënterende gesprekken gevoerd en vinden 
besloten verhoren plaats. 
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Het onderzoek van de enquêtecommissie verloopt volgens schema en zij verwacht na 
het zomerreces 2015 te kunnen beginnen met de openbare verhoren.  
 
Wanneer de planning van de openbare verhoren is vastgesteld, zal de 
enquêtecommissie dit met de gemeenteraad via een volgend voortgangsbericht 
delen. 
 
Conform het huidige schema zal de enquêtecommissie haar rapport in het najaar van 
2015 kunnen publiceren. 
 
Onderbouwing besluit 

 Zie bestuurlijke achtergrond. 
 

  Financiële paragraaf    
  n.v.t. 
        

Toelichting 

 n.v.t. 
 
Geheimhouding 

 n.v.t. 
 

 Stukken 

  Meegestuurd n.v.t. 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 5222062 
 
De enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002-2014 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
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Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer 419 

Publicatiedatum 8 juni 2015 
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8 juni 2015 

 

 Onderwerp 

 Kennisnemen van het tweede voortgangsbericht van de enquêtecommissie financiële 
functie Amsterdam 2002-2014 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002-
2014, 

Besluit: 
  

kennis te nemen van het tweede voortgangsbericht van de Enquêtecommissie 
financiële functie Amsterdam 2002-2014. 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

 In het voortgangsbericht van 19 februari 2015 heeft de enquêtecommissie financiële 
functie Amsterdam 2002 – 2014 de gemeenteraad nader geïnformeerd over de 
subvragen per hoofdvraag en de onderzoeksaanpak. Ook heeft de 
enquêtecommissie de verwachting uitgesproken dat zij in een volgend 
voortgangsbericht de gemeenteraad nader zou informeren over de planning ten 
aanzien van de openbare verhoren. 
 
In vervolg hierop gaat de enquêtecommissie in dit voortgangsbericht in op het verloop 
van haar werkzaamheden tot nu toe en op de planning ten aanzien van de openbare 
verhoren. 
 
Sinds het instellingbesluit van de gemeenteraad op 18 december 2014 heeft de 
enquêtecommissie openbare en niet-openbare informatie verzameld en 
geanalyseerd. Daarnaast worden oriënterende gesprekken gevoerd en vinden 
besloten verhoren plaats. 
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27 augustus 2015 

 

 Onderwerp  

 Kennisnemen van het derde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie financiële 
functie van Amsterdam 2002-2014 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de Enquêtecommissie financiële functie van Amsterdam 
2002-2014, 
 
besluit 
 

 kennis te nemen van het derde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie 
financiële functie van Amsterdam 2002-2014. 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek. 
 
Bestuurlijke achtergrond 

 Sinds haar instelling in december 2014, bij unaniem besluit van de gemeenteraad, 
heeft de Enquêtecommissie Financiële Functie Amsterdam 2002 – 2014 eerst 
vooronderzoek gedaan om de thema’s van de enquête nader te kunnen bepalen en 
de hoofdvragen te kunnen formuleren. De enquêtecommissie heeft de gemeenteraad 
in het voortgangsbericht van 19 februari 2015 nader geïnformeerd over de subvragen 
per hoofdvraag en de onderzoeksaanpak. 
 
Vervolgens heeft de enquêtecommissie uitvoerig bronnenonderzoek verricht, waarbij 
ook vertrouwelijke informatie bij het college is opgevraagd, onderzocht en 
geanalyseerd. In totaal heeft de enquêtecommissie meer dan 15.000 documenten 
onderzocht. Tevens heeft de enquêtecommissie 52 gesprekken gehouden met 
betrokkenen en deskundigen. De enquêtecommissie heeft verder vier werkbezoeken 
afgelegd aan afdelingen binnen de gemeente Amsterdam die zich bezighouden met 
de taken uit de financiële functie. 
 
Daarna heeft de enquêtecommissie besloten verhoren gehouden. In totaal zijn tot op 
heden 45 personen besloten verhoord. 
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Start openbare verhoren 
De Enquêtecommissie Financiële Functie Amsterdam 2002 – 2014 start vrijdag 4 
september 2015 met de openbare verhoren. 
 
Gedurende een aantal weken zal de enquêtecommissie op basis van de huidige 
planning in totaal 38 personen verhoren. Hiertoe behoren onder anderen (voormalige) 
raadsleden, de burgemeester, (voormalige) wethouders en (voormalige) ambtenaren 
van de gemeente Amsterdam. De verhoren zullen zoveel mogelijk chronologisch 
worden opgebouwd. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de financiële 
functie bij een aantal voormalige gemeentelijke diensten, te weten Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam, Dienst ICT en Dienst Werk en Inkomen.  
 
Bijgaand publiceert de enquêtecommissie op alfabetische volgorde de lijst van namen 
en relevante functies van de personen die voor de openbare verhoren dienen te 
verschijnen. 
 
Tevens publiceert de enquêtecommissie bijgaand de agenda van de openbare 
verhoren voor de eerste week, gerekend vanaf 4 september. Tijdens de periode 
waarin de openbare verhoren plaats hebben, zal de enquêtecommissie aan het einde 
van elk week het verhoorschema voor de week erop bekend maken. 
 
Locatie 
Alle openbare verhoren vinden plaats in de Boekmanzaal van het Stadhuis. 
 
Rapportage 
Na afloop van de openbare verhoren zal de enquêtecommissie werken aan het 
finaliseren van haar rapport. Op basis van haar bevindingen worden conclusies 
opgenomen en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de financiële functie van 
de gemeente Amsterdam. Zoals gemeld in de eerdere voortgangsberichten verwacht 
de enquêtecommissie haar rapport in het najaar van 2015 te publiceren. 
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27 augustus 2015 

 

 Onderwerp  

 Kennisnemen van het derde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie financiële 
functie van Amsterdam 2002-2014 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de Enquêtecommissie financiële functie van Amsterdam 
2002-2014, 
 
besluit 
 

 kennis te nemen van het derde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie 
financiële functie van Amsterdam 2002-2014. 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek. 
 
Bestuurlijke achtergrond 

 Sinds haar instelling in december 2014, bij unaniem besluit van de gemeenteraad, 
heeft de Enquêtecommissie Financiële Functie Amsterdam 2002 – 2014 eerst 
vooronderzoek gedaan om de thema’s van de enquête nader te kunnen bepalen en 
de hoofdvragen te kunnen formuleren. De enquêtecommissie heeft de gemeenteraad 
in het voortgangsbericht van 19 februari 2015 nader geïnformeerd over de subvragen 
per hoofdvraag en de onderzoeksaanpak. 
 
Vervolgens heeft de enquêtecommissie uitvoerig bronnenonderzoek verricht, waarbij 
ook vertrouwelijke informatie bij het college is opgevraagd, onderzocht en 
geanalyseerd. In totaal heeft de enquêtecommissie meer dan 15.000 documenten 
onderzocht. Tevens heeft de enquêtecommissie 52 gesprekken gehouden met 
betrokkenen en deskundigen. De enquêtecommissie heeft verder vier werkbezoeken 
afgelegd aan afdelingen binnen de gemeente Amsterdam die zich bezighouden met 
de taken uit de financiële functie. 
 
Daarna heeft de enquêtecommissie besloten verhoren gehouden. In totaal zijn tot op 
heden 45 personen besloten verhoord. 
 

345



   Jaar  2015 
Afdeling  1 
Nummer  817 
Datum  2 september 2015 
 

 Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 9 september 2015 
 

R 
 

 3 

 
Toelichting: Wat verstaat de enquêtecommissie onder de financiële functie? 
 
Op basis van de analyse van de eigen documenten van de gemeente Amsterdam, 
van accountantsrapporten en studies van externe partijen naar de financiële functie 
van bedrijven en overheden, heeft de enquêtecommissie zich een beeld gevormd van 
de definiëring van de financiële functie van Amsterdam. De enquêtecommissie 
beschouwt de financiële functie als een set van financiële taken, te weten:  

 Operationele financiële taken; 
 Financiële planning en control taken; 
 Beleids- en bestuursadvisering taken; 
 Kaderstelling en verbetering van de financiële functie. 

 

 
Operationele financiële taken betreffen zowel administratieve/uitvoerende taken als 
specialistische taken.  

 Administratieve en uitvoerende taken betreffen onder meer het bijhouden van 
de financiële administraties (inclusief boekhouding) en het uitvoeren van 
transacties (debiteuren en crediteuren) die veelal op dienstniveau1 zijn belegd.  

 Specialistische financiële taken betreffen onder meer taken als 
treasuryactiviteiten, belastingen en deelnemingenbeheer. 

 
Financiële planning- en controltaken betreffen de financiële taken voor het opstellen 
en monitoren van de zogenoemde planning- en control (P&C) producten van de 
gemeente zoals de jaarrekening, begroting en tussentijdse (zoals 4- en 8-maands) 
rapportages. Financiële planning- en controltaken worden op zowel concern als op 
decentraal niveau uitgevoerd. Ze worden uitgevoerd voor reguliere activiteiten, maar 
                                                   
1  Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam een nieuw organisatiemodel waarin er geen 

gemeentelijke diensten meer bestaan, maar waarbij sprake is van resultaatsverantwoordelijke 
eenheden (RVE’s). In de onderzoeksperiode 2002 – 2014 was sprake van gemeentelijke diensten. 
Wanneer verwezen wordt naar de periode vóór 2015 wordt de term ‘diensten’ gehanteerd. 
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ook voor niet-reguliere activiteiten zoals grote projecten. Bij deze activiteiten dienen 
budgetten en prognoses opgesteld te worden en dient ‘financial control’ uitgevoerd te 
worden op de (financiële) voortgang. ‘Financial control’ betreft: advies, toetsing, 
verantwoording en monitoring van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de 
financiële cijfers. 
 
Beleids- en bestuursadvies: betreft het leveren van (on)gevraagd financieel advies bij 
de besluitvorming over plannen, projecten en activiteiten van de gemeente. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om het geven van financieel advies bij besluitvorming over het 
wel of niet doen van een infrastructurele investering (incidenteel). Onder beleids- en 
bestuursadvies vallen ook de activiteiten die worden uitgevoerd om te adviseren over 
het financieel efficiënt(er) uitvoeren van reguliere beleidsactiviteiten, zoals 
subsidieverlening.  
 
Kaderstelling en verbetering van de financiële functie betreft het stellen van kaders en 
het signaleren, adviseren, realiseren en monitoren van verbeteringen inzake alle 
taken die vallen onder de financiële functie. Deze activiteiten hebben tot doel  de 
prestaties van de taken uit de financiële functie te monitoren en actie te ondernemen 
wanneer de taken verbeterd dienen te worden. Het gaat hierbij om het identificeren 
van verbeteringsmogelijkheden en het adviseren en besluiten over te nemen 
maatregelen.  
 
Tot slot 
De enquêtecommissie zal zich in de verhoren richten op de genoemde verschillende 
elementen van de financiële functie: Administratieve en uitvoerende taken (de basis), 
specialistische taken, planning & controltaken, de adviestaak en de kaderstelling en 
verbetering van de voorgenoemde taken. 
 
In de verhoren zal de enquêtecommissie kijken naar het presteren van de 
verschillende taken en de effecten en oorzaken van het wel of niet op orde hebben 
van die prestaties. Ook zal de enquêtecommissie ingaan op de aanpak van 
verbeteringsinitiatieven en de rol die de te verhoren personen daarbij hebben 
gespeeld.  
 
Onderbouwing besluit 

 n.v.t. 
 

  Financiële paragraaf    
  n.v.t. 

 
Geheimhouding 

 n.v.t. 
 

 Stukken 

  Meegestuurd  Bijlage 1 Alfabetische lijst van personen die zijn opgeroepen voor de openbare 
verhoren 

 Bijlage 2 Verhoorschema van 4 september t/m 11 september 2015 
Ter inzage gelegd n.v.t. 
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Toelichting: Wat verstaat de enquêtecommissie onder de financiële functie? 
 
Op basis van de analyse van de eigen documenten van de gemeente Amsterdam, 
van accountantsrapporten en studies van externe partijen naar de financiële functie 
van bedrijven en overheden, heeft de enquêtecommissie zich een beeld gevormd van 
de definiëring van de financiële functie van Amsterdam. De enquêtecommissie 
beschouwt de financiële functie als een set van financiële taken, te weten:  

 Operationele financiële taken; 
 Financiële planning en control taken; 
 Beleids- en bestuursadvisering taken; 
 Kaderstelling en verbetering van de financiële functie. 

 

 
Operationele financiële taken betreffen zowel administratieve/uitvoerende taken als 
specialistische taken.  

 Administratieve en uitvoerende taken betreffen onder meer het bijhouden van 
de financiële administraties (inclusief boekhouding) en het uitvoeren van 
transacties (debiteuren en crediteuren) die veelal op dienstniveau1 zijn belegd.  

 Specialistische financiële taken betreffen onder meer taken als 
treasuryactiviteiten, belastingen en deelnemingenbeheer. 

 
Financiële planning- en controltaken betreffen de financiële taken voor het opstellen 
en monitoren van de zogenoemde planning- en control (P&C) producten van de 
gemeente zoals de jaarrekening, begroting en tussentijdse (zoals 4- en 8-maands) 
rapportages. Financiële planning- en controltaken worden op zowel concern als op 
decentraal niveau uitgevoerd. Ze worden uitgevoerd voor reguliere activiteiten, maar 
                                                   
1  Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam een nieuw organisatiemodel waarin er geen 

gemeentelijke diensten meer bestaan, maar waarbij sprake is van resultaatsverantwoordelijke 
eenheden (RVE’s). In de onderzoeksperiode 2002 – 2014 was sprake van gemeentelijke diensten. 
Wanneer verwezen wordt naar de periode vóór 2015 wordt de term ‘diensten’ gehanteerd. 
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Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 – 552 2062 
 
De Enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002 - 2014 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
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Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer 1184 

Publicatiedatum 2 november 2015 

Agendapunt 42A 

Datum besluit B&W 30 oktober 2015 
 

 Onderwerp  

 Kennisnemen van het vierde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie financiële 
functie Amsterdam 2002-2014 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 
Gezien de voordracht van de Enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002-
2014, 
 
Besluit: 
 

 kennis te nemen van het vierde voortgangsbericht van de Enquêtecommissie 
financiële functie Amsterdam 2002-2014 
 
Wettelijke grondslag 

 Artikel 155a van de Gemeentewet en de Verordening inzake het recht van onderzoek 
 
Bestuurlijke achtergrond 

  
De Enquêtecommissie Financiële Functie Amsterdam 2002 – 2014 heeft in het kader 
van  de raadsenquête van vrijdag 4 september 2015 tot en met vrijdag 16 oktober 
2015 openbare verhoren gehouden met in totaal 37 getuigen. 
 
Deze openbare verhoren zijn rechtstreeks audiovisueel uitgezonden via de website 
van de gemeenteraad. De opnames zijn bewaard en voor belangstellenden in te zien 
op de daartoe bestemde pagina van de website van de gemeenteraad. 
 
In haar voortgangsbericht van 27 augustus 2015 heeft de enquêtecommissie gemeld 
in totaal 38 personen op te roepen voor de openbare verhoren.  
 
Eén getuige was en is wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat voor een 
openbaar verhoor te verschijnen. Bij wijze van uitzondering zal de enquêtecommissie 
binnenkort de geluidsopname van het eerder met deze getuige gehouden besloten 
verhoor publiceren. De betreffende getuige heeft hiervoor toestemming verleend, 
waarvoor de enquêtecommissie haar erkentelijkheid uitspreekt. 
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Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 – 552 2062 
 
De Enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002 - 2014 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
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In eerdere voortgangsberichten heeft de enquêtecommissie aangegeven te 
verwachten haar rapport in het najaar van 2015 te kunnen publiceren. 
 
De omvang van de verkregen informatie uit respectievelijk schriftelijk 
bronnenonderzoek, gesprekken met betrokkenen en deskundigen, de besloten 
verhoren en de openbare verhoren maakt dat de enquêtecommissie meer tijd wil 
nemen voor de verwerking ervan dan eerder ingepland. 
 
Een presentatie van het rapport nog in het najaar van 2015 acht de 
enquêtecommissie daarom niet realistisch. 
 
De enquêtecommissie heeft dan ook een nieuwe planning gemaakt voor de 
presentatie van haar rapport. De verwachting is nu dat de enquêtecommissie haar 
rapport op een nader te bepalen datum in februari 2016 zal publiceren. 
 
Onderbouwing besluit 

 n.v.t. 
 

  Financiële paragraaf    
 n.v.t. 
 
Geheimhouding 

 n.v.t. 
 

 Stukken 

  Meegestuurd n.v.t. 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 P.R. Miedema, 020 – 552 2062 
 
De Enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002 - 2014 
  

M. Pe, secretaris M.D. Shahsavari-Jansen, voorzitter 
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 BIJLAGE 2:  ACTOREN BETROKKEN BIJ DE FINANCIËLE 
FUNCTIE BINNEN AMSTERDAM

 1. Leeswijzer

In Hoofdstuk 3 is beschreven welke organen en functionarissen binnen 
de gemeente Amsterdam betrokken zijn bij de financiële functie. In deze 
bijlage wordt nader ingegaan op de formele rollen van de belangrijkste 
actoren die binnen de gemeente Amsterdam te maken hebben met de 
financiële functie. Achtereenvolgens wordt nader ingegaan op:
• Gemeenteraad, raadscommissies, Rekeningencommissie, griffie en 

gremia van en voor de raad;
• College van burgemeester en wethouders;
• Ambtelijke organisatie.853

 2. Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad.854 De 
gemeenteraad vertegenwoordigt de Amsterdammers.855 Elke vier jaar 
kiezen de Amsterdammers de raad, bestaande uit 45 raadsleden. De 
hoofdtaken van de raad zijn het stellen van kaders en het controleren 
van het (dagelijks) bestuur. Het stellen van kaders geschiedt onder 
andere door het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften 
(verordeningen) en het vastleggen van financiële kaders in de begroting. 
Met de controlerende bevoegdheid toetst en controleert de raad achteraf 
(de resultaten van) het beleid.

Eén van de belangrijkste rechten van de gemeenteraad is het budgetrecht. 
Voor alle taken en activiteiten bepaalt de raad jaarlijks op de begroting 
de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële 
middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.856 Dit betekent dat het 
college alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan als de 
raad daar een mandaat voor heeft verleend.

Het college biedt de raad jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting en 
meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende 
jaren.857 De raad stelt de begroting vast.858 In de begroting is sprake 
van afstemming tussen beleid en de inzet van middelen. De raad kiest 
expliciet hoeveel geld er naar welk beleidsterrein gaat. Hierbij bepaalt 
de raad zelf hoe groot de ruimte van het college is om het geld te 
besteden.859 

853 Actoren zoals het Rijk, de provincie en naburige gemeenten waar Amsterdam relaties en samenwerkings
verbanden mee onderhoudt, zijn buiten beschouwing gelaten. Actoren buiten de gemeente Amsterdam hebben 
ook invloed op de uitvoering van de primaire beleidstaken en verantwoordelijkheden van de gemeente.

854 Art. 125 Grondwet.
855 Art. 7 Gemeentewet.
856 Art. 189 Gemeentewet.
857 Art. 190 Gemeentewet.
858 Art. 191 Gemeentewet.
859 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Raadgever gemeentebegroting, 16 maart 2007.
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Het budgetrecht heeft zowel een kaderstellend als controlerend aspect: 
tegenover het recht van het vaststellen van de toegestane uitgaven 
bij de jaarbegroting, staat de verantwoording van en controle op de 
ontvangsten en uitgaven bij de jaarrekening. Het college legt aan de raad 
over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde 
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.860 
De raad stelt vervolgens de jaarrekening en het jaarverslag vast in het 
jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en 
lasten van de gemeente.861

De raad heeft de verantwoordelijkheid om de kaders ten aanzien van 
de financiële functie vast te stellen en om te controleren of de gestelde 
kaders voor de financiële functie zijn gevolgd.862 Om te borgen dat de 
gemeenteraad goed invulling kan geven aan zijn kaderstellende en 
controlerende taak, geldt voor het college een actieve informatieplicht 
aan de raad.863

De leden van de raad beschikken over een aantal instrumenten om 
wensen kenbaar te maken en/of informatie in te winnen ten aanzien van 
onder meer de financiële functie van Amsterdam:
• Initiatiefvoorstellen: een eigen voorstel doen aan de raad dat kan 

uitmonden in een ontwerpbesluit;864

• Amendementen: een voorstel indienen tot wijziging van een 
ontwerpbesluit;865

• Moties: een korte en gemotiveerde verklaring waarmee een oordeel, 
wens of verzoek aan het college wordt uitgesproken;866

• Actualiteiten: een zaak met een spoedeisend karakter voorleggen aan 
de raad om hier eventueel een raadsuitspraak over te krijgen;867

• Interpellaties: het vragen van inlichtingen aan het college of de 
burgemeester over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad 
staat;868

• Mondelinge vragen: mondelinge vragen die de leden aan het college 
of de burgemeester kunnen stellen over een onderwerp dat niet op de 
agenda staat tijdens een vast onderdeel van de raadsvergadering;869

• Schriftelijke vragen: schriftelijke vragen die raadsleden aan het college 
of de burgemeester kunnen stellen;870

• Raadsonderzoeken en enquête: onderzoeken naar het door het 
college of de burgemeester gevoerde bestuur.871

 

860 Art. 197 Gemeentewet.
861 Art. 198 Gemeentewet.
862 In Bijlage 3 zijn de kaders nader toegelicht.
863 Art. 169 lid 2 Gemeentewet.
864 Art. 147a Gemeentewet.
865 Art. 147b Gemeentewet.
866 Art. 41 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam.
867 Art. 42 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam.
868 Art. 155 lid 2 Gemeentewet.
869 Art. 155 lid 1 Gemeentewet.
870 Art. 155 lid 1 Gemeentewet.
871 Art. 155b en verder Gemeentewet.
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 2.1 Raadscommissies
De gemeenteraad van Amsterdam heeft raadscommissies ingesteld. 
Zij bereiden de besluitvorming van de raad voor en kunnen met het 
college of de burgemeester overleggen.872 De raad kan deze commissies 
op elk moment instellen.873 De commissies nemen zelf geen besluiten. 
Zij hebben slechts een adviserende rol richting de raad. De financiële 
functie van de gemeente wordt in diverse raadscommissies besproken, 
afhankelijk van de taak die het betreft en het organisatieonderdeel dat de 
taak uitvoert.

 2.2 Rekeningencommissie
De Rekeningencommissie is een vaste raadscommissie van de 
gemeente raad. De Rekeningencommissie is apolitiek en voert het 
jaarlijkse onderzoek uit naar de getrouwheid en de rechtmatigheid 
van het gevoerde financiële beheer en de weergave daarvan in de 
door het college opgestelde gemeenterekening en in de daaraan ten 
grondslag liggende jaarrekeningen van gemeentelijke diensten. De 
Rekeningen  commissie analyseert hiertoe ieder jaar ten behoeve van de 
gemeenteraad de jaarrekening van de gemeente (gemeenterekening), het 
accountants  verslag (Generaal Verslag) en een groot aantal onderliggende 
jaar rekeningen van de gemeentelijke diensten en bijbehorende 
accountants  verslagen.874

De Rekeningencommissie gebruikt bij haar werk de accountantsverslagen 
die worden opgesteld door ACAM en de daarin opgenomen bevindingen 
over de jaarrekeningen. Met de accountant vindt overleg plaats over 
de totstand  koming van het oordeel betreffende rechtmatigheid en 
getrouwheid van de verschillende rekeningen en de totstandkoming 
en duiding van de bevindingen van ACAM. De Rekeningencommissie 
voert over de bevindingen uit het onderzoek afzonderlijke gesprekken 
met college leden. Vervolgens stelt zij jaarlijks een verslag op van haar 
bevindingen en biedt dit aan de gemeenteraad aan. Dat verslag bestaat uit 
eigen waarnemingen en opmerkingen alsmede uit een aantal bevindingen 
van ACAM die door de Rekeningen commissie zijn overgenomen.

Het analyseren van de gemeenterekeningen, de onderliggende jaar
rekeningen van de gemeentelijke diensten en de bijbehorende 
accountants   verslagen en het vervolgens uitbrengen van het verslag aan 
de gemeente raad, vindt jaarlijks in het voorjaar plaats. De Rekeningen
commissie voert haar werk achter gesloten deuren uit en spreekt met 
leden van het college.

872 Art. 82 Gemeentewet.
873 Art. 82 lid 1 Gemeentewet.
874 Verordening op de Rekeningencommissie 2013, Amsterdam.
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 2.3 Griffie
De raad en de raadscommissies hebben sinds de invoering van 
het dualisme een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie, onder 
leiding van de griffier.875 De griffie verzorgt dat wat nodig is om de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies voor te 
bereiden en goed te laten verlopen. Zij adviseert en ondersteunt het 
presidium876, het fractievoorzittersoverleg, de voorzitter van de raad en 
de commissievoorzitters. Verder adviseert zij raadsleden over de vereiste 
procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en 
initiatiefvoorstellen. Tevens ondersteunt zij bij raadsonderzoeken en 
enquêtes en verzorgt zij de communicatie voor de raad.877

 2.4 ACAM
De accountant controleert, in opdracht van de raad, de juistheid van 
de financiële cijfers van de gemeente in termen van rechtmatigheid 
en getrouwheid.878 Getrouwheid is de mate waarin de opgenomen 
informatie in de jaarrekening en onderliggende stukken daadwerkelijk 
overeen komt met de werkelijkheid. Rechtmatigheid is de mate waarin 
de opgenomen baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in 
overeen stemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde 
wettelijke regelingen.879

Het percentage aan fouten of onzekerheden dat de accountant aantreft, 
bepaalt of deze de jaarrekening al dan niet goedkeurt, goedkeurt met 
beperking of zich onthoudt van een oordeel. De minimale goedkeurings
toleranties zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)880 bepaald 
en zijn in Tabel 2 weergegeven. De accountant kan ook op kwalitatieve 
gronden881 besluiten geen goedkeurende verklaring af te geven voor een 
jaarrekening.

 Tabel 2: Overzicht van minimale goedkeuringstoleranties bij de 
gemeentelijke accountantscontrole

Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening 
(percentage van lasten)

≤ 1 % > 1 % – < 3 % – ≥ 3 %

Onzekerheden in de 
controle  
(percentage van lasten)

≤ 3 % > 3 % – < 10 % ≥ 10 %  – 

Bron: Besluit accountantscontrole decentrale overheden (art. 4 lid 2 jo. bijlage 2)

875 Art. 107a lid 1 Gemeentewet.
876 Het dagelijks bestuur van de raad.
877 https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadsgriffie/
878 Art. 213 lid 2 en lid 3 sub a en b Gemeentewet.
879 Onder meer het Besluit Begroting en Verantwoording, gemeentelijke verordeningen en uitvoeringsregels.
880 Besluit accountantscontrole decentrale overheden.
881 Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de constatering dat bewust onrechtmatige beheershandelingen zijn verricht 

of dat sprake is van politieke gevoeligheid van bepaalde functies of posten van de balans of resultatenrekening 
(bron: Nota van toelichting Besluit accountantscontrole gemeenten, Staatsblad 2002).
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De raad heeft de door hemzelf bij verordening opgerichte882 accountants
dienst ACAM als accountant aangewezen.883 De raad stelt jaarlijks 
een programma van eisen op.884 In dit programma van eisen geeft de 
raad aan welke onderwerpen bij de accountantscontrole bijzondere 
aandacht moeten krijgen en aan welke andere (technische) vereisten de 
accountantscontrole moet voldoen.885 ACAM is organisatorisch direct 
gepositioneerd onder de gemeentesecretaris. De verantwoordelijkheid 
voor de inrichting en het beheer van ACAM ligt bij het college.886 
In de hoedanigheid van gemeenteaccountant valt de directeur van 
ACAM evenwel hiërarchisch onder de raad.887 Op die manier wordt de 
onafhankelijkheid van de gemeenteaccountant ten opzichte van de 
organisaties die zij controleert, gewaarborgd.

ACAM stelt naar aanleiding van de verrichte controle jaarlijks een 
verslag (Generaal Verslag) op. ACAM controleerde tot de reorganisatie 
van de gemeente van begin 2015 ook de afzonderlijke jaarrekeningen 
van gemeentelijke diensten.888 Naast afzonderlijke dienstverslagen 
stelde zij ook managementletters op voor directies van de diensten. In 
deze managementletters gaf ACAM adviezen aan de directies van de 
afzonderlijke diensten. Verder voerde ACAM tot maart 2014 adviestaken 
uit889 en voert zij vanaf maart 2014 audittaken uit890 voor het college. Met 
ingang van boekjaar 2014 brengt ACAM jaarlijks een gemeentebrede 
managementletter uit.891

 2.5 Rekenkamer
De rekenkamer wordt in 2004 opgericht in het kader van de dualisering 
van het gemeentebestuur.892 Per 2010 is er sprake van een gemeen
schappelijke reken kamer voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad 
(Rekenkamer Metropool Amsterdam) welke is ingesteld op basis van een 
gemeenschappelijke regeling893 tussen beide gemeenten. De Verordening 
op de lokale rekenkamer is daarbij komen te vervallen.894 

De rekenkamer voert jaarlijks verschillende, gerichte onderzoeken uit 
waarin zij nagaat of de gemeente Amsterdam volgens de regels handelt, 
de afgesproken doelen realiseert en of daaraan niet meer geld wordt 
uitgegeven dan nodig is.895 De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf 
welke onderzoeken zij instelt.896 De rekenkamer informeert wel jaarlijks bij 
de raad welke mogelijke onderzoeksthema’s de raad ziet. De rekenkamer 

882 Tot april 2014 krachtens de Verordening op Accountancy en Consultancy Amsterdam 1995, daarna Instellings
besluit Auditdienst ACAM.

883 Art. 213 leden 2 en 7 Gemeentewet.
884 Dit gebeurde tot juli 2013 op voordracht van een audit committee bestaande uit leden van de Rekeningen

commissie (stemgerechtigd) en ambtelijke organisatie (niet stemgerechtigd), zoals blijkt uit art. 3. Controle
verordening Amsterdam. Vanaf juli 2013 stelt de Rekeningencommissie in overleg met de accountant het 
programma van eisen op.

885 Art. 4 jo. art. 1 Controleverordening Amsterdam. 
886 Art. 1 Instellingsbesluit Auditdienst ACAM.
887 Art. 2.3 Instellingsbesluit Auditdienst ACAM.
888 Tot de wijziging van de Controleverordening in 2012 werd elke dienstrekening gecontroleerd. Daarna wees de 

raad een selectie van diensten aan.
889 Art. 3 Verordening op Accountancy en Consultancy Amsterdam (geldig tot 14 maart 2014).
890 Art. 3.3 Instellingsbesluit Auditdienst ACAM.
891 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Spoedvoordracht college Procedure managementletters, 

11 februari 2014.
892 Art. 6.a Wet dualisering gemeentebestuur.
893 Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen.
894 College B&W, Voordracht voor de raadsvergadering van 17 februari 2010, afd. 1, nr. 64, 10 februari 2010.
895 Art. 182 lid 1 Gemeentewet.
896 Art. 4 lid 1 gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam.
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kan op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek instellen,897 maar is 
dat niet verplicht. De rekenkamer moet een motivatie geven indien het 
een verzoek van de raad tot een onderzoek afwijst.898 

De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten.899 
Ze deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de 
betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar 
aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het 
college kan zij ter zake voorstellen doen.900 Door de invoering van de Wet 
toezicht op accountantsorganisaties is de rekenkamer ook de toezicht
houder op ACAM.

Onderstaand is een overzicht weergegeven van rekenkameronderzoeken 
die te maken hebben met de fi nanciële functie van Amsterdam.

Rekenkameronderzoeken die te maken hebben met de fi nanciële 
functie van Amsterdam:
• Financieel beheer infrastructurele projecten, 2005 en 

vervolgonderzoek 2007;
• Inkoop en contractbeheer van ICT, september 2007;
• Meetbaarheid jaarverslag 2007: De kwaliteit van de verantwoording, 

14 mei 2008;
• Vereveningsfonds, maart 2006;
• Quick scan jaarstukken 2006: Presentie resultaat en 

weerstandsvermogen Gemeente Amsterdam, 23 mei 2007;
• Meetbaarheid gemeten, beoordeling jaarplan 2007, november 2006;
• Ontwikkeling van de Zuidas, (on)mogelijkheden voor sturing van de 

publiekprivate samenwerking, april 2009;
• Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT, juni 2010;
• Slecht zicht op leningen en garanties, maart 2011;
• Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang, december 2011;
• Verkenning gemeentelijke reserves, 2012;
• Reorganiseren in Amsterdam: Doelmatigheid van de gemeentelijke 

organisatieontwikkeling, november 2013;
• Informatiewaarde van de begroting, 2013;
• Proceskosten grondexploitaties, 10 januari 2014;
• Verdieping informatiewaarde van de begroting, 2014;
• Vooruitkijken & Terugblikken, 2014;
• Onderzoeksrapport Grip op subsidies: Borging van doeltreffendheid 

en doelmatigheid, juni 2014;
• Verscherpt fi nancieel toezicht op DWI, 6 juni 2014;
• Financieel toezicht op DWI, tweede monitor, 30 april 2015.

 

897 Art. 4 lid 3 gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam.
898 Art. 4 lid 6 gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam.
899 Art. 5 gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam.
900 Art. 182 en art. 185 Gemeentewet.

Rekenkameronderzoeken die te maken hebben met de fi nanciële 
functie van Amsterdam:
• Financieel beheer infrastructurele projecten, 2005 en 

vervolgonderzoek 2007;
• Inkoop en contractbeheer van ICT, september 2007;
• Meetbaarheid jaarverslag 2007: De kwaliteit van de verantwoording, 

14 mei 2008;
• Vereveningsfonds, maart 2006;
• Quick scan jaarstukken 2006: Presentie resultaat en 

weerstandsvermogen Gemeente Amsterdam, 23 mei 2007;
• Meetbaarheid gemeten, beoordeling jaarplan 2007, november 2006;
• Ontwikkeling van de Zuidas, (on)mogelijkheden voor sturing van de 

publiekprivate samenwerking, april 2009;
• Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT, juni 2010;
• Slecht zicht op leningen en garanties, maart 2011;
• Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang, december 2011;
• Verkenning gemeentelijke reserves, 2012;
• Reorganiseren in Amsterdam: Doelmatigheid van de gemeentelijke 

organisatieontwikkeling, november 2013;
• Informatiewaarde van de begroting, 2013;
• Proceskosten grondexploitaties, 10 januari 2014;
• Verdieping informatiewaarde van de begroting, 2014;
• Vooruitkijken & Terugblikken, 2014;
• Onderzoeksrapport Grip op subsidies: Borging van doeltreffendheid 

en doelmatigheid, juni 2014;
• Verscherpt fi nancieel toezicht op DWI, 6 juni 2014;
• Financieel toezicht op DWI, tweede monitor, 30 april 2015.
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 2.6 Ombudsman
De ombudsman – voluit geheten Gemeentelijke Ombudsman – 
onderzoekt op basis van verzoeken901 of op eigen initiatief902 of het 
bestuur zich in bepaalde aangelegenheden al dan niet behoorlijk heeft 
gedragen. De ombudsman speelt met betrekking tot de financiële functie 
een rol op die gebieden waar de gemeente betrokken is bij externe 
financiële transacties, zoals bij het verstrekken van uitkeringen.

 3. College van burgemeester en wethouders

Naast de gemeenteraad is er in elke gemeente een college van 
burgemeester en wethouders (kortweg college), waarvan de wethouders 
benoemd worden door de raad.903 De burgemeester wordt bij koninklijk 
besluit benoemd.904 De burgemeester en wethouders vormen samen het 
college.905 Het college voert het dagelijks bestuur binnen de gemeente 
en is belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten die de 
gemeenteraad neemt en doet voorstellen aan de raad. Het college draagt 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de financiële functie van 
Amsterdam. Om deze en andere taken goed uit te kunnen voeren, heeft 
het college de bevoegdheid een ambtelijk apparaat in te richten.906 

Binnen het college is er sprake van collegiaal bestuur. Dat wil zeggen 
dat beslissingen van individuele collegeleden voor rekening van het 
college komen op grond van het collegialiteitsbeginsel.907 Wethouders 
maken onderdeel uit van het college, maar hebben geen ‘eigen’ formele 
status met eigen bevoegdheden, taken of verantwoordelijkheden. Er is 
in Amsterdam geen algemeen mandaatbesluit van het college, waarbij 
bevoegdheden of taken aan individuele wethouders zijn overgedragen. 
Op grond van art. 168 van de Gemeentewet kan het college wel bevoegd
heden mandateren aan individuele collegeleden. Zo wordt op dossier
niveau soms een specifiek mandaat aan een wethouder verleend, 
bijvoorbeeld om na behandeling in het college wijzigingen aan te 
brengen in een stuk. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de 
bevoegd heid wordt uitgeoefend blijft bij het college liggen.908

 3.1 Burgemeester
De burgemeester treedt in de gemeente op in drie hoedanigheden: 
1. Afzonderlijk bestuursorgaan;909

2. Lid en voorzitter van het college;910

3. Voorzitter van de gemeenteraad.911

901 Dit kunnen verzoeken zijn van Amsterdammers, maar ook van bijvoorbeeld bedrijven of mensen woonachtig 
buiten Amsterdam. Art. 8 gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Ombudsman metropool Amsterdam 2013 
en art. 9:18 Algemene wet bestuursrecht.

902 Art. 9:26 Algemene wet bestuursrecht.
903 Art. 35 lid 1 Gemeentewet.
904 Art. 61 lid 1 Gemeentewet.
905 Art. 34 lid 1 Gemeentewet.
906 Art. 160 Gemeentewet.
907 Dit komt impliciet tot uitdrukking in artikelen 34, 56 en 169 lid 1 Gemeentewet.
908 Art. 10:1 Algemene wet bestuursrecht.
909 Art. 1:1 lid 1 sub a Algemene wet bestuursrecht jo. art. 2:1 lid 1 Burgerlijk Wetboek jo. art. 123 lid 1 Grondwet jo. 

art. 6 Gemeentewet.
910 Art. 34 lid 2 Gemeentewet.
911 Art. 9 Gemeentewet.
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De rol van de burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan richt zich in 
hoofdzaak op zijn taken in de sfeer van de openbare orde en algemene 
belangenbehartiging voor de gemeente. Een belangrijk verschil tussen 
enerzijds de hoedanigheden als lid/voorzitter van het college en voorzitter 
van de gemeenteraad en anderzijds afzonderlijk bestuursorgaan, is dat de 
burgemeester kan optreden als eenhoofdig bestuursorgaan. 

Bij de hoedanigheden van lid/voorzitter van het college en voorzitter van 
de gemeenteraad is hij onderdeel van een bestuursorgaan: het college 
respectievelijk de gemeenteraad. De burgemeester heeft een zorgplicht 
richting raad en college door toe te zien op een tijdige voorbereiding, 
vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de 
daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming 
tussen degenen die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn 
betrokken.912 De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente daarnaast 
in en buiten rechte.913

De burgemeester wordt met inspraak van de gemeenteraad door 
de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.914 De wethouders 
daarentegen ontlenen hun mandaat aan de gemeenteraad (met 
daaronder liggend een politiek geprioriteerd collegeprogramma). Dit 
verschil in legitimatie, het verschil in zittingsduur en het bijzondere 
karakter van de drie afzonderlijke hoedanigheden betekent dat de rol 
van de burgemeester een wezenlijk andere is dan die van de andere 
college leden, de wethouders. De burgemeester heeft wel enige invloed 
op de vorming van het college programma, maar speelt daarbij geen 
substantiële (inhoudelijke) rol. Ook bij de samenstelling van het college is 
de invloed van de burgemeester gering.915 Deze meer afstandelijke positie 
van de burgemeester ten opzichte van de (partij)politieke prioritering 
maakt het mogelijk dat de burgemeester als onafhankelijke en neutrale 
voorzitter van de gemeenteraad kan optreden. Via het contact met de 
griffier, het fractievoorzittersoverleg en het presidium is de burgemeester 
betrokken bij het nadenken over de besluitvorming in de gemeenteraad. 
Op die manier is hij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de besluit vorming van de raad met inachtneming van de politieke 
autonomie van de raad voor de inhoud van de te nemen besluiten. Hij is 
immers geen lid van de gemeenteraad.

Daar staat tegenover dat er met betrekking tot de burgemeester een 
politieke (mede)verantwoordelijkheid voor college besluiten bestaat, 
omdat de burgemeester lid (en voorzitter) is van het college. De 
burgemeester bevordert de eenheid van het collegebeleid.916

 

912 Art. 171 Gemeentewet.
913 Art. 171 Gemeentewet.
914 Art. 61 lid 1 Gemeentewet.
915 Art. 35 Gemeentewet.
916 Art. 53a Gemeentewet.
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 3.2 Wethouders 
Individuele wethouders zijn geen bestuursorganen en kunnen om die 
reden niet zelfstandig besluiten nemen. Alle besluiten zijn college
besluiten; het college is het enige bevoegde orgaan.917 Vanwege het  
collegiaal bestuur is het voltallige college verantwoordelijk voor de 
rol invulling door het college, waaronder de financiële functie.

Los van de politieke eindverantwordelijkheid die voor het college als 
geheel geldt, hanteert het college van Amsterdam – zoals gangbaar in de 
gemeentepolitiek – een portefeuilleverdeling. In de gehele onderzoeks
periode was er een aparte portefeuille Financiën die bij een wethouder 
was belegd. Niet formeel is vastgelegd welke specifieke taken onder 
de portefeuille Financiën vallen. Elke wethouder Financiën is tijdens de 
onderzoeks periode het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad 
wat betreft de P&Cproducten die met de raad worden gedeeld. Alle 
collegeleden dragen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering 
van de taken van de financiële functie die worden uitgevoerd binnen 
de organisatie onderdelen waarop hun respectievelijke portefeuilles 
betrekking hebben.

 4 Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt college en raad bij de uitvoering 
van de kerntaken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke 
organisatie. Zowel op concernniveau bij Concern Financiën/Directie 
Middelen en Control binnen de Bestuursdienst als op gemeentelijk 
dienst niveau worden de taken van de financiële functie uitgevoerd. 
De volgende ambtelijke functionarissen en gremia hebben, tot aan de 
reorganisatie per begin 2015, een relevante betrokkenheid bij uitvoering 
van de financiële functie:
• Gemeentesecretaris en ambtelijke overleg en bestuursgremia;
• Concern Financiën en Directie Middelen en Control;
• Gemeentelijke diensten.

 4.1 Gemeentesecretaris
Het college benoemt de gemeentesecretaris,918 die het college, de 
burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening 
van hun taak terzijde staat.919 De gemeentesecretaris draagt als 
hoogste ambtenaar zorg voor de verbinding tussen de bestuurlijke en 
maatschappelijke opgaven en de ambtelijke organisatie (concern en 
bij diensten/rve’s). De gemeente secretaris heeft vanaf het begin van de 
onderzoeks  periode een aantal belangrijke taken:920

• Het zijn van eerste adviseur van het college op het gebied van 
gemeentelijk beleid, bedrijfsvoering921 en algehele organisatie
ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Onderdeel hiervan is 

917 Waar bijvoorbeeld een minister wel een bestuursorgaan is en in die hoedanigheid besluiten kan nemen, heeft de 
wethouder deze bevoegdheid niet en kan alleen het college als geheel besluiten nemen (zoals blijkt uit art. 1:1 lid 
1 sub a Algemene wet bestuursrecht jo. art. 2:1 lid 1 Burgerlijk Wetboek jo. art. 123 lid 1 Gemeentewet jo. art. 6 
Gemeentewet).

918 Art. 102 Gemeentewet.
919 Art. 103 lid 1 Gemeentewet.
920 Functieprofiel gemeentesecretaris 1999 en 2007.
921 In de functieomschrijvingen die voor de Amsterdamse gemeentesecretaris hebben bestaan is geëxpliciteerd dat 

deze eerste adviseur is met betrekking tot gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering (1999 en 2007), dan wel dat hij 
voorzitter is van het Concern Management Team, waar wordt gesproken over de bedrijfsvoering (2012).
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betrokkenheid bij beleid ten aanzien van managementontwikkeling 
van de ambtelijke top;

• Als directeur leiding geven aan de Bestuursdienst; 
• Het bevorderen van een goede dialoog tussen bestuur en 

dienstdirecteuren;
• Het onderhouden van goede contacten, zowel intern als extern, als 

ambassadeur van de gemeente naar andere gemeenten en instellingen.

Gedurende de onderzoeksperiode 2002 – 2014 zijn de verantwoordelijk
heden van de gemeentesecretaris van Amsterdam uitgebreid.

Ontwikkeling van de functie
Tot 2007 stond de gemeentesecretaris als directeur van de Bestuursdienst 
nog op hetzelfde hiërarchisch niveau als de dienstdirecteuren, maar 
moest deze wel zorg dragen voor een goede dialoog tussen bestuur en 
directeuren van diensttakken. De gemeentesecretaris had een positie 
als ‘primus inter pares’ (‘eerste onder zijn gelijken’) ten opzichte van de 
dienstdirecteuren.922

In 2007 werd de nieuwe gemeentesecretaris benoemd als de algemeen 
directeur van de centrale stad; de stadsdelen bleven buiten de verant
woordelijkheid van de gemeentesecretaris. Als algemeen directeur kwam 
de gemeente secretaris hiërarchisch boven de dienstdirecteuren te staan. 
In de hoedanigheid van algemeen directeur sprak de gemeente  secretaris 
jaarlijks met alle dienstdirecteuren zogenoemde resultaats afspraken af. 
Deze afspraken en de evaluatie ervan waren onderwerp van gesprek bij 
de functioneringsgesprekken die de gemeentesecretaris voerde met de 
dienstdirecteuren.923 Tot 2007 voerden wethouders deze gesprekken zelf 
met hun ‘eigen’ dienstdirecteuren.

Tot eind 2012 waren medewerkers in dienst van het afzonderlijk 
organisatie  onderdeel waarvoor zij werkzaam waren. Daardoor bestond 
geen hiërarchische relatie tussen medewerkers bij de diensten en de 
gemeente secretaris. Per 1 januari 2013 kwamen medewerkers van 
de gemeente in algemene dienst van de gemeente,924 waarmee die 
hiërarchische relatie wel tot stand kwam: de gemeentesecretaris werd 
directeur van alle ambtenaren.925

Met het verdwijnen van de stadsdeelraden en de komst van de bestuurs
commissies per 19 maart 2014 kreeg de gemeentesecretaris ook de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de aansturing van de (stadsdeel raad 
ondersteunende) ambtelijke organisatie. 

Overleg- en besluitvormende gremia van de gemeentesecretaris 
Gedurende de onderzoeksperiode maakt de gemeentesecretaris deel uit 
van diverse overleg en besluitvormende gremia, waarvan enkele ook 
raken aan de financiële functie. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht.

922 Functieprofiel gemeentesecretaris 1999.
923 Functieprofiel gemeentesecretaris 2007.
924 Collegevoordracht (spoed), Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Invoering van de Aanstelling in 

algemene dienst in de rechtspositieregeling, 7 mei 2013.
925 Met uitzondering van de ambtenaren van de griffie. 
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 Tabel 3:  Overzicht van overleg- en besluitvormende gremia van de 
gemeentesecretaris ten aanzien van de financiële functie

Gremium Actief in periode Bestaand uit Doel overleg

Overleg Algemeen 
Directeuren (OAD)

Vanaf voorjaar 2008 
t/m februari 2014

• Gemeentesecretaris/alg.  
directeur en plv. alg.  
directeur

• Alg. dienstdirecteuren
• Stadsdeelsecretarissen
• Directeuren Bestuurs

dienst

Vanuit het gemeenschappelijke 
kader worden scenario’s besproken 
en gezamenlijke lijnen voor de 
toekomst uitgezet. In het OAD 
is ook ruimte voor afstemming 
van beleid tussen de clusters en 
voor gezamenlijke  initiatieven in 
beleidsontwikkeling. 
Het overleg dient als ondersteuning 
van de gemeentesecretaris in 
zijn rol als algemeen directeur en 
besluit vorming op concernniveau.

Concern 
Management Team 
(CMT)

januari 2011 
t/m maart 2014

• Gemeentesecretaris/alg. 
directeur en plv. alg.  
directeur

• Vertegenwoordiging van 
directeuren van de drie 
clusters Ruimte en  
Economie, Sociaal, B11924

• Vertegenwoordigend 
stadsdeelsecretaris  
namens de stadsdelen

• CIO
• Concerncontroller
• Secretaris CMT

In het CMT overleggen de  
vertegenwoordigers van  
verschillende clusters met de 
Algemeen Directeur over de 
bedrijfsvoering in de context 
van beleid en de opgaven 
en taakstellingen die daaruit 
voortkomen (start januari 2011).  
De belangrijkste aanleiding van 
de vorming van clusters en het 
doel van het CMT is de sturing op 
implementatie van bezuinigingen 
en benodigde efficiëntie op de 
organisatie/bedrijfsvoering.
Het overleg dient als ondersteuning 
van de gemeentesecretaris in zijn 
rol als algemeen directeur en voor 
besluitvorming op concernniveau.

Gemeentelijk 
Management Team 
(GMT)

Maart 2014 tot heden • Gemeentesecretaris/alg. 
directeur

• Stedelijk Directeur Sociaal
• Stedelijk Directeur Ruimte 

& Economie
• Stedelijk Directeur Dienst

verlening & Informatie
• Stedelijk Directeur  

Bedrijfsvoering
• Concerncontroller
• Secretaris GMT

Het GMT gaat over de bedrijfs
voering, dienstverlening, resultaat
gericht sturen, organisatie van 
de inhoud en de implementatie 
van gebiedsgericht werken. Het 
GMT geldt op deze onderwerpen 
tevens als escalatieplatform voor 
discussies tussen rve’s onderling 
en stadsdelen. Het GMT heeft 
een besluitvormende rol, met een 
doorslaggevende stem van de alg. 
directeur/gemeentesecretaris.

Bron: College B&W Amsterdam926

Belangrijkste verschil tussen het CMT en het GMT: bij het CMT was 
de gemeente secretaris nog de hiërarchisch leidinggevende van alle 
directeuren, CMTleden hadden geen specifieke hiërarchische bevoegd heid 
richting hun collega’s terwijl dat in de huidige situatie van het GMT met 
stedelijk directeuren wel het geval is.927

926 Dienstverlening en Bedrijfsvoering.
927 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 28 januari 2015.
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 4.2 Concern Financiën en Directie Middelen en Control
De Bestuursdienst ondersteunt en verbetert waar mogelijk de verbinding 
tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie.928 Gedurende 
de onderzoeksperiode is onder de Bestuursdienst de Directie Middelen 
en Control (DMC), de voormalige Directie Concern Financiën tot 2011, 
hiërarchisch gepositioneerd. DMC is binnen de gemeente Amsterdam een 
belangrijke spil op het terrein van de gemeentelijke financiën in de meest 
brede zin van het woord. 

De taken van Concern Financiën/DMC hebben niet vastgelegen 
gedurende de onderzoeksperiode. De taken van Concern Financiën/
DMC heeft de commissie uit verschillende type documenten moeten 
herleiden.929 Globaal kan het takenpakket in de onderzoeksperiode als 
volgt worden omschreven:
• Het adviseren van het bestuur over financiële aspecten van bestuurlijke 

voorstellen, de betrokken beleidsterreinen en voorstellen van het Rijk;
• Het adviseren van het management van diensten, bedrijven en 

stadsdelen over de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid;
• Het toetsen van jaarstukken;
• Het (mede) opstellen van concernbrede P&Cproducten zoals de 

begroting, de jaarrekening en tussentijdse rapportages;
• Het analyseren en verwerken van financiële gegevens ten behoeve 

van de gemeentelijke jaarstukken, inclusief onderhouden contacten 
met ACAM;

• Het leveren van een bijdrage aan ontwikkeling/implementatie van één 
uniform financieel systeem;

• Het uitvoeren van concerncontrol;
• Het uitvoeren van specialistische taken zoals treasury, risicobeheer en 

deelnemingen.

De taken en werkzaamheden van Concern Financiën en de latere 
Directie Middelen en Control zijn gedurende de onderzoeks-
periode uitgebreid door fusies
Gedurende de onderzoeksperiode zijn er diverse reorganisaties door
gevoerd en hebben fusies met andere organisatieonderdelen plaats
gevonden. Begin 2006 fuseren twee onderdelen, Financiën en Bedrijven. 
De fusie leidt tot een implementatietraject waarbij een vernieuwde missie 
en visie worden benoemd. Het nieuwe Concern Financiën dient zowel 
onafhankelijk en professioneel, aanspreekbaar en kritisch als toegewijd 
en stimulerend te zijn. Het nieuwe Concern Financiën dient knelpunten op 
het vlak van informatieverzameling, gegevensverwerking, adviesproces 
en uitvoering op te lossen.930 

Op 19 oktober 2010 besluit het college tot de samenvoeging van Concern 
Organisatie en Concern Financiën. De oprichting van deze nieuwe Directie 
Middelen en Control gebeurt op 1 juli 2011. Doel is om de sturing op de 
bedrijfsvoering te versterken en, als onderdeel van de gehele reorganisatie 
van de Bestuursdienst, besparingen te realiseren. DMC voert regie op de 
bedrijfsvoeringsfuncties Personeel, Organisatie, Financiën en Inkoop.931

928 Per 1 januari 2015 is de Bestuursdienst door de reorganisatie veranderd in ‘Bestuur en Organisatie’.
929 Uit analyse van verschillende documenten waaronder Transitieplan DMC uit 2015, jaarplan DMC uit 2011 en de 

Functieprofielen directeur Concern Financiën/DMC uit 2005 en 2010.
930 Managementteam van Concern Financiën, Memo over resultaten werkgroepen in het kader van de fusie 

Financiën en Bedrijven, 23 december 2005.
931 Collegevoordracht, Bestuursdienst, Principebesluit reorganisatie: Bestuursdienst nieuwe stijl, 19 oktober 2010; 

Collegevoordracht, Bestuursdienst, Herinrichting Bestuursdienst 2011 – 2014, 19 april 2011; Bestuursdienst, Notitie 
Reorganisatieplan CO & CoFin 2010, augustus 2010.
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De directeur Financiën (vanaf 2005) en latere directeur DMC is 
ook de concerncontroller van de gemeente Amsterdam
De directeur van Concern Financiën en latere directeur DMC is vanaf 
2005932 ook de concerncontroller van de gemeente. De verantwoorde lijk
heden van de concerncontroller zijn voor het eerst in 2010 gedefinieerd. 
Tot de verantwoordelijkheden behoren:
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college en het GMT 

over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de 
effectiviteit van de gemeentelijke organisatie;

• Het (laten) verrichten van onderzoeken naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het concern of onderdelen daarvan;

• Het scheppen en onderhouden van een passende controlomgeving en 
controlsysteem;

• Het jaarlijks samenstellen van een controlplan inclusief control
strategie;

• Het aansturen van de vakconcerncontrollers en de keten(proces)
controllers;

• Het functioneel aansturen van projectcontrollers en de decentrale 
controllers;

• Het toezien op de administratieve organisatie en de werking van de 
interne controle van het concern;

• Het nadrukkelijk toezien op risicovolle projecten door middel van 
toetsing van de financiële rapportages, de krediet en exploitatie
bijstellingen en het periodiek onderzoeken van het verloop van een 
bepaald project of projectonderdeel;

• Het – in overleg met het GMT – opstellen van bindende instructies 
voor de organisatie, ter verzekering van een effectieve en betrouwbare 
bedrijfsvoering.

De concerncontroller neemt ook deel aan het Gemeentelijk Management 
Team, voorheen Concern Management Team, onder voorzitterschap van 
de gemeentesecretaris. 

 4.3 Gemeentelijke diensten en rve’s
De voormalige gemeentelijke diensten van Amsterdam – per 1 januari 2015 
overgegaan in resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) – voeren het 
beleid uit namens het college en de raad op een variëteit van beleids
terreinen (zoals zorg, veiligheid, wonen, onderwijs, infrastructuur, 
openbaar vervoer en ruimte). De diensten zijn in de onderzoeks periode 
verantwoordelijk voor hun eigen financiële functie. Dit betreft onder 
meer het bijhouden van hun administraties en uitvoeren van transacties, 
het opstellen van dienstrekeningen en begrotingen, het leveren van 
financieel advies en het verbeteren van deze taken binnen hun dienst. 
De diensten stemmen met Concern Financiën/DMC af over de totstand
koming van de gemeentebrede P&Cproducten en dienstoverstijgende 
kaders en verbeteringen van de financiële functie. 

Bij de start van de onderzoeksperiode in 2002 heeft de gemeente 
Amsterdam 39 gemeentelijke diensten.933 Door fusies, het opheffen 
van bepaalde diensten en verzelfstandigingen zijn er eind 2014 nog 
26 gemeentelijke diensten.934

932 College B&W, Profielschets voor de functie van: Directeur Concern Financiën / Beoogd directeur nieuwe directie 
Concern Financiën-Bedrijven / Fusietrekker, 9 februari 2005.

933 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2002, juni 2003.
934 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
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Situatie per 1 januari 2015
In mei 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verdere 
voorbereiding voor de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke organisatie van Amsterdam 
gereorganiseerd. De 26 gemeentelijke diensten zijn omgevormd tot 
zogenaamde resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s). Deze werden 
onderverdeeld in vier overkoepelende clusters:935 
• Cluster Sociaal & Veilig: Dit cluster is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken in het sociale domein en op het gebied van 
veiligheid (toezicht). Het cluster is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 
het uitkeren van bijstands en AWBZ936gelden en het uitvoeren van re
integratiebeleid, maar ook voor cultuur, jeugd en sportbeleid. Verder 
vallen onder meer toezicht en handhaving binnen het cluster.

• Cluster Ruimte & Economie: dit cluster is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de taken in het ruimtelijk economisch domein. Het 
cluster is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ruimtelijke planning en 
gebiedsontwikkeling, maar ook voor het beheer van de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille en het uitvoeren van beleid met betrekking tot 
betaald parkeren.

• Cluster Dienstverlening & Informatie: dit cluster is verantwoordelijk 
voor het organiseren van een goede dienstverlening aan bewoners 
en ondernemers. In het cluster worden onder meer gemeentelijke 
belastingen geheven en wordt basisinformatie opgeslagen en beheerd 
(zoals Waardering Onroerende Zaken (WOZ)waardes, persoons
gegevens en de handelsregistratie). Verder vallen onder andere 
monumentenzorg en het Stadsarchief onder dit cluster.

• Cluster Bedrijfsvoering: dit organisatieonderdeel is verantwoordelijk 
voor de regie op de bedrijfsvoering. De onder steunende bedrijfs
voeringsfuncties (personeel, ICT, inkoop, financiën en facilitaire zaken) 
zijn hierin samengebracht.

Naast de clusters is er het onderdeel Bestuur en Organisatie, voort
komend uit de Bestuursdienst. DMC vormt onderdeel van Bestuur en 
Organisatie.

Binnen het cluster Bedrijfsvoering is één van de rve’s de rve Financiën. 
Bij rve Financiën zijn de financiële administraties en bijbehorende mede
werkers en adviseurs van de voormalige diensten per 1 januari 2015  
onder   gebracht.937 De hoofdtaken van rve Financiën zijn als volgt samen te 
vatten:
– Bijhouden van een uptodate financiële administratie (debiteuren en 

crediteuren) en financiële verslaglegging;
– Verzorgen van een helder proces van financiële planning, Financial 

Control en geconsolideerde P&Cproducten; 
– Verzorgen van financiële advisering en managementrapportages ter 

ondersteuning van het management en het bestuur; 
– Inrichten, ontwikkelen en beheren van de administratieve organisatie 

en interne beheersing; 
– Opzetten van externe rapportages en verantwoording.938 

935 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
936 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
937 Met uitzondering van de financieel adviseurs van rve Werk en rve Inkomen die tussen 2015 – 2017 zullen 

overgaan naar rve Financiën. 
938 http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/bedrijfsvoering/financien/ 
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 5. Stadsdelen en bestuurscommissies

Naast de gemeentelijke diensten voeren de besturen van de stadsdelen 
gedurende de onderzoeksperiode ook de financiële functie uit. Aan het 
begin van de onderzoeksperiode heeft Amsterdam veertien stadsdelen. 
Op 1 mei 2010 fuseren deze tot zeven stadsdelen. Dit zijn:
• Stadsdeel West: bestond uit oude stadsdelen Westerpark, OudWest, 

Bos en Lommer en Baarsjes;
• Stadsdeel NieuwWest: bestond uit de oude stadsdelen Geuzenveld

Slotermeer, Osdorp en Slotervaart;
• Stadsdeel Oost: bestond uit de stadsdelen Zeeburg en Oost

Watergraafsmeer;
• Stadsdeel Zuid: bestond uit de stadsdelen OudZuid en Zuideramstel;
• Stadsdeel Centrum;
• Stadsdeel Zuidoost;
• Stadsdeel Noord.939

Met de gemeentelijke reorganisatie per januari 2015 worden de zeven 
stadsdeelraden omgevormd tot zeven bestuurscommissies (na de 
wettelijke afschaffing van deelgemeenten in maart 2014).

De inrichting van de financiële functie binnen de stadsdelen gedurende 
de onderzoeksperiode valt buiten de scope van het onderzoek van de 
enquêtecommissie. 

939 Gemeente Amsterdam, Bijzondere verordening stadsdeelherindeling 2010, december 2009.
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 BIJLAGE 3:  DE KADERS EN REGELS VOOR DE FINANCIËLE 
FUNCTIE IN AMSTERDAM

 1. Leeswijzer

In deze bijlage worden de bestaande wettelijke kaders en regels voor de 
inrichting en uitvoering van de financiële functie in Amsterdam nader 
toegelicht. 

 2. Hiërarchie van regelgeving op het gebied van de financiële functie

De wetgever heeft het gemeentebestuur de bevoegdheid gegeven 
zelf invulling te geven aan zijn (financiële) huishouding, maar 
stelt hieraan wel bij en krachtens wet vereisten
De Grondwet bepaalt dat regeling en bestuur van de huishouding 
van de gemeente aan het gemeentebestuur worden overgelaten.940 De 
wetgever drukt hiermee uit dat gemeenten autonoom zijn ten opzichte 
van het Rijk. Dit geldt ook voor de wijze waarop zij hun financiële functie 
inrichten binnen de gemeente; de financiële functie maakt immers deel 
uit van de gemeentelijke huishouding.

Ten aanzien van de Planning & Control (P&C) producten die de financiële 
functie in ieder geval – bij wet – dient voort te brengen, heeft de wetgever 
in de Gemeentewet wel een dwingend kader geschetst; gemeenten 
hebben daar minder speelruimte gekregen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de begroting941 en de jaarrekening942. Bovendien heeft de wetgever de 
regering (en ministers) de bevoegdheid gegeven aanvullende regels te 
stellen ten aanzien van deze producten. 

De wetgever heeft verder expliciet gemaakt dat de raad de kaderstellende 
rol invult inzake de financiële organisatie943 en de accountantscontrole944. 
Tot slot heeft de wetgever het college opgedragen periodiek onderzoek 
te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van door hem gevoerd 
bestuur; de raad dient hiertoe bij verordening regels vast te stellen.945

940 Art. 124 Grondwet.
941 Paragraaf 1, Hoofdstuk XIII Gemeentewet alsmede art. 186 Gemeentewet.
942 Paragraaf 2, Hoofdstuk XIII Gemeentewet alsmede art. 186 Gemeentewet.
943 Art. 212 Gemeentewet.
944 Art. 213 Gemeentewet.
945 Art. 213a Gemeentewet.
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De aanvullende regels die op rijksniveau zijn opgesteld zijn vastgelegd 
in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële 
regelingen. De belangrijkste in het kader van het onderhavige onderzoek 
zijn:
• Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) (vanaf begrotingsjaar 2004)946. Dit besluit stelt minimum
vereisten aan de indeling van de gemeentebegroting, de meer jaren  
 raming de jaarstukken en de toelichting daarop. Ook stelt het 
besluit kaders vast ten aanzien van boekhoudkundige principes die 
gemeenten dienen te hanteren. Verder verplicht het besluit gemeenten 
een producten  raming en realisatie op te stellen, volgens een bij 
ministeriële regeling947 vastgestelde functionele indeling.948

• De ministeriële regeling Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado) en voorgangers949 stellen minimumvereisten aan de 
accountantscontroles die uitgevoerd worden bij gemeenten.

De gemeenteraad stelt verordeningen vast op grond van de brede 
bevoegdheid die hij hiertoe heeft gekregen en op grond van 
opdrachten die hij van hogere regelgevers heeft gekregen. Ten 
aanzien van de financiële functie zijn hiervoor in het bijzonder de 
artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet van belang
De wetgever heeft gemeenteraden een brede bevoegdheid gegeven om 
verordeningen vast te stellen; de raad kan verordeningen maken die 
deze in het belang van de gemeente nodig oordeelt.950 Daarnaast geeft 
de wetgever bij en krachtens wetgeving de opdracht aan de raad om 
verordeningen vast te stellen op specifieke gebieden. Ten aanzien van 
de financiële functie gaat het dan vooral om de artikelen 212 (financiële 
organisatie), 213 (accountantscontrole) en 213a (onderzoeken naar doel
matigheid en doeltreffendheid) van de Gemeentewet.

946 Tot dat moment gold het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995, dat in grote lijnen betrekking had op dezelfde 
thema’s.

947 Regeling informatie voor derden.
948 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
949 Voorgangers van de Bado waren het Besluit accountantscontrole gemeenten (BAG) en het Besluit accountants

controle provincies en gemeenten (BAPG).
950 Art. 149 Gemeentewet.
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Selectie van relevante bepalingen uit de Gemeentewet
Artikel 212 Gemeentewet
Lid 1.  De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het fi nanciële 

beleid, alsmede voor het fi nanciële beheer en voor de inrichting 
van de fi nanciële organisatie vast. Deze verordening waarborgt 
dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 
wordt voldaan.

Artikel 213 Gemeentewet
Lid 1.  De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het 

fi nanciële beheer en op de inrichting van de fi nanciële organisatie. 
Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het 
fi nanciële beheer en van de inrichting van de fi nanciële organisatie 
wordt getoetst.

Artikel 213a Gemeentewet
Lid 1.  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad 
stelt bij verordening regels hierover.

Lid 2.  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de 
resultaten van de onderzoeken.

Lid 3.  Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is 
ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op 
de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, 
onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in 
het tweede lid.

Selectie van relevante bepalingen uit de Gemeentewet
Artikel 212 Gemeentewet
Lid 1.  De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het fi nanciële 

beleid, alsmede voor het fi nanciële beheer en voor de inrichting 
van de fi nanciële organisatie vast. Deze verordening waarborgt 
dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 
wordt voldaan.

Artikel 213 Gemeentewet
Lid 1.  De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het 

fi nanciële beheer en op de inrichting van de fi nanciële organisatie. 
Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het 
fi nanciële beheer en van de inrichting van de fi nanciële organisatie 
wordt getoetst.

Artikel 213a Gemeentewet
Lid 1.  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad 
stelt bij verordening regels hierover.

Lid 2.  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de 
resultaten van de onderzoeken.

Lid 3.  Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is 
ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op 
de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, 
onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in 
het tweede lid.
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Figuur 21 toont de belangrijkste landelijke regelgeving op het gebied 
van de financiële functie. Ook toont de figuur met welke verordeningen 
de Amsterdamse raad invulling heeft gegeven aan zijn kaderstellende 
bevoegdheid op dit gebied. De verordeningen worden in de volgende 
paragraaf besproken.

 Figuur 21:  Schematische weergave ontwikkeling van de regelgeving voor de 
financiële functie in Amsterdam

Dualisering

2004 2006 2008 2010 2012 20142002

Invoering art. 
213a 

Gemeentewet

Financiële organisatie
(art. 212 Gemeentewet)

Accountantscontrole
(art. 213 Gemeentewet)

Doeltreffendheids-
/doelmatigheids-

onderzoeken
(art. 213a Gemeentewet)

Invoering 
Verordening ex art. 
212 Gemeentewet

Invoering 
Controleverordening

Invoering Verordening 
onderzoeken doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de 

gemeente Amsterdam

BAPG3 Bado4

Invoering  nieuwe 
Verordening ex art. 
212 Gemeentewet

voor 2002

• Art. 212 Gemeentewet
• Besluit Comptabiliteits-

voorschriften 1995
• Beheersverordening

• Art. 213 Gemeentewet
• BAG2

• Verordening voor de 
controle op de admini-
stratie en op het beheer 
van vermogenswaarden

1 Besluit begrotingen verantwoording provincies en gemeenten.
2 Besluit accountantscontrole gemeenten.
3 Besluit accountantscontrole provinciesen gemeenten.
4 Besluit accountantscontrole decentraleoverheden.

Opgenomen in deze figuur:
• Landelijke regelgeving
• Amsterdamse verordeningen

P&C-producten
(art. 186 en Hoofdstuk XIII 

Gemeentewet) BBV1

• Art. 186 en Hoofdstuk 
XIII Gemeentewet

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

Het college en de ambtelijke organisatie geven nadere invulling 
aan de regels die door het Rijk en de raad zijn vastgesteld
De verordeningen die de raad gedurende de onderzoeksperiode heeft 
vastgesteld gelden als kapstok ver ordeningen: de raad heeft kaders 
vastgesteld op hoofdlijnen. De ver ordeningen dienen te borgen dat aan 
de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

Het college en de ambtelijke organisatie stellen nadere regels vast om 
uitvoering te kunnen geven aan de in de verordeningen geschetste 
kaders. Het geheel aan gemeentelijke regels voor de financiële functie 
binnen Amsterdam is in te delen volgens het hiërarchische onderscheid 
weergegeven in Figuur 22. 
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 Figuur 22:  Hiërarchie gemeentelijke regels binnen Amsterdam

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

1. Het college werkt de kaders die zijn verankerd in de gemeentelijke 
verordeningen verder uit in uitvoeringsregels (c.q. beleidsnota’s).951 
De opdracht hiertoe vloeit voort uit de verordeningen die de raad 
heeft uitgevaardigd.952 Indien de uitvoeringsregels raken aan het 
budgetrecht van de raad, legt het college deze ter vaststelling voor 
aan de raad.953 Uitvoeringsregels nemen binnen de gemeente over 
het algemeen de vorm aan van documenten waarin het college in 
grote lijnen schetst hoe de ambtelijke organisatie om dient te gaan 
met bepaalde thema’s. Ten aanzien van de financiële functie kan dan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een Uitvoeringsregel Reserves en 
voorzieningen of een Beleidsnota P&Ccyclus. 

2. Op ambtelijk niveau vindt een meer gedetailleerde uitwerking plaats 
van uitvoeringsregels. Dit zijn de toepassingsregels. Concern 
Financiën/DMC was verantwoordelijk voor het vaststellen van 
toepassings regels op het gebied van de P&Ccyclus bij de diensten. 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode kwam Concern Financiën/
DMC jaarlijks met een jaarplan/begrotingscirculaire met daarin 
instructies ten behoeve van het opstellen van jaarplan/begroting van 
de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen.954 Ook stuurde 
Concern Financiën/DMC jaarlijks aan de diensten een circulaire in 
de aanloop naar de consolidatie van de dienstrekeningen tot één 
gemeenterekening.

951 De enquêtecommissie heeft de uitvoeringsregels die golden vanaf begrotingsjaar 2004 bekeken. De uitvoerings
regels die golden voor begrotingsjaar 2004 konden niet in de archieven teruggevonden worden door het college.

952 In de Beheersverordening die gold tot begrotingsjaar 2004 heeft de raad dit bijvoorbeeld vastgelegd in art. 15. 
In de verordeningen ex art. 212 Gemeentewet die golden vanaf begrotingsjaar 2004 heeft de raad het college in 
verschillende artikelen de bevoegdheid gegeven om uitvoeringsregels vast te stellen.

953 College B&W, Beleidsnota ramen en bekostigen, 22 januari 2014.
954 Tot 2009 heette deze circulaire de jaarplancirculaire, vanaf 2009 de begrotingscirculaire. Vanaf dat jaar maakte het 

jaarplan deel uit van de begroting.
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3. Op nog een niveau lager bevinden zich de werkinstructies en 
proces beschrijvingen die worden vastgesteld door elk gemeentelijk 
organisatie onderdeel afzonderlijk om te kunnen voldoen aan de 
toepassings regels en uitvoeringsregels die zijn vastgesteld op 
concern niveau. Deze werkinstructies en procesbeschrijvingen hebben 
betrekking op operationele processen. Hierbij kan gedacht worden aan 
de te volgen stappen om een bepaalde boeking aan te maken in het 
boekhoud systeem of de wijze waarop een medewerker een factuur 
dient te verwerken. Ook interne mandaatverleningen maken hier deel 
van uit. De enquêtecommissie constateert grote verschillen in de wijze 
waarop verschillende diensten invulling gaven aan dit soort werk
instructies.955

Concern Financiën heeft zorg gedragen voor een bundeling van de 
toen geldende verordeningen en uitvoeringsregels die ten grondslag 
liggen aan art. 212 van de Gemeentewet en de actualisering daarvan tot 
2010.956 Deze bundeling, genaamd het Handboek Financieel Beheer, heeft 
Concern Financiën op het intranet geplaatst. Het handboek is bedoeld als 
naslagwerk voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij 
het financieel beheer van een organisatieonderdeel van de gemeente.957

 3. Ontwikkeling van de Amsterdamse regelgeving met betrekking 
tot de financiële functie

Tot maart 2004 gaf de raad invulling aan de artikelen 212 en 213 
van de Gemeentewet door middel van de Beheersverordening en 
de Verordening voor de controle op de administratie en op het 
beheer van vermogenswaarden
De raad van Amsterdam heeft middels de Beheersverordening958 
(d.d. 26 januari 1994) tot mei 2004 invulling gegeven aan zijn kader
stellende taak ten aanzien van de financiële functie van de gemeente, 
met uitzondering van de stadsdelen. De Beheersverordening is beknopt 
vergeleken met de verordeningen die de raad later in de onderzoeks
periode heeft aangenomen. De verordening onderscheidt drie functies 
met betrekking tot de gemeentefinanciën (de financiële beheersfunctie, 
de administratieve functie en de kassiersfunctie). Voor elk van deze 
functies is een taakomschrijving opgenomen. Verder gaat de verordening 
kort in op het opmaken van de gemeenterekening. Het hiernavolgend 
kader toont, ter illustratie, enige bepalingen uit de Beheersverordening.

955 De commissie heeft van een vijftal diensten de procesbeschrijvingen bekeken. De weergaves variëren van zeer 
korte in tabelvorm beschreven processen tot paginagrote stroomschema’s en meer uitgebreid uitgeschreven 
processen. 

956 De intranetpagina van DMC (geraadpleegd in het najaar van 2015) bevat dezelfde hoofdstukken en paragrafen als 
het handboek uit 2010 dat de enquêtecommissie heeft ontvangen van het college.

957 Bestuursdienst (Concern Financiën), Handboek Financieel Beheer, 2010.
958 Gemeenteblad 1994, afd. 1, nr. 16.
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Relevante aspecten uit de Beheersverordening voor de 
fi nanciële functie:
• De organisatie van het beheer van vermogenswaarden van de 

gemeente en van de gemeentelijke administratie berust bij het 
college van burgemeester en wethouders;

• Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het 
waarborgen van de doelmatigheid en de rechtmatigheid;

• De verantwoordelijkheid voor het beheer en de administratie berust 
bij het college van burgemeester en wethouders;

• Onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders berust de dagelijkse verantwoorde
lijkheid voor het beheer en de administratie van een organisatie   
onderdeel bij de desbetreffende beheerder;

• De hoofden van de gemeentelijke organisatieonderdelen zijn als 
beheerder aangewezen;

• De administrateur is onder verantwoordelijkheid van de beheerder 
belast met de organisatie, het bijhouden en het doen bijhouden van 
de fi nanciële administratie en met de uit de boek houding voort
vloeiende verslaglegging als onderdeel van de administratie(s). 

In mei 2004 neemt de raad nieuwe verordeningen aan om 
invulling te geven aan de dualisering en het nieuwe artikel 213a 
van de Gemeentewet
De invoering van het duale stelsel maakt het noodzakelijk voor de raad 
om nieuwe kaders vast te stellen.959 Ook het dan nog tamelijk nieuwe 
artikel 213a van de Gemeentewet, waarin de wetgever gemeente
raden opdraagt regels vast te stellen omtrent doelmatigheids/doel
treffendheids onderzoeken die het college dient uit te voeren, vereist een 
nieuwe verordening. De raad stelt de nieuwe verordeningen, gebaseerd 
op door de VNG960 ontwikkelde modelverordeningen, in mei 2004 vast.961 
In onderstaande kaders zijn, ter illustratie, enige bepalingen weergegeven 
die de raad heeft opgenomen in de Verordening ex artikel 212 en ex 
artikel 213a Gemeentewet.

959 Collegevoordracht, Bestuursdienst (Concern Financiën), Duale verordeningen ex. artikel 212, 213, 213a van de 
Gemeentewet (GW), 16 maart 2004. De wetgever wilde dat verordeningen ex art. 212 Gemeentewet een meer 
beleidsmatig karakter zouden krijgen, zoals blijkt uit de memorie van antwoord van de minister (Kamerstuk 
27751 nr. 10b).

960 Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
961 Gemeenteblad 2004, afd. 1, nr. 346.

Relevante aspecten uit de Beheersverordening voor de 
fi nanciële functie:
• De organisatie van het beheer van vermogenswaarden van de 

gemeente en van de gemeentelijke administratie berust bij het 
college van burgemeester en wethouders;

• Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het 
waarborgen van de doelmatigheid en de rechtmatigheid;

• De verantwoordelijkheid voor het beheer en de administratie berust 
bij het college van burgemeester en wethouders;

• Onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders berust de dagelijkse verantwoorde
lijkheid voor het beheer en de administratie van een organisatie   
onderdeel bij de desbetreffende beheerder;

• De hoofden van de gemeentelijke organisatieonderdelen zijn als 
beheerder aangewezen;

• De administrateur is onder verantwoordelijkheid van de beheerder 
belast met de organisatie, het bijhouden en het doen bijhouden van 
de fi nanciële administratie en met de uit de boek houding voort
vloeiende verslaglegging als onderdeel van de administratie(s). 
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Relevante aspecten uit de Verordening ex art. 212 Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• Het college draagt er zorg voor dat:

a. Gemeentelijke resultaatgebieden in de fi nanciële administratie 
eenduidig en stelstelmatig zijn toe te wijzen aan de resultaat
gebieden van de vastgestelde productraming;

b. De budgetten van de subresultaatgebieden en de kredieten voor 
investeringen passen binnen de kaders zoals door de gemeente
raad geautoriseerd;

c. De lasten in reële zin niet worden overschreden en de baten 
hiervan niet worden onderschreden;

d. De inrichting en de werking van de fi nanciële administratie 
voldoet aan relevante wet en regelgeving.

• De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder 
geval dienstbaar is voor:
a. Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen van de 

centrale stad;
b. Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang 

van registergoederen, kapitaalgoederen, voorraden, vorderingen 
en schulden;

c. Het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 
de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen, het jaarplan/de begroting en terzake 
geldende wet en regelgeving;

d. Het afl eggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur 
in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de jaarplan/begroting en 
terzake geldende wet en regelgeving;

e. De controle van de registratie van gegevens als zodanig en van 
de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de 
rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Relevante aspecten uit de Verordening ex art. 213 Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• De accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente, de 

dienstrekeningen en de stadsdeelrekeningen wordt voor onbepaalde 
tijd opgedragen aan de directeur van ACAM Accountancy en Advies.

• Bij de accountantscontrole wordt maximaal de volgens het Besluit 
accountants  controle provincies en gemeenten toe te passen goed
keurings  tolerantie bij de accountantscontrole van de gemeente 
rekening, de dienst en stadsdeelrekeningen gehanteerd.

• De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening 
de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de 
aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • Als de accountant bij een controle afwijkingen constateert die 
leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring bij een 
dienstrekening, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het college 
en zendt gelijktijdig een afschrift hiervan aan de directeur van de 
organisatieeenheid die verantwoordelijk is voor de opstelling van 
de dienstrekening. Als de accountant afwijkingen constateert die 
leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring bij 
de gemeenterekening, wordt de raad hiervan schriftelijk door de 
accountant op de hoogte gesteld en wordt gelijktijdig een afschrift 
hiervan verzonden naar het college.

Relevante aspecten uit de Verordening ex art. 212 Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• Het college draagt er zorg voor dat:

a. Gemeentelijke resultaatgebieden in de fi nanciële administratie 
eenduidig en stelstelmatig zijn toe te wijzen aan de resultaat
gebieden van de vastgestelde productraming;

b. De budgetten van de subresultaatgebieden en de kredieten voor 
investeringen passen binnen de kaders zoals door de gemeente
raad geautoriseerd;

c. De lasten in reële zin niet worden overschreden en de baten 
hiervan niet worden onderschreden;

d. De inrichting en de werking van de fi nanciële administratie 
voldoet aan relevante wet en regelgeving.

• De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder 
geval dienstbaar is voor:
a. Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen van de 

centrale stad;
b. Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang 

van registergoederen, kapitaalgoederen, voorraden, vorderingen 
en schulden;

c. Het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 
de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen, het jaarplan/de begroting en terzake 
geldende wet en regelgeving;

d. Het afl eggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur 
in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de jaarplan/begroting en 
terzake geldende wet en regelgeving;

e. De controle van de registratie van gegevens als zodanig en van 
de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de 
rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Relevante aspecten uit de Verordening ex art. 213 Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• De accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente, de 

dienstrekeningen en de stadsdeelrekeningen wordt voor onbepaalde 
tijd opgedragen aan de directeur van ACAM Accountancy en Advies.

• Bij de accountantscontrole wordt maximaal de volgens het Besluit 
accountants  controle provincies en gemeenten toe te passen goed
keurings  tolerantie bij de accountantscontrole van de gemeente 
rekening, de dienst en stadsdeelrekeningen gehanteerd.

• De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening 
de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de 
aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • Als de accountant bij een controle afwijkingen constateert die 
leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring bij een 
dienstrekening, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het college 
en zendt gelijktijdig een afschrift hiervan aan de directeur van de 
organisatieeenheid die verantwoordelijk is voor de opstelling van 
de dienstrekening. Als de accountant afwijkingen constateert die 
leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring bij 
de gemeenterekening, wordt de raad hiervan schriftelijk door de 
accountant op de hoogte gesteld en wordt gelijktijdig een afschrift 
hiervan verzonden naar het college.
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Relevante aspecten uit de Verordening ex art 213a Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• Het College van Burgemeester en Wethouders onderzoekt en toetst 

jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van de resultaat
gebieden;

• De doelmatigheids en doeltreffendheidstoets van de bedrijfs
voerings aspecten vindt meerjarig plaats;

• Het College van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeente
raad ieder jaar als onderdeel van het jaarplan/de begroting van het 
komend jaar een meerjarig programma van prestatiemeting aan ter  
vaststelling. Dit programma biedt inzicht in de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid van de resultaatgebieden in de komende jaren;

• Het College van Burgemeester en Wethouders doet in de bedrijfs
voeringsparagraaf van het jaarplan/de begroting voor het komende 
begrotingsjaar aan de gemeenteraad verbetervoorstellen op het 
gebied van de bedrijfsvoering;

• Bij de rekening/verantwoording worden de conclusies van de 
uitgevoerde prestatiemeting van het betreffende jaar door het 
College van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd. De acties 
die hieruit volgen, worden betrokken bij de totstandkoming van het 
jaarplan/de begroting voor het komend jaar;

• In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag doet het 
College van Burgemeester en Wethouders verslag ten aanzien 
van het realiseren van verbetervoorstellen op het gebied van de 
bedrijfsvoering.

In de jaren volgend op de invoering van de nieuwe verordeningen 
ex artikel 212 en 213a Gemeentewet vaardigt het college nieuwe 
uitvoerings regels uit. Daarmee geeft het invulling aan de opdrachten die 
de raad in de verordening uit 2004 aan het college heeft verstrekt.962 Ook 
komt het college met enige fi nanciële uitvoeringsregels die op andere 
raads besluiten betrekking hebben dan de nieuwe verordening uit 2004.963

De herinrichting van het bestuurlijk stelsel met afschaffi ng van 
de stadsdeelraden vraagt om een nieuwe fi nanciële verordening
De herinrichting van het bestuurlijk stelsel – het afschaffen van de stads
deelraden – en 1 Stad 1 Financieel stelsel zijn redenen voor de raad om 
een nieuwe fi nanciële verordening vast te stellen. Ook constateert de 
raad dat de verordening van 2004 op een aantal punten niet meer actueel 
was.964 Een belangrijke wijziging van de nieuwe fi nanciële verordening 
is dat deze (en de regels die daaruit voortsproten) voor alle organisatie
onderdelen gaat gelden, dus ook voor de stadsdelen. De raad heeft op 
19 maart 2014 de nieuwe fi nanciële verordening aangenomen. 

De nieuwe fi nanciële verordening wordt gevolgd door een reeks aan 
nieuwe uitvoeringsregels, zoals schematisch is weergegeven in Figuur 23. 
Met deze uitvoeringsregels geeft het college invulling aan de bevoegdheid 
die het van de raad heeft gekregen om nadere regels vast te stellen.

962 Bijvoorbeeld de Uitvoeringsregel Activering, waardering en afschrijving van activa uit 2005.
963 Bijvoorbeeld de Uitvoeringsregel Arbitragecommissie uit 2005.
964 College B&W, Raadsfl ap bij Verordening ex art. 212 van de Gemeentewet, 22 januari 2014.

Relevante aspecten uit de Verordening ex art 213a Gemeente wet 
(2004) voor de fi nanciële functie:
• Het College van Burgemeester en Wethouders onderzoekt en toetst 

jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van de resultaat
gebieden;

• De doelmatigheids en doeltreffendheidstoets van de bedrijfs
voerings aspecten vindt meerjarig plaats;

• Het College van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeente
raad ieder jaar als onderdeel van het jaarplan/de begroting van het 
komend jaar een meerjarig programma van prestatiemeting aan ter  
vaststelling. Dit programma biedt inzicht in de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid van de resultaatgebieden in de komende jaren;

• Het College van Burgemeester en Wethouders doet in de bedrijfs
voeringsparagraaf van het jaarplan/de begroting voor het komende 
begrotingsjaar aan de gemeenteraad verbetervoorstellen op het 
gebied van de bedrijfsvoering;

• Bij de rekening/verantwoording worden de conclusies van de 
uitgevoerde prestatiemeting van het betreffende jaar door het 
College van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd. De acties 
die hieruit volgen, worden betrokken bij de totstandkoming van het 
jaarplan/de begroting voor het komend jaar;

• In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag doet het 
College van Burgemeester en Wethouders verslag ten aanzien 
van het realiseren van verbetervoorstellen op het gebied van de 
bedrijfsvoering.
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 Figuur 23:  Schematische weergave nieuwe structuur financiële regels 
stadsbreed

Bron: College B&W, Beleidsnota ramen en bekostigen, 22 januari 2014

 
De verordeningen op grond van artikel 213 (accountantscontrole) en 213a 
(doelmatigheids/doeltreffendheidsonderzoeken) van de Gemeentewet 
zijn sinds vaststelling in 2004 in grote lijnen ongewijzigd gebleven.
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 BIJLAGE 4:  ANALYSE VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN 
VAN DE GEMEENTERAAD VOOR DE 
FINANCIËLE FUNCTIE

 1. Leeswijzer

Deze bijlage bevat een analyse van moties en amendementen die zijn 
ingediend en/of aangenomen bij de besprekingen van de gemeentelijke 
jaarrekeningen en begrotingen gedurende de onderzoeks periode. Het 
doel van deze bijlage is om een beeld te schetsen van de rolinvulling van 
de raad gedurende de onderzoeksperiode; de indiening en eventuele 
aanname van moties en amendementen, als belangrijke instrumenten 
voor de raad, zijn hiervoor een indicatie.964 Daarnaast geeft het een 
beeld van de wensen die de raad heeft ten aanzien van deze (en andere) 
P&C-producten en de financiële functie in bredere zin.

 2. Aantal aangenomen en ingetrokken moties en amendementen bij 
behandelingen van jaarrekeningen en begrotingen

Het aantal aangenomen en ingetrokken moties en amendementen 
is bij de begrotingsbehandelingen veel groter dan bij jaarrekening
behandelingen. Dit is in lijn met het beeld dat de begroting meer 
aandacht krijgt dan de jaarrekening
Raadsleden kunnen nadere invulling geven aan hun kaderstellende 
en controlerende taak met betrekking tot de financiële functie van 
de gemeente door moties965 en amendementen966 in te dienen. Het 
aantal aangenomen en ingetrokken967 moties en amendementen en de 
inhoud daarvan kan worden gezien als een indicatie van interesse en 
betrokkenheid.

964 Raadsleden beschikken daarnaast over verschillende andere instrumenten en mogelijkheden voor invulling van 
de kaderstellende en controlerende rol die niet altijd direct zichtbaar zijn.

965 Een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt 
uitgesproken (bron: Reglement van orde voor de raad van Amsterdam).

966 Een voorstel tot wijziging van een voor de vergadering van de raad geagendeerde ontwerpverordening of 
ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen. Bron: Reglement van orde voor 
de raad van Amsterdam.

967 Een motie kan bijvoorbeeld worden ingetrokken, omdat het college al op voorhand aangeeft met door de raad 
aangestipte punten aan de slag te gaan. Er is dan sprake van een toezegging door het college, die stemming over 
een motie overbodig maakt.
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Figuur 24 toont een overzicht van aangenomen en ingetrokken moties 
en amendementen per jaar bij de behandeling van de jaarrekening en de 
begroting.968

 Figuur 24: Aangenomen en ingetrokken moties en amendementen per 
begrotings- en jaarrekeningbehandeling in de raad
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Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 
Het aantal aangenomen en ingetrokken moties en amendementen bij de 
bespreking van de jaarrekening is elk jaar significant minder dan bij de 
bespreking van de begroting. Dit ondersteunt het beeld uit het onderzoek 
dat de begroting (over toekomstig beleid) meer aandacht krijgt dan de 
jaarrekening (met verantwoording over het gevoerd beleid), zoals dit 

968 De raad kan daarnaast op andere momenten ook moties en amendementen indienen die al dan niet gaan over de 
financiële functie van de gemeente. De commissie heeft niet alle ingediende moties gedurende de onderzoeks
periode bekeken. Verder geldt dat niet alle moties en amendementen bij de jaarrekening en begroting over de 
financiële functie gaan.
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ook geschetst wordt door de Rekeningencommissie bij haar tussentijdse 
analyse over 2006 – 2012969. Een inhoudelijke analyse van de moties en 
amendementen bij de jaarrekening en begroting is in lijn met dit beeld. 
De moties en amendementen die bij de begrotingsbehandelingen worden 
ingediend, hebben vooral betrekking op beleidsinhoudelijke aspecten en 
niet op organisatorische aspecten als de financiële functie.

 3. Aandacht voor de financiële functie bij de behandeling van de 
jaarrekeningen en begrotingen 

Bij de jaarrekening uiten raadsleden regelmatig hun wensen 
omtrent de financiële functie door middel van moties. Bij de 
begrotingsbehandeling gebeurt dit minder
In Tabel 4 en Tabel 5 worden moties getoond die bij de behandelingen 
van de jaarrekeningen en de begrotingen door de raad zijn aangenomen 
en die gerelateerd zijn aan de financiële functie.970 Op basis van aantallen 
aangenomen en ingetrokken moties constateert de commissie dat de 
raad de jaarrekeningbehandeling meer aangrijpt als moment om wensen 
met betrekking tot de financiële functie tot uitdrukking te brengen, dan de 
begrotingsbehandeling. 

Leesbaarheid en meetbaarheid van (delen van) de P&C-producten 
is hierbij een regelmatig terugkerend thema. Ook spreekt de raad 
verschillende keren de wens uit beter tussentijds inzicht te krijgen 
omtrent de financiële stand van zaken.

 Tabel 4: Aangenomen moties met betrekking tot de financiële functie bij 
de behandelingen van de jaarrekeningen

Titel Code Indiener(s) Datum Samenvatting

Opstellen nota 
‘reserveringen en 
voorzieningen’

486.03 Yurdakul (PvdA) 8-10-2003 In de rekening over 2002 is geen helder overzicht weer-
gegeven van de aanwezige reserves en voor zieningen, 
terwijl dit het kader moet zijn voor de raad om te 
besluiten wat te doen met een reserve of voor ziening. 
Het college wordt verzocht om vanaf 2004 jaarlijks een 
nota ‘reserves en voorzieningen’ op te stellen.

Jaarrekening 2006 
OGA

266.07 Hoogerwerf (D66)
Van Drooge (CDA)
Ornstein (VVD)

13-6-2007 Het college en de wethouder hebben geconstateerd 
dat het met het financiële beheer van OGA slechter 
gesteld was dan voorheen gedacht werd. Het plan 
“OGA: financieel gefundeerd” vertoont nog geen 
effect. De raad moet zijn controlerende functie met 
meer gewicht uitoefenen t.a.v. OGA. OGA zal per 
1 oktober 2007 drie jaar een negen maandsrekening 
moeten voorleggen aan het college als extra 
controlemiddel.

969 “De bestuurlijke aandacht voor bedrijfsvoeringsaspecten is meestal minder dan voor politieke zaken […]” (bron: 
Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006 – 2012 en de reactie 
daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014).

970 Moties die ingetrokken of verworpen zijn, zijn niet opgenomen in dit overzicht met voorbeelden.
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Titel Code Indiener(s) Datum Samenvatting

Tussentijdse 
mutaties in  
reserves

269.07 Hoogerwerf (D66)
Van Drooge (CDA)
Ornstein (VVD)

13-6-2007 Afwijkingen tussen de begrote en werkelijke 
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn 
niet toegelicht. Het college dient met een voorstel te 
komen voor een meer transparante procedure met 
betrekking tot tussentijdse mutaties in de reserves.

SISA verbeteringen 
rapporteren

290.08 Mulder (PvdA) 25-6-2008 Het verslag van de ACAM over de jaarrekening 
van 2007 geeft aan dat de gemeente Amsterdam 
in haar verantwoording naar het rijk en in haar 
vastgoedregistraties niet voldoet aan de SISA-normen. 
Het college wordt verzocht halfjaarlijks aan de raad te 
rapporteren aangaande verbeteracties en resultaten 
met betrekking tot de SISA-verantwoording en 
verbetering van de vastgoedregistraties.

Verbetering 
verantwoordings-
informatie

291.08 Ivens (SP)
Van der Pligt (SP)

25-6-2008 De rekenkamer heeft beoordeeld dat de resultaten 
uit het jaarverslag niet erg betrouwbaar zijn. De motie 
doet aanbevelingen waaronder het vergroten van de 
betrouwbaarheid van de kwaliteit van de verantwoorde 
resultaten door de totstandkoming van deze informatie 
beter te bewaken. Daarnaast dient per indicator een 
beoogd resultaat per jaar te worden aangegeven. 

Rekening DZS 292.08 Van Drooge (CDA) 25-6-2008 De ACAM acht de rekening van DZS onrechtmatig en 
onbetrouwbaar. Het is een nieuwe dienst, wat verklaart 
dat het financiële beheer nog niet op orde is. Om het 
op orde te krijgen dienen ze voor een periode van 
minimaal drie jaar een negenmaandsrekening aan het 
college en de raad voor te leggen.

Extracomptabele 
reserveringen in  
de jaarrekening

346.09 Ivens (SP)
Ornstein (VVD)
Hoogerwerf (D66)
Van Drooge (CDA)
De Goede 
(GroenLinks)

10-6-2009 Een jaarrekening dient over een jaar X te gaan en 
daardoor slechts bij onoverkomelijke gevallen nieuwe 
uitgaven zou mogen bevatten, in de vorm van 
extracomptabele reserveringen, voor jaar X + 1 (het 
jaar erna). Het college wordt opgedragen om in de 
toekomstige jaarrekeningen met ingang van 2009 aan 
te geven welke reserveringen extracomptabel zijn, 
wat die reserveringen precies betreffen en waarom de 
reserveringen niet intracomptabel zijn.

SMART  
formuleren 
doelstellingen

347.09 De Wit (VVD)
Kaplan (PvdA)
Molenaar 
(GroenLinks)
Van der Pligt (SP)
Van Drooge (CDA)
Hoogerwerf (D66)

10-6-2009 Het college wordt opgedragen om bij de 
geactualiseerde begroting in het overleg over de 
P&C-kalender de doelstelling SMART te formuleren. 
Ook dient het college de directie Concern Financiën 
een meer belangrijke taak toe te bedelen bij de control.

Betere omschrijving 
besteding reserves

318.10 Verburg (PvdA)
De Goede 
(GroenLinks)
Toonk (VVD)

7-7-2010 De jaarrekening wijkt op bepaalde onderdelen flink 
af van de begroting door de inzet van reserves en 
middelen uit externe bronnen. De raad stemt in met 
die reserves, maar krijgt de uitgaven pas te zien bij de 
jaarrekening van dat jaar. Het college wordt verzocht 
om bij de jaarrekening 2010 met een voorstel te komen 
voor een betere omschrijving van de besteding van 
reserves en de besteding van middelen uit externe 
bronnen.
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Titel Code Indiener(s) Datum Samenvatting

Hard closure 
van 8-maands-
rapportage

310.12 Van Drooge (CDA) 23-5-2012 De ACAM raadt aan dat diensten na acht maanden de 
administratie daadwerkelijk afsluiten en analyseren 
(hard closure). Het college wil dit ook, maar geeft aan 
dat hard closure voor alle diensten op dit moment 
teveel capaciteit zou vergen, omdat daarbij alle 
financiële gegevens geconsolideerd moeten worden. 
Het college wordt verzocht de volgende 5 diensten wel 
administratief daadwerkelijk af te sluiten na 8 maanden:  
DWZS, DWI, DMO, DMC en DBGA.

Opvolging 
aanbevelingen 
ACAM

324.12 Van Drooge (CDA) 23-5-2012 Het is onduidelijk of het college de aanbevelingen van 
de ACAM opvolgt, terwijl ze m.b.t. de jaarrekening 
2011 zeer belangrijk zijn. Het college wordt verzocht 
alle aanbevelingen van de ACAM over te nemen (met 
uitzondering van de aanbeveling over ‘hard closure’ bij 
de 8-maandsrapportage) en over de opvolging hiervan 
te rapporteren tijdens de bespreking van de begroting 
voor 2013.

Verschillen 
4- en 8-maands-
rapportages en 
jaarrekening

243.13 Poot (VVD)
De Goede 
(GroenLinks)
Verburg (PvdA)
Van Drooge (CDA)

29-5-2013 De verschillen tussen de viermaands- en de acht-
maands rapportages en de jaarrekening over 2012 
zijn zeer aanzienlijk. Het college wordt verzocht dit 
verschil te minimaliseren door een aantal maatregelen 
te nemen. Daarnaast wordt het college verzocht de 
raad te rapporteren bij hoeveel diensten het mogelijk 
is om de achtmaandsrapportage op te stellen op 
basis van een operationele harde afsluiting, zodat de 
informatiewaarde van deze rapportages sterk verbetert.

Monitoring 
verandertrajecten

427.14 De Heer (PvdA)
Guldemond (D66)
Poot (VVD)
Roosma 
(GroenLinks)
Shashavari-Jansen 
(CDA)

11-6-2014 ACAM heeft geconstateerd dat er 16 grootschalige 
verander trajecten door de gemeente zijn ingezet. Dit 
dient goed gemonitord te worden, omdat er zeker 
afhankelijkheden zijn tussen verschillende trajecten. 
Het college wordt verzocht een masterplanning op 
te stellen waarin de onderlinge afhankelijkheid en de 
volgtijdelijkheid van alle veranderingstrajecten helder 
wordt. De planning en zijn realisatie dient regelmatig te 
worden besproken in de raad.

Aanbestedingen  
en inkooptaken

429.14 De Heer (PvdA)
Roosma 
(GroenLinks)

11-6-2014 Er zijn nog veel problemen met aanbestedingen. 
Door de vele nieuwe taken komen er nog veel meer 
inkooptaken bij voor de gemeente. Het college 
wordt verzocht de raad een overzicht te sturen van 
de uitgaven op inkoop en de verdeling ervan over de 
verschillende posten en diensten/rve’s op het moment 
dat het er is. Vervolgens dient de raad een halfjaarlijkse 
update te krijgen van de (financiële) ontwikkelingen 
met betrekking tot inkoop.

Controlfunctie 
herinrichting

434.14 Poot (VVD)
Guldemond (D66)
De Heer (PvdA)
Roosma 
(GroenLinks)
Shashavari-Jansen 
(CDA)

11-6-2014 De versterking van de controlfunctie is al enige jaren 
een discussiepunt. Na het incident met de WKB werd 
geconstateerd dat de naleving van de concernnormen 
onvoldoende was geborgd. Een nadere uitwerking en 
detaillering is noodzakelijk om als sturingsinstrument te 
kunnen dienen. Het college wordt verzocht z.s.m. een 
uitvoeringsplan aan de raad voor te leggen waar o.a. 
wordt ingegaan op herinrichting van de controlfunctie 
naar aanleiding van de reorganisatie.

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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 Tabel 5: Aangenomen moties met betrekking tot de financiële functie bij 
behandelingen van de begrotingen

Titel Code Indiener(s) Datum Samenvatting

Overzichtelijkheid 
publicatie  
begroting

1.502 Van Oudenallen 
(Mokum Mobiel)

22-10-2003 Het college wordt verzocht elk hoofdstuk c.q. 
resultaat gebied van de begroting 2005 in een van 
tevoren vastgelegd en uniform format aan te leveren 
en daarbij over de jaren heen dezelfde onderwerpen 
en terminologie te gebruiken om gebruiks-
vriendelijkheid en inzichtelijkheid te waarborgen.

Opzet van de 
begroting

1.651 Bruines (D66) 23-11-2005 Het college wordt verzocht zijn plannen voor de 
begroting 2007 in meetbare doelstellingen te 
formuleren, inclusief nulmeting per stadsdeel; 
de rekenkamer wordt verzocht een onderzoek te 
verrichten naar deze doelstellingen.

Onderzoek dubbele 
subsidies

1.939 Van Drooge (CDA) 17-12-2009 Het college wordt verzocht de gemeentelijke 
subsidies te inventariseren om te kijken of er 
meerdere subsidie stromen voor dezelfde doel-
stellingen bestaan.

Tussentijdse 
actualisatie 
begroting 2011

1.456 Verburg (PvdA)
Toonk (VVD)
De Goede 
(GroenLinks)

21-10-2010 Het college wordt verzocht de raad in staat te stellen 
om halverwege 2011 de lopende rekening bij te 
sturen en daartoe de actualisatie 2011 door de raad 
vast te laten stellen dan wel met een alternatief te 
komen dat tot dat doel strekt.

Leesbare en 
controleerbare 
begroting

1.457 De Goede c.s. 21-10-2010 Het college wordt verzocht samen met de audit 
committee, ACAM en de rekenkamer een voorstel te 
maken voor een beter leesbare begroting en een set 
van meetbare en valideerbare indicatoren samen te 
stellen die een relatie hebben met baten en lasten in 
de begroting en dit aan de raad te presenteren vóór 
de voorjaarsnota 2011.

Doelstellingen 
en indicatoren 
programakkoord

1.713 Flos (VVD)
De Wolk (PvdA)
Van Doorninck 
(GroenLinks)

16-12-2010 Het college wordt verzocht in 2011 met aangepaste 
meetbare doelstellingen en valideerbare indicatoren 
te komen die een relatie hebben met de begroting en 
die in lijn zijn met het programakkoord.

Geconsolideerde 
begroting 
stadsdelen

1.737 Van Drooge (CDA) 16-12-2010 Het college wordt verzocht voortaan in de gemeente-
begroting en jaarrekening kerngegevens van de stads-
delen op te nemen en, zolang dat technisch nog niet 
haalbaar is, parallel informatie te verstrekken.

Integrale 
bezuinigings-
monitor

1.788 Van Drooge 7-11-2012 Het college wordt verzocht eens per kwartaal de raad 
te informeren over de voortgang van de verschillende 
bezuinigingsoperaties die gaande zijn middels een 
heldere integrale bezuinigingsmonitor.

Uniformering 
begrotings-
informatie 
bestuurs-
commissies

1.1018 Torn (VVD)
Van Lammeren 
(PvdD)  
Shahsavari-Jansen 
(CDA)

5-11-2014 Het college wordt verzocht de subsidiestaten, 
gebieds gerichte agenda’s, financiële overzichten/
begrotingen en overige informatie betreffende de 
bestuurs commissies voor de begroting van 2016 te 
uniformeren en met de raad te overleggen over de 
vorm en informatiewaarde van de subsidiestaat in de 
begroting 2016.

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014



Bijlage 5: Sturingsinstrumenten voor de financiële functie

383

 BIJLAGE 5:  STURINGSINSTRUMENTEN VOOR DE 
FINANCIËLE FUNCTIE

 1. Leeswijzer

Gedurende de onderzoeksperiode zijn verschillende instrumenten 
beschikbaar ten behoeve van de kaderstelling en verbetering van de 
financiële functie. In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van vijf 
instrumenten. Achtereenvolgens worden besproken:
• Resultaatsafspraken directeuren en functioneringsgesprekken;
• Bedrijfsvoeringsverklaringen en integrale metingen bedrijfsvoering;
• Financieel toezichtinstrumentarium;
• Monitor Uitvoering in Beeld;
• Regeling Risicovolle Projecten.

Deze bijlage bespreekt het doel en de opzet van elk van de instrumenten. 
Waar voorhanden, wordt ook ingegaan op de daadwerkelijke uitvoering 
ervan. Hierbij wordt in gevallen verwezen naar evaluaties en zienswijzen 
van getuigen zoals deze tijdens de openbare verhoren naar voren zijn 
gekomen. Voor de beoordeling van de enquêtecommissie over opzet en 
uitvoering van het instrumentarium, verwijst zij naar Hoofdstuk 5.

 2. Resultaatsafspraken directeuren en functioneringsgesprekken

Via functioneringsgesprekken en resultaatsafspraken met leiding
gevenden kan richting gegeven worden aan de ontwikkeling van 
organisatie  onderdelen. In die hoedanigheid gelden zij als instrument ten 
behoeve van de kaderstelling en verbetering van de financiële functie.971

Tot 2007 voeren vakwethouders functioneringsgesprekken met 
dienstdirecteuren, mede op basis van vooraf overeengekomen 
resultaatsafspraken. Wanneer de gemeentesecretaris ook 
algemeen directeur wordt, neemt hij deze taak over
Tot 2007 vinden functioneringsgesprekken plaats tussen dienst directeuren 
en de wethouder die als verantwoordelijk portefeuille houder leiding 
geeft aan de betreffende directeur. Wanneer de gemeente secretaris in 
2007 ook algemeen directeur wordt, gaat hij deze gesprekken met de 
dienst   directeuren voeren. Het college beschouwt de resultaats afspraken 
dan als sturingsinstrument voor de gemeente secretaris voor de bedrijfs
voering.972 De basis voor de functionerings gesprekken is een lijst van 
jaardoelstellingen die de dienstdirecteuren en wethouder respectievelijk 
gemeente secretaris van tevoren met elkaar overeen komen. De doel
stellingen hebben betrekking op zowel het functioneren van de dienst973 
als het persoonlijk functioneren van de dienstdirecteur.974

971 Persoonlijke ontwikkelingsdoelen van leidinggevenden zijn hier dus geen object van onderzoek.
972 College B&W, Reactie van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de Rekeningencommissie over 

de gemeente rekening over 2008 en op het Generaal Verslag over de controle van de gemeenterekening 2004, 
2 juni 2009.

973 Gedacht kan worden aan doelstellingen met betrekking tot primaire taken van de dienst, maar ook aan 
ondersteunende zaken zoals ziekteverzuim en het opleveren van een jaarrekening waarover ACAM een 
goedkeurende verklaring moet afgeven.

974 Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van bepaalde professionele vaardigheden door middel van deelname 
aan een cursus.
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De eerste algemeen directeur, dhr. De Jong, geeft aan de functionerings
gesprekken – meer dan voorheen gebeurde – te willen voeren op basis 
van de prestaties van de diensten.975 Daarom worden jaarlijks bestuurlijke 
aandachtspunten geformuleerd en worden de dienstdirecteuren 
opgedragen hun doelstellingen SMART976 te maken.977 

De opzet is dat de bereikte resultaten ten aanzien van de geformuleerde 
doelstellingen naderhand input vormen voor de functionerings
gesprekken en daarmee mede978 het eindoordeel van de wethouder 
respectievelijk gemeentesecretaris bepalen over het presteren van de 
directeur. Goed presteren geeft recht op een incidentele beloning.979

In de meeste gevallen krijgen directeuren een hoge eind
beoordeling. Een link tussen presteren op bedrijfsvoerings
onderdelen enerzijds en uitgesproken eindoordelen anderzijds is 
niet zichtbaar
In 92% van de 248 eindbeoordelingen die de enquêtecommissie heeft 
ingezien (in de gehele onderzoeksperiode), scoorde de directeur de 
beoordeling ‘goed’ of hoger, zoals ook uit de cirkeldiagram in Figuur 25 
kan worden opgemaakt.

 Figuur 25:  Eindbeoordelingen uitgesproken bij 248 beoordelingsgesprekken 
uit de onderzoeksperiode

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

975 Openbaar verhoor dhr. H. de Jong, 23 september 2015.
976 SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
977 Directie Concern Organisatie (Personeel en Management Ontwikkeling), Informatie over resultaatsafspraken, 

beoordelen en belonen, 10 oktober 2007.
978 “Uitgangspunt is dat wanneer alle doelen gehaald zijn, het eindoordeel ‘goed’ luidt. Heeft de directeur […] 

bijvoorbeeld bijzondere resultaten behaald of veel extra werkzaamheden verricht of is bijvoorbeeld het afgelopen 
jaar een bijzonder project afgerond, dan kan de […] gemeentesecretaris het oordeel ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ 
uitspreken. […] Als meerdere doelstellingen niet gehaald zijn en er geen compenserende omstandigheden zijn 
dan kan de [gemeentesecretaris] besluiten om het oordeel ‘redelijk’ uit te spreken” (Bron: Directie Concern 
Organisatie (Personeel en Management Ontwikkeling), Informatie over resultaatsafspraken beoordelen en 
belonen, 10 oktober 2007).

979 Directie Concern Organisatie (Personeel en Management Ontwikkeling), Informatie over resultaatsafspraken, 
beoordelen en belonen, 10 oktober 2007.
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In de staafdiagram in Figuur 25 is het verloop van de eindbeoordelingen 
over de tijd te zien met daarbij aangegeven wie de eindoordelen 
uitsprak980. De opvallende daling in 2012 kan verklaard worden uit stappen  
die burgemeester Van der Laan dat jaar ondernam. Burgemeester 
Van der Laan heeft vrij kort na zijn aantreden aangegeven het niet normaal 
te vinden dat bijna elke directeur het eindoordeel goed of hoger kreeg. 
Met dit commentaar is gemeentesecretaris Van Gils vervolgens aan de 
slag gegaan.981

De commissie heeft op basis van de gespreksverslagen van functionerings
gesprekken en evaluaties van resultaatsafspraken die zij heeft ingezien, 
geen zichtbare link aangetroffen tussen het presteren op (bedrijfs voerings)
afspraken en de uitgesproken eindoordelen. Hoewel bedrijfs voerings
aspecten in de meeste gevallen wel terugkomen als één of meerdere 
resultaats  afspraken, ontstaat uit de verslagen van de functionerings
gesprekken het beeld dat het onderwerp weinig aan bod komt bij 
functionerings  gesprekken.982

 3. Bedrijfsvoeringsverklaringen en integrale metingen 
bedrijfsvoering

 3.1 Werking van het instrument

Focus in Bedrijfsvoering vormt de start van de bedrijfsvoerings
verklaring, een instrument dat betrekking heeft op de algehele 
bedrijfsvoering
In 2004 introduceert het college met het verbeterplan Focus in Bedrijfs
voering een nieuw instrument dat kaders stelt voor de financiële functie 
en dat beoogt de financiële functie te verbeteren: de bedrijfsvoerings
verklaring (BVV). Vanaf het jaarrekeningtraject 2004 moet elke dienst
directeur jaarlijks een verklaring opstellen waarin hij of zij aangeeft of 
en in hoeverre de dienst voldoet aan de set van concernnormen die het 
college bij het invoeren van de BVV had vastgesteld. De toenmalige 
gemeente secretaris, dhr. Gerritsen, verklaart dat de gedachte achter 
de bedrijfs voeringsverklaring is om dienstdirecteuren zich meer 
verantwoordelijk te laten voelen voor de bedrijfsvoering. Het instrument 
wordt door hem gezien als ‘een slimmigheid’ waarvoor geen extra geld 
nodig was983 – voor Focus in Bedrijfsvoering is geen afzonderlijk budget 
toegekend.

980 Hierop bestaan enige uitzonderingen. De directeuren van de Bestuursdienst hadden altijd functionerings
gesprekken gehad met de gemeentesecretaris of de adjunctalgemeen directeur (en niet met een wethouder).  
De gemeentesecretaris heeft altijd functioneringsgesprekken gehad met de burgemeester. De beoordelingen van 
de directeuren van de Bestuursdienst en gemeentesecretaris zijn wel in de staafdiagram opgenomen.

981 Openbaar verhoor dhr. E.E. van der Laan, 9 oktober 2015.
982 In verschillende jaren tijdens de onderzoeksperiode was ‘Financiële bedrijfsvoering’ een kopje dat standaard in 

het format voor de verslagen van de functioneringsgesprekken was opgenomen. Doorgaans was onder dit kopje 
geen verslaglegging opgenomen. Ook daarbuiten suggereren de gespreksverslagen dat het onderwerp financiële 
bedrijfsvoering voornamelijk op incidentele basis besproken werd, meestal naar aanleiding van incidenten.

983 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
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Bij introductie van de BVV bestaat de set uit 25 concernnormen die 
betrekking hebben op de brede bedrijfsvoering. Behalve de financiële 
functie zijn ook juridische kwali teitszorg, archivering, informatie, 
Personeel en Organisatie (P&O), communicatie en dienst verlening 
thema’s. Drie van de 25 oor spronkelijke normen hebben betrekking op de 
organisatie en de prestaties van de financiële taken binnen de diensten. 
Deze zijn opgenomen in Figuur 26.

 Figuur 26:  BVV-normen met betrekking tot de financiële functie van 2004 
tot 2010 (integrale tekst)

• Resultaten van de dienst dienen te worden gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële

kaders . De organisatie en de daarin gehanteerde administratieve systemen zijn derhalve

zodanig ingericht dat bij begrotingsafwijkingen een tijdige en volledige toelichting en

onderbouwing mogelijk is;

• Het begrotingsproces biedt inzicht in de financiële keuzemogelijkheden voor het bestuur;

• De risicovolle bedrijfsprocessen zijn effectief, efficiënt, (be)stuurbaar en met oog voor

meerwaarde voor de klant ingericht.

 

Bron: Afgegeven bedrijfsvoeringsverklaringen in de periode 2004 – 2010

 
De enquêtecommissie constateert op basis van de 280 BVV’s die zij heeft 
bekeken en welke betrekking hadden op de periode 2004 – 2013, dat 
veel variatie bestaat in de wijze waarop de verschillende concern normen 
binnen de BVV’s zijn geïnterpreteerd en toegepast. De verschillen tussen de 
diensten en bij de afzonderlijke diensten tussen de verschillende jaren zijn 
groot. Tevens is een grote variatie aanwezig in de mate van detail waarmee 
BVV’s zijn opgesteld (van zeer uitvoerige tot zeer korte beantwoording) en 
in de wijze waarop beoordelingen van de prestaties worden weergegeven 
(van weinig tot zeer zelfkritisch). Dit belemmert de onderlinge vergelijk
baarheid van verschillende BVV’s en de totstandkoming van een gemeente
breed beeld. 

De integrale meting bedrijfsvoering dient ter identificatie van 
bedrijfsvoeringsrisico’s en kan als onafhankelijke toets van de 
BVV worden beschouwd
Met de BVV doet ook de integrale meting bedrijfsvoering (IMB) haar 
intrede. Een multidisciplinair team van de Bestuursdienst voert deze 
meting uit, gebaseerd op de concernnormen die ook bij de BVV 
gehanteerd worden.984 De bedoeling is elke dienst eens in de vier jaar 
door te meten. De meting heeft als doel bedrijfsvoeringsknelpunten te 
identificeren die een risico vormen voor de beoogde resultaten van de 
diensten inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.985 Doordat de 
meting wordt gebaseerd op dezelfde concernnormen als de BVV’s, kan 
deze tevens als onafhankelijke toets worden beschouwd op de jaarlijkse 
BVV’s die de dienstdirecteuren afgeven.986

984 Openbaar verhoor dhr. C.E.J. Veerman, 18 september 2015.
985 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
986 In het rapport van de integrale meting bedrijfsvoering wordt standaard verwezen naar de afgegeven BVV die aan 
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In vijf jaar tijd worden 31 IMB’s verricht terwijl er op basis van de planning 
uit Focus in Bedrijfsvoering in die periode ongeveer 50 verwacht hadden 
mogen worden.987 Vijf diensten zijn meer dan één keer door gemeten.988 
Volgens toenmalig directeur Concern Financiën, mevr. Lindeman, ontbrak 
het aan de capaciteit om de beoogde hoeveelheid metingen uit te 
voeren.989

In zo’n 50% van de gevallen geeft het IMBteam een slechter oordeel over 
de financiële bedrijfsvoeringsaspecten dan de dienstdirecteur in de BVV’s. 
In 7% van de gevallen geeft het IMBteam een positiever oordeel over de 
financiële bedrijfsvoeringsaspecten dan het oordeel dat in de BVV’s van  
de dienst was weergegeven.

Het college rapporteert jaarlijks op geaggregeerd niveau in de jaar rekening 
over de uitslagen van de BVV’s en IMB’s. De vorm van rapportage verschilt 
gedurende de onderzoeksperiode: het ene jaar schetst het college per 
norm algemene trends990, het andere jaar schetst het college per norm welk 
percentage diensten daaraan naar eigen inzicht voldoet.991 De afwezigheid 
van centrale sturing en controle op de zelf beoordeling leiden ertoe dat de 
waarde van de jaarlijkse, geaggregeerde rapportage over de BVV’s in de 
jaarrekening beperkt is.

 3.2 Richting beëindiging van BVV’s en IMB’s

Om reden van bezuinigingen besluit het college na 2009 geen 
IMB’s meer te laten uitvoeren. Bovendien besluit het college de 
formats van de BVV’s in 2011 te vereenvoudigen. Afschaffing van 
de BVV’s volgt in 2013
Vanwege bezuinigingen en de ontwikkeling van Visie op Control, besluit 
het college na 2009 te stoppen met de IMB’s. Het college geeft aan 
dat een nieuw normenkader voor de bedrijfsvoering wordt ontwikkeld 
voor de bedrijfsvoering dat in lijn is met Visie op Control.992 Het nieuwe 
normen kader gaat niet gepaard met een auditsystematiek zoals de IMB’s. 
Met het verdwijnen van de IMB’s is dus ook de (onafhankelijke) toetsing 
van de BVV’s weggevallen. Na afschaffing van de IMB’s stelt het college 
dat het BedrijfsvoeringsToets en Adviesteam (BTAT) met ingang van 
2010 kritische vragen over de ingevulde BVV’s zou gaan stellen.993 Dit 
initiatief is echter niet van de grond gekomen.994

de meting vooraf ging. Hier gaat het meetteam in op de vraag of de BVV op de juiste wijze was ingevuld.
987 In deze periode van vijf jaar waren er ongeveer 40 diensten; volgens Focus in Bedrijfsvoering zou elke dienst elke 

vier jaar doorgemeten worden.
988 De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (2006 en 2009), Haven Amsterdam (2005 en 2010), 

Projectmanagement Bureau (2005 en 2009), Ingenieursbureau Amsterdam (2004/2005 (pilot) en 2008) en de GGD 
(2005 en 2009).

989 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
990 Bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2008, 10 juni 2009.
991 Bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2009, 7 juli 2010.
992 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2010, 22 juni 2011.
993 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2009, 7 juli 2010.
994 In het kader van het enquêteonderzoek is gevraagd naar rapportages en verslagen van het BTAT. Het college kon 

geen rapportages terugvinden van dit TAT.
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In 2011 wordt het nieuwe normenkader ingevoerd, waarmee ook het 
format van de BVV’s verandert. Hoewel het aantal normen toeneemt tot 
28 (waarvan negen normen met betrekking tot de financiële functie), 
wordt de beoordelingsmethodiek sterk vereenvoudigd: diensten hoeven 
alleen nog maar aan te geven of ze (voor 100%) aan de concernnormen 
voldoen en, indien dit niet het geval was, welke maatregelen genomen 
worden ter verbetering. De vereenvoudiging moest leiden tot een 
administratieve lastenverlichting.995 In de Circulaire Jaarrekening 2012 
wordt dit nogmaals benadrukt: Als gevolg van de vereenvoudiging 
hoeven er geen uitgebreide teksten te worden aangeleverd.996 Figuur 27  
toont de nieuwe normen die te maken hebben met taken van de 
financiële functie. 

 Figuur 27:  BVV-normen met betrekking tot de financiële functie vanaf 2011 
(integrale tekst)

Bron: Afgegeven bedrijfsvoeringsverklaringen in de periode 2011 – 2013

995 Bestuursdienst (Concern Financiën), Circulaire Jaarrekening 2011, 27 oktober 2011.
996 Bestuursdienst (Concern Financiën), Circulaire Jaarrekening 2012, 2012.
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De rapportages waar de laatste norm naar verwijst, kunnen niet worden 
gevonden. Diensten hebben verklaard in de BVV’s dit wel gedaan te 
hebben.997

De gemeentesecretaris en de Directie Middelen en Control (DMC) 
informeren de dienstdirecteuren in 2013, zonder opgaaf van redenen, dat 
zij geen BVV’s meer hoeven af te geven.998 

 3.3 Overzicht van instrument en afgegeven (zelf)beoordelingen
Figuur 28 toont een tijdlijn met daarin het verloop van het instrument van 
BVV’s en IMB’s.

 Figuur 28:  Tijdlijn BVV’s en IMB’s

2004

Focus in 
Bedrijfsvoering

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Start 
BVV’s

Vereenvoudiging 
BVV’s

Beëindiging IMB’s Beëindiging BVV’s
Start 
IMB’s

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

997 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 4 mei 2015.
998 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Circulaire Jaarrekening 2014, 2 december 2014.
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Figuur 29 toont een weergave van de uitslagen van BVV’s en IMB’s die de 
commissie heeft kunnen inzien. De stoplichten zijn de interpretatie van de 
commissie op basis van het beeld dat de BVV’s en IMB’s schetsen. 

 Figuur 29:  Resultaten van BVV’s en IMB’s

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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 4. Financieel toezichtinstrumentarium

Medio 2005 introduceert het college het financieel toezicht
instrumentarium waarbij diensten die met bedrijfsvoerings
problemen te maken hebben, onder verschillende niveaus van 
verscherpt toezicht geplaatst kunnen worden
Met het financieel toezichtinstrumentarium creëert het college medio 2005 
een nieuw toezichtsysteem waarbij elke dienst/rve zich op één van de vier 
toezichtniveaus bevindt. Een dienst bevindt zich in de uitgangs situatie (A) 
als deze tijdig en met kwaliteit informatie verstrekt aan het concern via 
verscheidene financiële rapportages, zoals het jaarverslag en de begroting.

De verantwoordelijke vakwethouder, de dienst/rvedirecteur en de 
concern  controller (directeur Concern Financiën/DMC) voeren het gesprek 
over verscherpt toezicht, als (financiële) stukken999 of andere zaken doen 
vermoeden dat sprake is van serieuze problemen op het gebied van de 
(financiële) bedrijfsvoering.1000 Op basis hiervan kan door het college 
worden besloten het toezicht te verhogen naar niveaus B tot en met D,  
eventueel voorafgegaan door een (externe) audit van ACAM of een 
externe partij. Escalatie naar een van deze niveaus brengt de plicht mee 
voor de dienst  directeur om hierover met portefeuillehouder respectievelijk 
gemeente  secretaris een resultaatsafspraak1001 overeen te komen.

Wanneer een dienst zich op niveau B bevindt, neemt de dienstdirecteur 
in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn eerstvolgende begroting een 
verbeterplan op dat SMART dient te zijn geformuleerd. De directeur van 
Concern Financiën/DMC controleert of het plan daadwerkelijk voldoende 
SMART is geformuleerd. De dienstdirecteur rapporteert vervolgens 
periodiek over de voortgang van de realisatie van het verbeter plan aan 
de verantwoordelijk vakwethouder, waarbij ook de wethouder Financiën 
wordt geïnformeerd. Wanneer niveau B niet als voldoende effectief 
wordt geacht, kan het college besluiten het toezicht naar niveau C te 
verhogen. Niveau C is vergelijkbaar met niveau B, met dien verstande 
dat de voort gangs rapportages van de dienstdirecteur door ACAM of een 
externe partij worden getoetst aan het verbeterplan. Indien het college 
besluit te escaleren naar niveau D, wijst het een bewind voerder aan die 
als opdracht krijgt een bepaald aspect van de (financiële) bedrijfsvoering 
weer in control te krijgen. Niveau D betreft altijd een maatwerk
oplossing.1002 Indien de gewenste verbeteringen zijn opgetreden, kan 
het college besluiten de dienst weer naar een lager niveau van toezicht 
te brengen. Hiervoor zijn geen concrete richtlijnen vastgesteld. Het 
college informeert de raad wanneer diensten onder een ander niveau van 
toezicht worden geplaatst.

Figuur 30 geeft een overzicht van de verschillende niveaus van toezicht. 
Ook toont de figuur welke diensten gedurende de onderzoeksperiode 
onder verzwaard toezicht hebben gestaan. Zoals te zien in de figuur is 
geen enkele dienst gedurende de onderzoeksperiode onder toezicht
niveau D geplaatst.

999 Bijvoorbeeld accountantsverslag, dienstrekening of BVV.
1000 Bestuursdienst (Concern Financiën), Jaarverslagcirculaire 2005, 11 oktober 2005.
1001 Zoals eerder besproken in deze bijlage.
1002 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 9 maart 2015.
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 Figuur 30:  Overzicht toezichtinstrumentarium en inzet bij diensten in de 
onderzoeksperiode

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 
De verantwoordelijkheid voor de toepassing van het instrumentarium 
ligt primair bij de verantwoordelijke vakwethouder. Wanneer deze 
verantwoordelijkheid, om welke reden dan ook, onvoldoende wordt 
aangegrepen, komt de wethouder Financiën in beeld. Het college 
neemt de besluiten omtrent het toezichtniveau, waarbij de raad wordt 
geïnformeerd.1003

1003 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 9 maart 2015.
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Het college beoogt met de introductie van het instrumentarium een 
herhaling te voorkomen van het moeizame traject van het opstellen van 
de jaarrekening over 2004. Bovendien komt het college ermee tegemoet 
aan de aanbeveling van ACAM uit het accountantsverslag over 2004 om 
concerncontrol uit te oefenen op het proces van totstandkoming van 
de jaarrekening.1004 In de reactie van het college op het verslag van de 
Rekeningencommissie en het accountantsverslag bij de jaarrekening 
over 2005 begrenst het college zijn verwachtingen ten aanzien van het 
financieel toezichtinstrumentarium: Hoewel wij niet van mening zijn dat 
met de introductie van dit instrumentarium alle problemen op het terrein 
van het financieel beheer zijn opgelost, meent ons College wel dat het 
een bruikbaar hulpmiddel kan zijn voor het ambtelijk topmanagement om 
intern zaken op orde te krijgen.1005

In 2015 wordt het toezichtinstrumentarium op verschillende 
punten herzien
In april 2015 wordt de raadscommissie Financiën geïnformeerd over 
wijzigingen in de vastgelegde1006 toezichtsystematiek. Belangrijke 
wijzigingen zijn:1007

• In plaats van vier niveaus van toezicht is in de nieuwe methodiek 
sprake van vijf niveaus; het voormalige niveau C is in de nieuwe 
methodiek gesplitst in een variant zonder en met toezicht commissie.1008 
De toezichtcommissie is onafhankelijk en heeft een adviserende 
rol ten aanzien van de door te voeren verbeteringen richting zowel 
concerncontroller als de onder toezicht gestelde rve. Ook monitort 
de commissie de voortgang van het verbeterplan voor de concern
controller en draagt het binnen de ambtelijke organisatie en het 
gemeentebestuur de geleerde lessen uit;

• Het voormalige niveau B kenmerkt zich, behalve door de aanwezigheid 
van een verbeterplan, ook door een verhoogde inzet van concern
control. Daarbij vervult DMC een sterkere monitorende rol en bestaat 
voor de rve de mogelijkheid extra interne of externe ondersteuning te 
krijgen;

• De besluitvorming met betrekking tot wijzigingen in toezichtniveaus 
bevindt zich in principe op ambtelijk niveau: over de eerste vier 
niveaus besluit de concerncontroller, over het zwaarste niveau van 
toezicht (instelling van een bewindvoerder) besluit de gemeente
secretaris. Er gelden geen strikte criteria die verplichten tot wijziging 
van het toezichtniveau. Wel zijn enige richtlijnen geformuleerd. 
Het college kan wel de opdracht geven aan de concerncontroller 
respectievelijk gemeentesecretaris om het toezichtniveau van diensten 
te wijzigen.1009

1004 College B&W, Reactie van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de Rekeningencommissie over 
de gemeenterekening over 2004 en op het Generaal Verslag over de controle van de gemeenterekening 2004, 
15 juni 2005.

1005 College B&W, Reactie van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de Rekeningencommissie over 
de gemeenterekening over 2005 en op het Generaal Verslag over de controle van de gemeenterekening 2005, 
16 juni 2006.

1006 Sommige van de officieel vastgelegde wijzigingen volgen de praktijksituatie. Bij het verzwaard toezicht op de 
Dienst Werk en Inkomen was bijvoorbeeld ook al sprake van een toezichtcommissie, terwijl deze mogelijkheid 
nog niet bij regelgeving was vastgelegd.

1007 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Beleidsnota Toezicht – Herziening Toezichtinstrumentarium, 
31 maart 2015.

1008 In de nieuwe methodiek worden de niveaus aangegeven met cijfers: 1 voor ‘standaard’ toezicht tot en met 5 voor 
aanstelling van een bewindvoerder.

1009 Voor de eerste vier niveaus wendt het college zich tot de concerncontroller, voor het zwaarste niveau wendt het 
college zich tot de gemeentesecretaris.
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Verder is het beleid gedetailleerder beschreven dan voorheen en sluit het 
aan bij de organisatiewijzigingen van januari 2015.

 5. Monitor Uitvoering in Beeld

Met Uitvoering in Beeld beoogt het college beter inzichtelijk te 
maken in hoeverre het zijn doelstellingen waarmaakt 
Het college richt in 2006 de monitor Uitvoering in Beeld op om invulling 
te geven aan twee ambities die het in het Programakkoord 2006 – 2010 
had opgenomen:
• Wij leggen met dit programakkoord onze ambities vast. Dit akkoord  

zal uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan met concrete  
afrekenbare doelstellingen.

• Om de Amsterdammer beter in staat te stellen de prestaties van het 
College te volgen, wordt ‘Stadstat’ ontwikkeld. Dit is een overzicht 
van de prestaties op die afrekenbare doelstellingen die via internet te 
volgen zijn.

Onder regie van Concern Financiën is het Programakkoord vertaald 
in meetbare doelstellingen en indicatoren die ook een plek krijgen in 
de begroting en jaarrekening. De webgebaseerde monitor Uitvoering 
in Beeld, ontwikkeld in samenwerking met de diensten DMO (Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling) en DWI (Dienst Werk en Inkomen), moet 
de Amsterdammers in staat stellen te volgen in hoeverre de doel  
stellingen uit het programakkoord gerealiseerd worden. Concern  
Financiën dient als centraal verzamelpunt van de informatie die in de 
monitor ingebracht worden. Uitvoering in Beeld is beoogd als middel  
om een gesprek en debat te starten tussen de ambtelijke top en het 
college, tussen het college en de raad en met transparantie naar de 
inwoners van Amsterdam.1010

Het college dat aantreedt in 2010 zet Uitvoering in Beeld niet voort
In augustus 2009 brengt Concern Financiën een evaluatie van Uitvoering 
in Beeld uit. Concern Financiën concludeert: het gebruik van de monitor 
[geeft] prikkels om de juiste informatie te verschaffen, [geeft] uiting aan 
het belang van uitvoering, [houdt] ons ‘bij de les’ en [brengt] focus aan. 
Uit de evaluatie blijkt echter dat de bekendheid van de monitor niet groot 
was en dat de monitor weinig aandacht kreeg bij stafvergaderingen van  
de wethouder en in het college. Ook gaf de monitor niet de gewenste 
impuls aan het debat tussen college en raad. De monitor werd in de 
ambtelijke organisatie ervaren als “iets” van Concern Financiën. Concern 
Financiën had moeite de benodigde informatie naar boven te halen. 
Gevolg hiervan was dat de aangeleverde gegevens niet altijd accuraat 
waren.1011 De rekenkamer constateert dit laatste ook.1012 Het college dat 
aantreedt in 2010 besluit Uitvoering in Beeld niet voort te zetten.

1010 Bestuursdienst (Concern Financiën), Evaluatie monitor Uitvoering in Beeld, 28 augustus 2009.
1011 Bestuursdienst (Concern Financiën). Evaluatie monitor Uitvoering in Beeld, 28 augustus 2009.
1012 Rekenkamer Amsterdam, Meetbaarheid jaarverslag 2007: De kwaliteit van de verantwoording, 14 mei 2008.
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 6. Regeling Risicovolle Projecten

In de Notitie risicomanagement schetst het college een raamwerk 
voor risicomanagement en kondigt het een speciale regeling aan 
voor risicovolle projecten 
In de Notitie risicomanagement zet het college in 2008 uiteen dat 
er binnen de gemeente een toenemend besef is van risico’s die de 
realisaties van doelstellingen kunnen belemmeren. Dit besef leidt tot de 
wens om risicomanagement stevig te verankeren in het handelen van 
de gemeente. De notitie schetst hiervoor een conceptueel raamwerk. Het 
college kondigt in de notitie aan met een speciale regeling te komen voor 
risicovolle projecten. De behoefte hiervoor bestaat omdat de gemeente 
min of meer permanent projecten uitvoert die risicovol van aard zijn, 
bijvoorbeeld door hun financiële omvang.1013

In 2008 neemt de raad de Regeling Risicovolle Projecten aan die 
extra toezichtmogelijkheden schept voor risicovolle projecten
De raad neemt de eerste versie van de Regeling Risicovolle Projecten 
(RRP) aan in 2008. Vanaf dat moment kunnen zowel raad als college 
een project als ‘risicovol’ aanmerken. Projecten met een omvang vanaf 
e 20 miljoen gelden in elk geval als risicovol. Wanneer een project als 
risicovol wordt aangemerkt, gelden bijzondere rapportagevereisten 
voor de projectverantwoordelijken richting college en raad. Zo dient 
de gemeenteraad voordat deze een definitief besluit neemt over het 
project een basisrapportage te krijgen. Deze omvat onder andere SMART
meetbare doelstellingen van het project, projectplanning, budget en 
dekking en een uitgebreide risicoanalyse. De Bestuursdienst toetst de 
rapportage op volledigheid.

Gedurende de looptijd van het project brengen de project verantwoor
delijken voortgangsrapportages uit waarin het bestuur geïnformeerd 
wordt over de fysieke en financiële voortgang en de globale ontwikkeling 
van risico’s.1014 De Bestuurs dienst en de betrokken diensten toetsen de 
rapportages op juistheid en volledigheid. ACAM brengt tot de herziening 
van de RRP in 2011 jaarlijks een verslag uit over alle projecten die onder 
de regeling vallen en gaat daarbij na of de benodigde risico analyses zijn 
uitgevoerd, of afdoende beheersings maatregelen zijn genomen en of deze 
worden nageleefd. Wanneer zich tijdens het project belangrijke wijzigingen 
voordoen, dienen deze altijd voorgelegd te worden ter bestuurlijke besluit
vorming. Vanaf 2011 is ACAM met deze werkzaamheden gestopt.

Na afsluiting van het project maakt de projectverantwoordelijke een 
eindrapportage met evaluatie die ook ter bestuurlijke besluitvorming 
wordt voorgelegd.1015

1013 College B&W, Notitie risicomanagement, 2008.
1014 Het college dient de voortgangsrapportages goed te keuren, waarna deze ter kennisgeving aan de betreffende 

raads commissie(s) worden toegezonden.
1015 Het college dient de eindrapportage goed te keuren, waarna deze ter kennisgeving aan de betreffende 

raadscommissie(s) wordt toegezonden.
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In 2011 en 2014 herziet de raad de RRP. De belangrijkste wijziging 
betreft de integratie van de inzichten opgedaan naar aanleiding 
van de problemen met de Noord/Zuidlijn
In 2011 herziet de raad de RRP op voordracht van het college. De globale 
opzet van de regeling blijft daarbij gelijk. Belangrijk nieuw element is 
dat van de projectleider van een risicovol project op voorhand wordt 
verwacht dat deze tegenspraak organiseert. Hierna worden aan het 
college expliciet alternatieven voorgelegd met voor en nadelen, uitvoer
baarheid en risico’s. Tijdens de uitvoering van het project dient de project
organisatie te werken met een programma van tegenspraak, waarbij de 
project  leider vormen van externe reflectie organiseert.1016 De veranderingen 
sluiten aan bij de lessen die zijn getrokken naar aanleiding van de 
problemen rondom de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Deze lessen maken 
ook integraal onderdeel uit van de herziene RRP van 2008. Deze zijn 
opgenomen in Figuur 31.

 Figuur 31:  De tien lessen getrokken door het college naar aanleiding van de 
problemen met de Noord/Zuidlijn

1. Bezint eer ge begint;

2. Zorg voor sterke projectorganisaties;

3. Organiseer samenwerking met andere partijen actief;

4. Zoek tegenspraak;

5. Wees realistisch over risico’s;

6. Geef uitvoering een grotere plaats in project;

7. Versterk positie van gemeente in de markt;

8. Versimpel de inhoud en beperk regels en controles;

9. Zorg voor bewuste en onderbouwde besluitvorming;

10. Bestuur: bestuur!

Bron: College B&W, Lessen uit de Noord/Zuidlijn, 2011

 
In 2014 volgt opnieuw een herziening van de RRP. Deze herziening 
bevat tekstuele wijzigingen ter aansluiting op de veranderingen in het 
organisatiemodel van de gemeente per januari 2015.

1016 Het kan bijvoorbeeld gaan om een audit uitgevoerd door ACAM.
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Figuur 32 toont een overzicht van de projecten die van medio 2010 tot en 
met 2014 onder de RRP hebben gevallen.1017

 Figuur 32:  Overzicht van projecten onder de RRP in de onderzoeksperiode

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

1017 Dit overzicht is gebaseerd op de halfjaarlijkse rapportages die het college vanaf medio 2010 uitbracht om de raad 
op de hoogte te houden van alle projecten die onder de RRP vielen.
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 7. Overzicht instrumenten

Figuur 33 toont de ontwikkeling van de verschillende instrumenten over 
de tijd.

 Figuur 33:  Globale weergave van instrumenten die zijn toegepast voor 
de kaderstelling en verbetering van de financiële functie in 
Amsterdam in de periode 2002 – 2014 

 
Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014
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 BIJLAGE 6:  VERBETERINITIATIEVEN VOOR DE FINANCIËLE 
FUNCTIE

 1. Leeswijzer

Sinds 2000 is een groot aantal meerjarige en dienstoverstijgende 
initiatieven op concernniveau genomen om de prestaties van de 
financiële functie van de gemeente Amsterdam te verbeteren. In deze 
bijlage worden de volgende grote verbeterinitiatieven gepresenteerd die 
van vlak voor, tijdens of net na de onderzoeksperiode zijn (zie Figuur 34):
• Operatie Drieluik (2000);
• Operatie Kwaliteitsslag (2001);
• Focus in Bedrijfsvoering (2004);
• Agenda 2006 (2004);
• Servicehuis Financiën (2006);
• Amsterdams Financieel Systeem (2010);
• Visie op Control, Implementatieplan Versterking gemeentelijke control 

en Uitvoeringsplan Versterkt control (vanaf 2010);
• Plan Organisatieontwikkeling (2013);
• Doorontwikkeling Financiële Administratie (2015).

Dit zijn concernbrede initiatieven die de commissie nader heeft bestudeerd. 
Het zijn verbeterinitiatieven met een belangrijke bijdrage aan kwaliteits
verbetering en uniformering van administraties en aan realisatie van 
concern control. Deze lijst is niet uitputtend.1018 

 Figuur 34:  Verbeterinitiatieven 2002 – 2015

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 

 

1018  Andere verbeterinitiatieven zijn er geweest voor verbetering van de kaders voor het financieel stelsel (zoals 
Sturen op Balans en 1 Stad 1 Financieel stelsel). Aan het eind van deze bijlage zijn het verbeterinitiatief 
Amsterdam Fiscaal in Control en Amsterdam Financieel Gezond opgenomen.
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Deze bijlage beschrijft per verbeterinitiatief de oorspronkelijke doel
stellingen zoals die waren geformuleerd aan het begin van elk traject, 
de aanpak (inclusief informatie over de planning en het budget), en 
het verloop en de resultaten van een traject. Voor een inhoudelijke 
beoordeling van de resultaten en opzet van de verbeterinitiatieven door 
de enquête commissie verwijst zij naar Hoofdstuk 5 en 7.

 2. Operatie Drieluik (2000) 

Het doel van Operatie Drieluik is binnen drie “luiken” 
verbeteringen te realiseren die tezamen de ambtelijke organisatie 
naar een hoger niveau dienen te brengen
Operatie Drieluik is de visie die het managementteam van de Bestuurs
dienst heeft uitgewerkt in 2000 ten aanzien van de vraag waar concern 
Amsterdam zich op dient te richten.1019 De Bestuursdienst beschrijft 
binnen drie “luiken” verschillende, breed geformuleerde doelstellingen 
voor de gemeente Amsterdam, die nog niet uitgewerkt zijn tot concrete 
doelstellingen. Hieronder staan deze drie luiken: 
1. Besturingsfilosofie: versterken van de netwerkorganisatie middels 

het versterken van de concernbedrijfsvoering;
2. Planning en Control: maximale transparantie van de bedrijfsvoering 

en maximaal inzicht in de beleidsresultaten. Eenvoud, stroomlijning en 
de focus op resultaten zijn hierbij de uitgangspunten;

3. Positionering Bestuursdienst: de Bestuursdienst toerusten op de 
omgevingseisen.1020

De Bestuursdienst beschrijft een pakket aan activiteiten gericht op een 
betere ondersteuning van de raad en het college, op versterking van de 
bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam en op een hogere kwaliteit 
van de gemeentelijke dienstverlening. De ambitie is om in 2001 met een 
aantal concrete verbeteringen te starten.1021

Aanpak (planning en budget)
De ambitie is om in 2001 met verbeteringen te starten binnen de drie 
beschreven luiken.1022 Bij Operatie Drieluik zijn bovenal brede doel
stellingen geformuleerd, het delen van kennis tussen de diensten en 
het gemeenschappelijk maken van veel onderwerpen voor gezamenlijk 
profijt. De gemeentesecretaris is de projecteigenaar. Er is geen concreet 
plan van aanpak of een andere vorm van projectmatige planning bij dit 
verbeterinitiatief. 

Operatie Drieluik betreft een visiedocument. Het idee was om de voor 
Operatie Drieluik geformuleerde doelstellingen beter te concretiseren op 
een later moment. Deze geconcretiseerde doelstellingen zijn uiteindelijk 
opgenomen in Operatie Kwaliteitsslag. Door deze ontwikkeling heeft 
Operatie Drieluik zelf geen apart budget gekregen.

1019 Bijlage bij collegevoordracht Drieluik over Besturingsfilosofie, december 2000.
1020 Collegevoordracht Drieluik inzake Organisatieontwikkeling Concern Amsterdam, december 2000.
1021 Bijlage bij collegevoordracht Drieluik over Besturingsfilosofie, december 2000.
1022 Bijlage bij collegevoordracht Drieluik over Besturingsfilosofie, december 2000.
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Verloop en resultaten
De Bestuursdienst stelt in 2004 dat Operatie Drieluik veel heeft verbeterd. 
De uitvoering van de Drieluikprogramma’s hebben ertoe geleid dat 
de Amsterdammers meer centraal staan, gemeenteonderdelen beter 
samenwerken en veel achterstallig onderhoud is ingelopen. Echter, 
volgens de Bestuursdienst is de gemeentelijke organisatie nog steeds 
niet opgewassen tegen de uitdagingen waar ze voor staat ondanks deze 
verbeteringen. Zo is het ambtelijke apparaat nog niet volledig op haar 
taken toegerust.1023 

Daarnaast is door het gemis aan SMARTdoelstellingen1024 niet goed te 
volgen wat de stand van zaken is tijdens de uitvoering van het verbeter
traject en is bij beëindiging van het traject niet vast te stellen of de doel
stellingen zijn behaald. 

 3. Operatie Kwaliteitsslag (2001)

Operatie Kwaliteitsslag heeft als doel het achterstallig 
onderhoud in de bedrijfsvoering bij de diensten weg te werken
In 2001 krijgt de gemeente een financiële meevaller van 40 miljoen gulden 
(circa e 18 miljoen) structureel door een hogere algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds. Het college besluit dit bedrag structureel te 
besteden ten behoeve van het verhelpen van knelpunten in de bedrijfs 
voering bij de diensten. In april 2001 stemt de gemeenteraad in met 
Operatie Kwaliteitsslag. De doelstelling van dit project is het weg werken 
van achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering bij de verschillende 
gemeentelijke diensten. Het project is primair gericht op kwalitatieve 
verbeteringen in de bedrijfsvoering en het voorkomen van financiële 
tegenvallers voortvloeiend uit een tekortschietende bedrijfs voering.1025 

Aanpak (planning en budget)
De diensten kunnen plannen indienen bij de Bestuursdienst voor 
verbetering van de bedrijfsvoering. Iedere dienst wiens plan het college 
goedkeurt, sluit een overeenkomst1026 af tussen de dienstdirecteur en 
de verantwoordelijk wethouder met daarin onder meer het toegekende 
budget en de te behalen resultaten gespecificeerd voor die afzonderlijke 
dienst.1027

Tot en met 2002 waren de totaaluitgaven in totaal ongeveer 37,5 miljoen 
gulden (circa e 17 miljoen).1028 Na 2002 werd de 40 miljoen gulden 
(e 18 miljoen) in structurele zin jaarlijks gereserveerd voor de bedrijfs
voering van de diensten, zonder dat hier een einddatum aan is verbonden. 
Het stopzetten van dit programma is nooit expliciet genoemd.

Het college heeft voor het bedrag van 30 miljoen gulden (circa 
e 13,6 miljoen) kunnen achterhalen dat het structureel is gereserveerd voor 
de bedrijfsvoering. Door de verschillende bezuinigingsoperaties na 2003 is 
niet te achterhalen tot welk jaar dat bedrag gereserveerd is gebleven.

1023 Bestuursdienst (Bureau Management Ondersteuning), Collegevoordracht Agenda 2006, maart 2004.
1024 SMART: Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
1025 College B&W, Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2001.
1026 Een ‘Managementcontract Kwaliteitsslag’.
1027 College B&W, Managementcontract Kwaliteitsslag, augustus 2001.
1028 College B&W, Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2001.
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Verloop en resultaten
ACAM constateert in het Generaal Verslag van 2004 dat in de jaren ervoor 
een impuls is gegeven aan de aandacht voor bedrijfsvoering en dat 
de kwaliteit ervan is verbeterd. ACAM vermeldt echter ook dat bij veel 
diensten nog verbeteringen zijn gewenst.1029 Het college geeft verder aan 
dat het terugverdieneffect van Operatie Kwaliteitsslag vooral kwalitatief 
van aard is – het gaat voornamelijk om het wegwerken van achterstallig 
onderhoud en kwaliteitsverbetering. Investeringen in de bedrijfsvoering 
hadden moeten leiden tot besparingen, maar deze waren uiteindelijk niet 
te kwantificeren.1030

Het programma bestaat de eerste twee jaren (2001 en 2002) uit incidentele 
en structurele uitgaven. Deze zijn onderverdeeld per participerende dienst. 
Voorbeelden zijn het verbeteren van de kwaliteit van de staf van de Dienst 
Amsterdam Beheer (structureel) en het opschonen van de archieven van 
het Gemeentelijk Grondbedrijf (incidenteel).1031 In de jaarrekening van 
2001 is er voor het collegevoorstel inzake Operatie Kwaliteitsslag circa 
2,7 miljoen gulden uitgegeven. In de begrotingen van 2002 en 2003 staan 
geen incidentele bedragen meer.1032 

De commissie heeft geen eindevaluatie of déchargerapport van Operatie 
Kwaliteitsslag ontvangen. Hierdoor is het niet mogelijk om een beeld te 
krijgen van de behaalde resultaten.1033 

 4. Focus in Bedrijfsvoering (2004)

Focus in Bedrijfsvoering dient de kwaliteit van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering op orde te brengen en te houden bij de diensten 
door structurele en acute bedrijfsvoeringsgebreken aan te pakken
De Rekeningencommissie heeft bij de controle van de jaarrekening over 
2003 het (financieel) beheer van 42 gemeentelijke organisatieonderdelen 
onderzocht. Bij een groot aantal daarvan constateert zij dat de beheersing 
van de bedrijfsvoering nog niet op het gewenste niveau is.1034 Het 
college oordeelt daarnaast dat er meer aandacht is voor beleid dan voor 
uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie. Focus in Bedrijfsvoering 
heeft daarom als doelstelling de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfs
voering – daar waar nodig – op orde te brengen en op orde te houden.1035

Aanpak (planning en budget)
Het college stelt voor dit te doen middels twee aanpakken:
• Een structurele aanpak via drie lijnen: 

1. een bestuurlijk vastgestelde compacte set bedrijfsvoeringsnormen;
2. het rapporteren door dienstdirecteuren in hun jaarplan en 

bedrijfsvoeringsverklaring (onderdeel van hun jaarrekening);
3. periodieke bedrijfsvoeringsaudits (de zogenoemde integrale meting 

bedrijfsvoering).

1029 ACAM, Generaal Verslag jaarrekening 2004 gemeente Amsterdam, 14 mei 2005.
1030 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2003, mei 2004.
1031 College B&W, Verdelingsvoorstel budget operatie Kwaliteitsslag, 30 maart 2001.
1032 Gemeente Amsterdam, Begroting 2003, december 2002.
1033 College B&W, Antwoord op informatieverzoek van de enquêtecommissie, 9 december 2015.
1034 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2003 van de gemeente 

Amsterdam, mei 2004.
1035 Brief van wethouder Financiën Huffnagel met betrekking tot bedrijfsvoeringsgebreken geconstateerd door 

Rekeningencommissie, 2004.
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• Een aanpak van de meest acute bedrijfsvoeringsgebreken zoals 
die door de Rekeningencommissie zijn opgenomen in haar 
onderzoeksverslag over de jaarrekening over 2003, zoals de 
(actualisatie van de) beschrijving van werkprocessen en het opstellen 
van interne controleplannen.1036

Voor uitvoering van Focus in Bedrijfsvoering heeft het college geen extra 
budget gereserveerd, omdat het college besluit het project binnen de 
bestaande taakstellingen van de gemeentelijke organisatieonderdelen 
te realiseren. Er is geen afzonderlijk budget binnen de bestaande 
budgetten toegewezen voor de uitvoering van Focus in Bedrijfsvoering. 
De belasting voor het ambtelijke apparaat betreft het inzetten van 
capaciteit voor onder meer het toetsen van de bedrijfsvoeringsnormen 
en het invullen van de bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV). De periodieke 
bedrijfsvoeringsaudit – de integrale meting bedrijfsvoering (IMB) – legt 
vooral beslag op de personele capaciteit van de Bestuursdienst. In dit 
plan zijn geen duidelijke terugverdieneffecten genoemd.1037 

Verloop en resultaten
Voor het instrument van BVV’s en IMB’s is in Focus in Bedrijfsvoering 
geen einddatum genoemd. De eerste IMB’s zijn verricht over het jaar 
2005 en de laatste over het jaar 2009. De Bestuursdienst heeft de 
dienstdirecteuren te kennen gegeven in de rekeningcirculaire 2014 dat zij 
geen BVV’s meer hoeven op te leveren.1038

Het projectplan voor Focus in Bedrijfsvoering stelt dat de wethouder 
Financiën de coördinerende wethouder is voor uitvoering van het plan 
en de opvolging van hieruit voortkomende instrumenten. De wethouders 
Financiën Huffnagel, Griffith en Asscher voelen deze verantwoordelijkheid 
echter niet.1039 Wethouders Huffnagel en Griffith houden tijdens hun korte 
wethouderschap de voortgang niet bij. Wethouder Asscher, de gemeente
secretaris en Concern Financiën/DMC sturen vervolgens niet bij op de 
inzet van BVV en IMB. De directeur Concern Financiën, mevr. Lindeman 
geeft aan geen capaciteit te hebben gehad om die taken uit te voeren1040 
en oudgemeentesecretaris De Jong geeft aan dat hij de IMB geen 
voorspellende waarde vond hebben.1041 In 2010 stopt het instrument 
IMB en een jaar later wordt een sterk vereenvoudigde vorm van de BVV 
geïntroduceerd. Gemeentesecretaris Van Gils geeft aan de BVV’s nooit 
gezien te hebben en via nieuwe instrumenten als bedrijfsvoerings
vensters te werken aan sturing op bedrijfsvoering.1042 De directeur DMC, 
dhr. Van Woerkom, geeft aan dat hij geen bedrijfvoeringsverklaring heeft 
gezien in de periode 2011 – 2013.1043

1036 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
1037 Zie Bijlage 4 voor een uitgebreidere uitleg over BVV’s en IMB’s.
1038 Bestuursdienst, Circulaire rekening 2014, 13 november 2014. Zie verder voor verloop van BVV’s en IMB’s Bijlage 3.
1039 Openbaar verhoor dhr. G.P. Huffnagel, 14 september 2015. Openbaar verhoor mevr. L.P. Griffith, 11 september 2015. 

Openbaar verhoor dhr. L.F. Asscher, 9 oktober 2015.
1040 Openbaar verhoor mevr. E. Lindeman, 23 september 2015.
1041 Openbaar verhoor dhr. E. Gerritsen, 23 september 2015.
1042 Openbaar verhoor dhr. A.H.P. van Gils, 7 oktober 2015.
1043 Openbaar verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015.
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De Rekeningencommissie constateert in 2005 dat de bestuurlijke 
aandacht voor de beheersing van de bedrijfsvoering is toegenomen 
door Focus in Bedrijfsvoering en de invoering van de BVV’s. Echter, het 
valt de Rekeningencommissie op dat wederom bij een aantal diensten 
verbeteringen nog noodzakelijk zijn.1044

Het voorstel voor de aanpak van de meest acute bedrijfsvoerings
gebreken bestaat eruit dat dienstdirecteuren in hun dienstjaarrekening 
over 2004 dienen te rapporteren over de wijze waarop zij hun bedrijfs
voeringsgebreken, zoals door de Rekeningencommissie geconstateerd, 
gaan oplossen en wanneer deze oplossing gereed is. Dit moeten zij doen 
middels een prioriteitenlijst, een rapportage met gemaakte afspraken 
en uiteindelijk op 1 maart 2006 een rapportage met bereikte resultaten. 
De commissie merkt op dat in het kader van dit enquêteonderzoek het 
college heeft aangegeven deze tussentijdse en eindrapportages niet te 
hebben teruggevonden in het archief.1045

 5. Agenda 2006 (2004)

Agenda 2006 streeft door slimmer te werken de gemeentelijke 
organisatie verder tot ontwikkeling te brengen
De Bestuursdienst vermeldt in 2004 dat de hoge ambities uit het 
programakkoord van 2002 worden belemmerd door de wijze waarop 
de stedelijke samenwerking is georganiseerd en heeft zes knelpunten 
gevonden die realisatie van het programakkoord in de weg staat. Dit zijn:
1. Vastgelopen bureaucratie: de besturing van de primaire 

processen wordt belemmerd door vastgelopen bureaucratie: te veel 
toetsingsbureaucratie, versnipperde en overlappende bevoegdheden, 
veel overdrachtsmomenten en financieringssystemen die aanzetten tot 
contraproductief gedrag en die leiden tot verspilling van capaciteit;

2. Achterhaalde werkprocessen; binnen de primaire processen zijn 
werkprocessen niet georganiseerd met het gewenste resultaat als 
uitgangspunt. Er wordt niet gedifferentieerd tussen ‘eenvoudige’ 
en ‘complexe producten’. Er wordt te weinig gebruik van ICT 
(cliëntvolgsystemen, gezamenlijke basisregistraties) gemaakt;

3. Ondermaatse bedrijfsvoering: de ondersteuning van de primaire 
processen wordt gehinderd door versnipperde en ondermaatse 
bedrijfsvoering, waardoor samenwerking tussen organisatie
onderdelen wordt gehinderd;

4. Rolverwarring burger – overheid: de sturingspretenties van de 
lokale overheid zijn te groot. Amsterdammers worden onvoldoende 
aangezet tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid;

5. Vastgelopen handhaving: binnen het proces regelgeven en 
handhaven zijn door overheden gestelde eisen vaak inconsistent, 
hoewel deze eisen vanuit deelbelangen geheel legitiem kunnen zijn. 
Bovendien worden regels niet consequent gehandhaafd;

6. Onvoldoende kwaliteit dienstverlening: binnen het proces 
dienstverlening gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de burgers.1046

1044 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2004, juni 2005.
1045 College B&W, Notitie Focus in Bedrijfsvoering, 28 oktober 2004.
1046 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
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Operatie Drieluik heeft de bedrijfsvoering verbeterd, maar heeft 
ook geleid tot de conclusie van het college dat de gemeentelijke 
organisatie nog steeds niet is opgewassen tegen de uitdagingen waar 
ze voor staat.1047 De Bestuursdienst heeft nog in onvoldoende mate 
haar interne samenwerking en coördinatie vorm weten te geven. Bij 
het voorleggen van besluitvorming aan het college is nog te veel 
sprake van een verkokerde advisering die vanuit diensten, bedrijven 
en projectorganisaties via de Bestuursdienst en de desbetreffende 
verantwoordelijke wethouder het college bereikt. De diensten vinden nog 
steeds dat de Bestuursdienst om te veel informatie vraagt. Zij vinden 
voornamelijk de bijdrages aan de verschillende bedrijfsvoeringsdirecties 
te groot. De gemeentelijke organisatie zou zo moeten functioneren dat 
het maatschappelijk resultaat prevaleert boven de institutionele belangen 
van alle spelers die betrokken zijn bij een bepaald beleidsveld.1048 

Agenda 2006 bestaat uit samenhangende programma’s die bedoeld zijn 
om de gemeentelijke organisatie verder tot ontwikkeling te brengen. Het 
streven is tot een slimmere manier van werken te komen. Het belang 
achter dit streven wordt kracht bijgezet door de ombuigingsoperatie 
waartoe college en raad in december 2002 hebben besloten: kosten 
besparen door slimmer werken.1049

Aanpak (planning en budget)
Voor het oplossen van de geïdentificeerde knelpunten heeft de 
Bestuursdienst zes organisatieprincipes opgesteld die tezamen moeten 
resulteren in een slimmer gemeenteapparaat. Vier van de processen zijn 
algemene principes en twee zijn meer specifieke organisatieprincipes.1050 
Deze principes zijn:
1. Toepassen van het 4 x Rprincipe (resultaten, richting, ruimte, 

rekenschap) en elimineren overbodige toetsingsbureaucratie;
2. Processen inrichten met het gewenste resultaat als uitgangspunt;
3. Samenwerken bij bedrijfsvoering en toepassen van dezelfde systemen;
4. Stimuleren van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 

burgers;
5. Consistente eisen en consequent handhaven;
6. Dienstverleningsnormen en trainen klantvriendelijkheid.1051

De organisatieprincipes hebben betrekking op de zes hoofdprocessen van 
de gemeente: ontwikkelen en ordenen, regelgeven en handhaven, dienst 
verlenen, beheren (alle primaire processen), besturen (besturingsproces) 
en ondersteunen (ondersteunend proces). Per hoofdproces zijn aparte 
programma’s opgezet om de organisatieprincipes toe te passen en 
daarmee de knelpunten op te lossen.1052 

1047 Bestuursdienst (Bureau Management Ondersteuning), Collegevoordracht Agenda 2006, maart 2004.
1048 Bestuursdienst (Bureau Management Ondersteuning), Collegevoordracht Agenda 2006, maart 2004.
1049 Bestuursdienst (Bureau Management Ondersteuning), Collegevoordracht Agenda 2006, maart 2004.
1050 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
1051 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
1052 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
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Verloop en resultaten
In mei 2006 presenteert de gemeentesecretaris, dhr. Gerritsen, de 
eindrapportage van Agenda 2006. Hierin is gesteld dat er grote stappen 
gezet zijn en veel werkprocessen zijn geoptimaliseerd zodat de gemeente 
‘slimmer’ kan werken. Volgens de gemeentesecretaris ligt een stevige 
basis voor een vliegende doorstart voor het nieuwe bestuur dat vlak 
daarvoor is aangetreden.1053 

In de eindrapportage van Agenda 2006 beschrijft de Bestuursdienst 
per hoofdproces wat er is gedaan om de organisatieprincipes toe te 
passen en welke resultaten zijn geboekt om slimmer te gaan werken. 
De resultaten echter zijn moeilijk meetbaar doordat het verbeterinitiatief 
bestaat uit een veelvoud van programma’s elk met hun eigen resultaat 
en met doelstellingen die niet SMART zijn geformuleerd en waar in 
gevallen ook projectdocumentatie van ontbreekt. De Bestuursdienst noemt 
daarnaast voornamelijk algemene verbeteringen, zoals dat er meer wordt 
samengewerkt en dat er nog wordt gewerkt aan het opzetten van twee 
shared service centra voor ICT en P&O.1054 

 6. Servicehuis Financiën (2006)

Een jaar voordat Servicehuis Financiën begint wordt het project 
Stroomlijning Financiële Gegevens opgezet met als voornaamste 
doelstelling een uniform rekeningschema te implementeren
In 2005 start het project Stroomlijning Financiële Gegevens (SFG). Dit 
project volgt op de beleidsnota financiële pakketten van voor 2003 
dat als doelstelling had om het grote aantal financiële pakketten dat 
op dat moment wordt gebruikt binnen de gemeente te reduceren en 
te synchroniseren.1055 De voornaamste doelstelling van het nieuwe 
project Stroomlijning Financiële Gegevens is om in samenwerking met 
diensttakken en bedrijven een uniform rekeningschema te ontwikkelen en 
te implementeren, dat gericht is op eenduidige en onderling vergelijkbare 
financiële en controlinformatie. Het project SFG dient ervoor te zorgen 
dat op 1 januari 2008 onder meer alle diensttakken en bedrijven een 
standaard rekeningschema gebruiken en dat het centraal verzamelen van 
de door diensttakken en bedrijven geleverde gegevens efficiënt en effectief 
gebeurt.1056

Gedurende 2006 treden sommige leden van de in hetzelfde jaar gestarte 
stuurgroep SFG toe tot de stuurgroep Servicehuis Financiën (SHF). In 
2007 wordt de stuurgroep SFG in zijn geheel opgeheven en draagt het 
zijn werkzaamheden over aan stuurgroep (SHF).1057 Hiermee wordt het 
project in zijn geheel opgenomen in SHF. Op het moment van overdragen 
heeft de stuurgroep SFG nog geen keuze omtrent de aanbieder en het 
pakket van een uniform rekeningschema. 

1053 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
1054 Bestuursdienst, Eindrapportage Agenda 2006, mei 2006.
1055 Bestuursdienst (Bureau BCF), Beleidsvoorstel Financiële Pakketten, 2005.
1056 Bestuursdienst (Concern Financiën), Projectplan Stroomlijning Financiële Gegevens versie 6.2, 7 februari 2006.
1057 Bestuursdienst (stuurgroep SFG), Notulen vergadering 5 februari 2007, 14 februari 2007.
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In de basisrapportage opgesteld voor het Amsterdams Financieel 
Systeem, geschreven in 2011, schrijft de Directie Middelen en Control dat 
er op dat moment nog tien verschillende financiële pakketmerken worden 
gebruikt door de diensten en de stadsdelen.1058 Op dat moment is er nog 
geen sprake van een uniform rekeningschema.

Door de financiële administraties en subadministraties onder te 
brengen bij Servicehuis Financiën wil het college onder andere 
meer continuïteit in de financiële functie
Op 11 juli 2006 stemt het college in met het voorstel van de wethouders 
Asscher en Van Poelgeest om de financiële administraties van 
gemeentelijke diensten in een Servicehuis Financiën (SHF) onder te 
brengen.1059 De directeur Concern Financiën krijgt de opdracht van het 
college om het Servicehuis te realiseren.

Het SHF is gericht op het verzorgen van de financiële administraties en 
subadministraties die routinematig van aard zijn en waarbij een lage 
managementinterventie is vereist voor de diensten van de gemeente.1060 

De doelstellingen van het Servicehuis Financiën zijn:
• Het vergroten van de samenhang in de financiële functie;
• Het verhogen van de kwaliteit van de financiële administraties en de 

financiële informatie ten behoeve van totale gemeentelijke planning & 
control, concernmanagement en sturing;

• Versnelde beschikbaarheid van benodigde financiële gegevens en 
informatie;

• Meer continuïteit in de financiële functie (betere kennisborging, 
inzetbaarheid en uitwisselbaarheid van financieel medewerkers).1061

Aanpak (planning en budget)
In het kader van dit project heeft de Stuurgroep SHF een vooronderzoek 
(20 februari 2007 gereed), business case (24 april 2007) en plan van 
aanpak (30 mei 2007) opgesteld. In de startnotitie vermeldt de stuurgroep 
dat het project gefaseerd uitgevoerd zal worden. De start van de 
realisatie fase hangt af van een gobeslissing van de raad.1062 

Voor de start van implementatie van het SHF mikt het college op 
1 januari 2008. Het Servicehuis Financiën zou in 2008 starten met een 
startgroepSHF, onder het voorzitterschap van de directeur Concern 
Financiën, met de directeuren of hun vertegenwoordigers van de 
diensten Binnenwaterbeheer Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Ingenieursbureau Amsterdam. 
In de transitiejaren 2010 – 2013 zou het Servicehuis Financiën worden 
uitgebouwd met 25 fte per jaar.1063

1058 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

1059 Dhr. L.F. Asscher en dhr. M. van Poelgeest, Ongeduld naar Actie, 5 juli 2006.
1060 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
1061 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
1062 Bestuursdienst (Concern Financiën), Startnotitie Servicehuis Financiën, oktober 2006.
1063 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
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De oorspronkelijke planning voorziet erin dat het tot en met 2012 zou 
duren om het Servicehuis Financiën op en uit te bouwen. In het voor
onderzoek heeft de StartgroepSHF een businesscase opgesteld waarin 
is berekend dat de totale investeringen e 2,1 miljoen zouden bedragen. 
Deze investeringen betreffen onder meer programma en transitie
kosten.1064 Het Servicehuis Financiën levert besparingen op volgens de 
businesscase. Dit betreffen besparingen op het gebied van personele 
kosten, overhead en kosten van de ICTondersteuning. Per saldo moest 
dat ertoe leiden dat vanaf 2013 jaarlijks ruim e 1,5 miljoen zou worden 
bespaard.1065 

Verloop en resultaten
Het college onderneemt ook initiatieven om control te verbeteren door 
te pogen de decentrale administraties te uniformeren. Medio 2006 
adviseren de wethouders Asscher en Van Poelgeest om de financiële 
administraties van de gemeentelijke diensten onder te brengen in een 
Servicehuis Financiën (SHF).1066 Het realiseren van het Servicehuis zou in 
totaal e 2,1 miljoen moeten kosten.1067 Medewerking van diensten gebeurt 
op vrijwillige basis en is beperkt. Tijdens de begrotingsbespreking 
voor het jaar 2009 wordt – als gevraagd wordt om een incidentele 
verhoging van het budget met e 550 000 – het overgebleven budget 
voor Servicehuis Financiën gebruikt als dekking voor een aantal moties 
c.q. amendementen van de coalitiefracties. Het preadvies vanuit het 
college op deze moties c.q. amendementen is negatief en de wethouder 
Financiën heeft het aannemen hiervan ook ontraden tijdens het debat. 

Het college zegt bij monde van de wethouder Financiën toe te zoeken 
naar andere dekkingsmiddelen voor het Servicehuis. De enquête
commissie heeft geen nieuwe voorstellen voor dekking gezien. Het 
project valt hiermee stil. In totaal was er in 2008 al ruim e 700 000 
uitgegeven aan het Servicehuis Financiën.1068 Toenmalig gemeente
secretaris dhr. De Jong gaf in in zijn openbare verhoor aan dat prioriteiten 
elders lagen en hij voor het Servicehuis niet meer zijn best heeft gedaan 
nadat de financiering was weggenomen. In opvolging komt er later wel 
het project Enterprise One (later bekend als AFS).

Nadat het verbeterinitiatief was stopgezet in 2009, is geen evaluatie 
opgesteld van het project.

 7. Amsterdams Financieel Systeem (2010)

Met AFS wil het college de financiële administratie en informatie
voorziening op een integrale, structurele en fundamentele wijze 
efficiënt, betrouwbaar en eenduidig maken 
Na het stopzetten van het Servicehuis Financiën eind 2008 acht het 
college het nog steeds noodzakelijk om een integrale, structurele en 
fundamentele oplossing te bereiken voor de versnipperde en kwetsbare 
financiële functie en de problemen om een tijdige consolidatie en 

1064 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
1065 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
1066 Dhr. L.F. Asscher en dhr. M. van Poelgeest, Van Ongeduld naar Actie, 5 juli 2006.
1067 Projectgroep Servicehuis Financiën, Businesscase SHF, april 2007.
1068 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2008, 10 juni 2009.
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oplevering van de jaarrekening te realiseren. Er wordt besloten om over 
te gaan tot een gemeentebrede implementatie van een eenduidige en 
betrouwbare financiële administratie voor het concern Amsterdam: het 
Amsterdams Financieel Systeem (AFS).1069 

AFS is erop gericht om de verschillende financiële boekhoudpakketten 
bij de diensten te vervangen door één financieel pakket.1070 De 
strategische doelstelling van AFS is het op een integrale, structurele 
en fundamentele wijze efficiënt, betrouwbaar en eenduidig maken van 
de financiële administratie en informatievoorziening voor het concern 
Amsterdam.1071 De doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd 
wat leidt tot de onduidelijkheid of AFS de implementatie van een 
boekhoudsoftwarepakket ook invulling vormt voor een uniforme en 
eenduidige financiële administratie op concernniveau conform de 
strategische doelstelling.

Aanpak (planning en budget) en verloop
Begin 2010 rondt Concern Financiën een Europese aanbesteding af voor 
de levering van een financieel pakket voor de gemeente Amsterdam.1072 
Nadat de Directie Middelen en Control een basisrapportage over AFS 
heeft opgesteld, krijgt de nieuw opgezette AFSbeheerorganisatie goed
keuring van de raad om vanaf het derde kwartaal van 2011 tot en met het 
tweede kwartaal van 2012 het systeem in te voeren en te testen bij enkele 
proeforganisaties. De ervaringen die daar worden opgedaan, gebruikt de 
AFSbeheersorganisatie voor het ontwikkelen van trainingsmateriaal en 
de ondersteunende AFSdocumentatie. Daarnaast wordt het proefdraaien 
gebruikt om een actueler zicht te krijgen op de kosten van het gebruik van 
AFS. Om de kosten in te schatten, stelt Concern Financiën een business
case op waarin de geraamde kosten en effecten staan.1073 Mede op basis 
van het proefdraaien neemt de raad in juni 2012 het besluit om AFS in de 
hele gemeente te implementeren. 

De invoering vindt plaats met als doelstelling om uiterlijk medio 2015 
alle gemeentelijke diensten en stadsdelen met één uniform basismodel 
te laten werken dat eenduidigheid, uniformiteit en transparantie in de 
financiële administratie waarborgt.1074 Het idee is dat AFS de structuur 
van het werk verandert: beheer wordt verplaatst naar de centrale 
organisatie en de structuren voor overleg en besluitvorming worden 
gecentraliseerd.1075

Oorspronkelijk is het totale investeringsbudget voor de uitrol van AFS 
e 11 miljoen.1076 Dit is onderverdeeld per jaar tot en met 2015. Met de 
Kadernota 2014 is een aanvullend budget toegekend voor de uitbreiding 

1069 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

1070 AFS werd ook als belangrijke pijler voor het nog te ontwikkelen gemeentebrede Amsterdamse Management 
Informatiesysteem (AMI) geacht.

1071 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

1072 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 
6 juni 2011.

1073 AFSProgrammateam, AFSRapportage voor het go/nogo besluit, 4 juni 2012.
1074 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem, 

13 oktober 2014.
1075 Implementatieteam AFS, Implementatieplan AFS versie 1.1, 15 februari 2011.
1076 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 

6 juni 2011.
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van AFS, voor de Digitale Verwerking Inkoopfacturen, waarmee het totale 
investeringsbudget op e 12,7 miljoen komt.1077

In de voortgangsrapportage over het tweede halfjaar van 2013 wordt 
een overschrijding gemeld. Wethouder Financiën Kock concludeert dat 
het grotendeels wordt veroorzaakt door de inzet van AFS beheer – de 
beheers organisatie – op onvoorziene, nietbegrote werkzaamheden. Zo 
blijkt er meer inzet van externe inhuur nodig te zijn bij de implementatie 
van AFS dan van tevoren is verwacht. De totaalraming voor het gehele 
programma AFS komt hiermee op e 13,7 miljoen. Daarmee is sprake 
van een ophoging van e 2,7 miljoen ten opzichte van het oorspronkelijke 
budget, een verhoging van bijna 25%. Verder zijn er hogere kosten 
gemaakt door het programmamanagement en de extra benodigde inhuur 
voor financiële advisering.1078

DMC spreekt in de basisrapportage de verwachting uit dat een besparing 
op proceskosten wordt gerealiseerd door verbeteringen in het inkoop
proces, het subsidieproces en het urenregistratieproces. Ook is de 
verwachting dat directe kosten afnemen zoals op het gebied van lokale 
beheer kosten voor applicatiebeheer, techniek en licenties. Dit wordt 
verder niet gekwantificeerd. Door het elektronisch factureren verwacht 
DMC een besparing tussen de e 1 miljoen en e 2 miljoen structureel.1079

In Figuur 35 is het verloop van AFS weergegeven in een tijdlijn.

 Figuur 35: Verloop Amsterdams Financieel Systeem

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

Resultaten
De combinatie van de implementatie van AFS en de gemeentebrede 
reorganisatie van begin 2015 is de belangrijkste reden geweest een 
assessment van AFS in het najaar 2014 uit te laten voeren door het 
Gemeentelijk Management Team (GMT). Hierin staan onder meer de 
volgende bevindingen:
• Door onvoldoende krachtig opdrachtgeverschap is te laat geanticipeerd 

op de organisatieontwikkeling. Dit heeft gezorgd voor te late escalatie 
op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau;

1077 Gemeente Amsterdam, Kadernota 2014, mei 2013.
1078 Dhr. U. Kock, Brief aan gemeenteraad, 4 november 2014. College B&W, Collegevoordracht omtrent de 

voortgangsrapportage Amsterdams Financieel Systeem tweede halfjaar 2013, 6 mei 2014.
1079 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Basisrapportage: Programma Amsterdams Financieel Systeem, 

6 juni 2011.
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• Financiële rapportages conform de nieuwe structuur zouden per 
1 januari 2015 niet volledig via AFS kunnen plaatsvinden, omdat 
de focus allereerst lag op het financieel beheer en het betalen van 
salarissen en facturen; 

• De ambities en doelstellingen van het programma AFS zijn in termen 
van baten – zoals de daling van (in)directe kosten – niet gerealiseerd. 
De doelstellingen van AFS zijn te ambitieus neergezet en niet 
voldoende uitgewerkt.1080

In november 2014 neemt de raad een motie aan om AFS 1.0 binnen budget 
en planning te realiseren en aan de basis te laten staan van AFS 2.0.1081 

In juni 2015 zijn alle resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) 
overgestapt op AFS, het technisch systeem, conform de planning en 
motie van de raad uit november 2014. Met de implementatie van AFS 
is er één financieel ICTsysteem. Daarmee realiseert de gemeente 
een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van één uniforme 
gemeentelijke financiële administratie. De operationele resultaten van 
AFS – zoals de inrichting van één basismodel en realisatie van een 
beheerorganisatie – zijn behaald. 

De strategische doelstelling van AFS – het op een integrale, structurele 
en fundamentele wijze efficiënt, betrouwbaar en eenduidig maken 
van de financiële administratie en informatievoorziening voor het 
concern Amsterdam – is met de afronding van AFS niet gehaald. Alle 
gemeentelijke onderdelen werken weliswaar met hetzelfde systeem voor 
de financiële administratie, er zijn nog steeds problemen, zoals:
• de hoofdstructuur van het systeem is geënt op het concerndiensten

model en niet op het rvemodel dat sinds 1 januari 2015 bestaat;
• de intensiteit en reikwijdte van het gebruik per gemeentelijk onderdeel 

verschilt. De technische inrichting is echter identiek door gebruik te 
maken van het basismodel;

• de financiële processen om het systeem heen (zoals ‘van bestelling tot 
betaling’) worden niet uniform uitgevoerd;

• er is nog geen sprake van één administratie met eenduidige en 
uniform toegepaste werkprocessen.1082

Zo blijkt AFS bijvoorbeeld nog niet in staat inzichtelijke financiële 
rapportages te produceren. Daarom is na de zomer van 2014 het project 
Administraties 2015 gestart om een tijdelijke oplossing te creëren om 
toch conform het nieuwe rvemodel te administreren en rapporteren. De 
gecreëerde constructie voldoet als een tijdelijke oplossing, maar is niet 
bestendig voor de lange termijn. In maart 2015 besluit het college om 
een oplossing uit te werken voor de lange termijn. Dit is het programma 
Doorontwikkeling Financiële Administratie.1083

Een van de beoogde baten was het laten dalen van beheerkosten voor 
financiële administraties. Na de invoering van AFS zijn deze niet alleen 
niet gedaald, deze kosten zijn gestegen. Op basis van de gegevens uit 
het AFSassessment gemaakt door een aparte werkgroep in oktober 2014 
wordt een overschrijding van de geraamde jaarlijkse beheerkosten van 

1080 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem, 
13 oktober 2014.

1081 Poot c.s., Motie 1162 inzake de aanpak van de problemen bij het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS), 
26 november 2014. 

1082 Wethouder U. Kock, Brief omtrent voortgang AFS en Doorontwikkeling Financiële Administratie, 27 maart 2015.
1083 Wethouder U. Kock, Brief omtrent voortgang AFS en Doorontwikkeling Financiële Administratie, 27 maart 2015.
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43% voorzien – van de oorspronkelijke geraamde e 3,5 miljoen naar e 5 
miljoen per jaar.1084 Deze verhoging vloeit mede voort uit de verwachting 
dat bijvoorbeeld voor de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam de 
beheerkosten drie keer zo hoog zullen zijn. Dit komt mede doordat het 
systeem achter AFS, Enterprise One, een duur systeem is en doordat 
de kosten van het gebruik worden verdeeld over alle deelnemende 
organisaties, zijn de beheerkosten in de oude situatie vrijwel altijd lager 
per organisatie.1085 Voor de Dienst Werk en Inkomen zijn deze kosten vijf 
tot zeven keer zo hoog.1086 

 8. Visie op Control, Implementatieplan Versterking gemeentelijke 
control en Uitvoeringsplan Versterkt control (vanaf 2010)

Visie op Control moet een basis leggen voor de structurele 
versterking van alle controlfuncties waarbij Concern Financiën / 
DMC een belangrijke rol moet vervullen
In juni 2009 wordt de motie De Wit c.s. aangenomen door de gemeente
raad. In deze motie wordt het college opgedragen om Concern Financiën 
een belangrijkere taak toe te bedelen bij de (gemeente brede) control, 
de bezuinigings en reorganisatieronde die door het nieuwe college 
medio 2010 is ingezet en bij de toen op handen zijnde intensivering 
van samenwerking tussen de diensten onderling en de stadsdelen. Het 
functioneren van de gemeentelijke diensten en de stadsdelen vereist 
volgens de aangenomen motie een kwalitatief goede en goed geborgde 
controlfunctie, waartoe Concern Financiën een belangrijke rol kan 
vervullen.1087

Naar aanleiding van deze motie wordt binnen Concern Financiën een 
projectorganisatie opgericht die in 2010 start met het ontwikkelen van 
een Visie op Control. Doel van dit project is om een basis te leggen voor 
de structurele versterking van alle controlfuncties, waarbij de prioriteit 
komt te liggen bij de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringscontrol en 
daarbinnen de financiële concerncontrol.1088

Aanpak (planning en budget)
In december 2010 levert Concern Financiën de nota Visie op Control op. 
In de nota wordt als overkoepelende probleemstelling geconstateerd dat 
de gemeente niet in control is. Eind 2010 stemt het college in met Visie op 
Control.

In Visie op Control formuleert Concern Financiën voor 2011 verschillende 
verbeteracties. Zo is de ambtelijke top bezig een clustercontrollersoverleg 
op te zetten en worden de controllerfuncties geüniformeerd. Ook is het 
plan om te onderzoeken of de controllers tussen de diensten kunnen 
gaan rouleren in een vergelijkbaar systeem als de directeurencarrousel. 
Verder is het idee op korte termijn de P&Ccyclus kritisch tegen het licht 
te houden en waar mogelijk te stroomlijnen. De sturing moet verder 

1084 Werkgroep AFS Assessment, Rapportage Assessment programma Amsterdams Financieel Systeem, 
13 oktober 2014.

1085 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Evaluatie implementatie AFS bij de Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam, 8 april 2013.

1086 Projectgroep AFS/DWI, Impactanalyse AFS Financiële Systemen DWI, 29 april 2014.
1087 De Wit c.s., Motie 347.09 SMART formuleren doelstellingen, 10 juni 2009.
1088 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
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verbeterd worden door stuurvariabelen voor het bestuur te ontwerpen en 
tussentijdse sturing te gaan organiseren. Tot slot maken verandering van 
de managementcultuur ten aanzien van control – noodzakelijk bij gebrek 
aan markttucht – en het verbeteren van de kwalitatieve en kwantitatieve 
formatie bij DMC onderdeel uit van de acties die op korte termijn 
genomen moeten worden. In een latere fase kan aan verbreding van de 
scope van Visie op Control gedacht worden.1089

In Visie op Control geeft Concern Financiën tevens aan een concreet 
implementatieplan op te leveren in het voorjaar van 2011.1090 Het inmiddels 
opgerichte DMC levert uiteindelijk Implementatieplan Versterking 
gemeentelijke control op in oktober 2012. Twee jaar later, in augustus 2014, 
volgt op verzoek van de raad het Uitvoeringsplan Versterkt Control dat als 
‘vervolgaanpak’ dient. Dit laatste plan is nog in uitvoering.

Aan geen van de drie plannen is afzonderlijk budget toegekend. 
Regelmatig is op hoog ambtelijk niveau gesproken over de voortgang van 
de verschillende actielijnen respectievelijk pijlers die Concern Financiën/
DMC voor het Implementatieplan en Uitvoeringsplan heeft opgesteld. 
Voor het Uitvoeringsplan is een klein projectteam bij DMC (2,5 fte) 
opgericht voor opzet, bewaking en uitvoering van het plan. 

Verloop en resultaat
Het college keurt Visie op Control in december 2010 goed met de 
bedoeling de nota begin februari 2011 ter kennisgeving aan de raad aan 
te bieden. Uiteindelijk vindt dit ongeveer drie maanden later plaats. Dit 
gaat gepaard met een brief waarin toenmalig wethouder van Financiën 
Asscher zich excuseert voor de vertraging en stelt dat met een aantal 
acties al voortvarend aan de slag is gegaan.1091

De concerncontroller en clustercontrollers hebben in 2012 aansluitend 
op het gemeentebrede besparingsprogramma Amsterdam Financieel 
Gezond1092 het Implementatieplan Versterking gemeentelijke control  
opgesteld en gedeeld met de raad in oktober 2012. In dat implementatie 
plan zijn negen actielijnen benoemd1093 die nadere invulling moeten 
geven aan de verbeteracties die in Visie op Control zijn benoemd.  
De actielijnen met (verkorte) doelstellingen zijn als volgt: 
1. Management Informatie Systemen (MIS) en stuurvariabelen: 

aanpak om te komen tot ontwikkeling en productie van sturings en 
managementinformatie voor de P&C respectievelijk management
cyclus van stadsdelen en centrale stad;

2. Vereenvoudiging P&C-cyclus: harmoniseren en structureler 
inbedden van de P&Ccyclus voor diensten, bedrijven en stadsdelen, 
waarbij het voor de raad eenvoudiger wordt zijn budgetrecht toe te 
passen en waardoor de administratieve lasten zullen dalen;

3. Uniformering berekeningsgrondslagen: uniformering van dienst, 
bedrijfs en gemeenteadministratie ten aanzien van apparaatskosten, 
kostprijzen en tarieven;

1089 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
1090 Bestuursdienst (Concern Financiën), Visie op Control, 14 december 2010.
1091 Wethouder L.F. Asscher, Brief aan de gemeenteraad omtrent vertraging Visie op Control, 27 april 2012.
1092 Zie toelichting van Amsterdam Financieel Gezond in de laatste paragraaf in deze bijlage.
1093 De collegevoordracht vermeldt dat een aantal actielijnen al liep nog voor vaststelling. Het Implementatieplan zou 

men als formalisering van deze actielijnen kunnen beschouwen.



Rapport van de Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

414

4. Opleidingen en uniforme functieomschrijvingen: het verhogen 
van de kwaliteit van controlmedewerkers (vakkennis, ervaring en 
competenties) en hun binding aan de gemeente;

5. Bedrijfsvoeringssysteem Financiën (AFS) op orde1094;
6. Bedrijfsvoeringssystemen: verbetering van de efficiëntie 

en effectiviteit van bedrijfsvoeringsfuncties door sanering en 
harmonisering van ICTelementen;

7. Audits en interne controle (controletoren): ontwikkelen van een 
optimaal model van de ‘controletoren’1095 in de gemeente Amsterdam;

8. Risicomanagement: in 2016 voldoen alle gemeentelijke organisatie
onderdelen aan internationale normering1096 op het gebied van risico
management;

9. Organisatie en positionering: duidelijk beleggen van onder meer 
rollen, bevoegdheden en functionele aansturing van (cluster)controllers 
ten aanzien van beleids, juridische en bedrijfsvoerings control.1097

De organisatorische scope van het implementatieplan is breed: het heeft 
betrekking op de gehele gemeente en de actielijnen vergen een meer
jarige inspanning. Ten aanzien van de aanpak wordt in het Implementatie
plan gesteld dat na bestuurlijke vaststelling de actielijnen worden 
vertaald in activiteiten. Deze activiteiten worden daarna opgenomen in 
de reguliere jaarplannen en de benodigde inzet dient te worden afgedekt 
binnen het bestaande budget van de diensten.1098

In 2014 is, mede op verzoek van de raad1099, een aangescherpt plan ter 
versterking van de control ingevoerd, het Uitvoeringsplan Versterkt 
control. De negen actielijnen van het Implementatieplan, de producten 
(de uitvoerings regels) van Eén Stad Eén Financieel stelsel en de start van 
de herinrichting van de controlfunctie volgens het ‘three lines of defence’
model vormen aanleiding van het GMTbesluit van 30 april 20141100 voor 
het formuleren van een vervolgaanpak. In het Uitvoeringsplan Versterkt 
control uit augustus 2014 worden hiertoe vijf pijlers geformuleerd, 
toegelicht en nader uitgewerkt. Het betreft de volgende pijlers:
1. Werkend drielijnsmodel voor interne sturing en beheersing 

(inclusief risicomanagement): het Uitvoeringsplan focust op 
samenwerking tussen de eerste twee lijnen van het ‘three lines of 
defence’model: het lijnmanagement en de controlorganisatie;

2. Actuele, volledige en juiste voortgangsinformatie: opdat het 
management adequaat kan reageren op risico’s en doelen adequaat 
kan bijstellen of aanscherpen;

3. Integrale gemeentebrede planning & control: regievoering op 
een goede P&Ccyclus;

4. Geaccepteerd financieel besturingsmodel: als randvoorwaardelijk 
voor een sterke, gesloten P&Ccyclus, waarvoor beleidsnota Ramen en 
bekostigen het kader geeft;

1094 Dit werd al ter hand genomen door AFS zelf voordat Doorontwikkeling Financiële Administratie begon in 2015.
1095 Dit betreft het geheel van controlewerkzaamheden waarmee wordt vastgesteld of afgesproken systemen, 

procedures en werkwijze er voor zorgen dat de uitvoering van gemeentelijke activiteiten wordt beheerst en 
voldoet aan de vooraf geformuleerde doelstellingen.

1096 ISOnorm 31000.
1097 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Implementatieplan Versterking gemeentelijke control, 21 mei 2012.
1098 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Implementatieplan Versterking gemeentelijke control, 21 mei 2012.
1099 Motie Poot c.s., nr. 434.14, 11 juni 2014.
1100 Het GMTbesluit is zelf een uitvloeisel van het aandringen van de raad op versterking van control, ingegeven 

door het WKBincident en de behandeling van de jaarrekening 2012 (op basis van aanbevelingen van de ACAM).
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5. Mensen die het doen en die het kunnen: zorg dragen dat 
lijnmanagement, betrokkenen vanuit de controlorganisatie (waaronder 
DMC) en externe toezichthouders verantwoordelijkheid nemen voor 
sturing en beheersing.1101

Het doel van het Uitvoeringsplan Versterkt control is tweeledig: enerzijds 
beoogt DMC control te implementeren (middels de bovengenoemde 
pijlers), anderzijds beoogt het de control te borgen en continu te 
verbeteren. Bij het borgen en continu verbeteren staat centraal om binnen 
de organisatie te leren van elkaar. Per pijler wordt een planning tot 2017 
opgenomen met op te leveren (en reeds afgeronde) producten.1102

In Figuur 36 is het verloop van Visie op Control en de vervolgplannen 
weergegeven in een tijdlijn.

 Figuur 36:  Verloop Visie op Control, Implementatieplan Versterking 
gemeentelijke control en Uitvoeringsplan Versterkt control

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

 9. Plan Organisatieontwikkeling (2013)

Met het Plan Organisatieontwikkeling wil het college een 
flexibele, daadkrachtige en compacte organisatie inrichten mede 
om zo geld te besparen en betere prestaties te leveren 
Het college is in 2012 door onder meer de bezuinigingsopgave Eén 
Stad Eén Opgave1103 ervan overtuigd geraakt dat veranderingen aan de 
organisatie nodig zijn. De gemeentesecretaris krijgt daarom opdracht 
van het college om per 1 september 2012 een veranderaanpak voor de 
nieuwe organisatie voor te leggen.1104 Hierbij wordt hij ondersteund door 
het Concern Management Team (CMT), met vertegenwoordigers van stad 
en stadsdelen. Het beoogde resultaat moet onder meer betreffen:
• Scenario’s en organisatieprincipes hoe de gemeentelijke organisatie er 

in 2015 uit kan zien en keuzes voorleggen hoe de organisatie flexibel 
en wendbaar zou worden, inclusief de sturingsfilosofie (governance) 
die hierbij hoorde;

• Hierbij rekening te houden met aspecten als: stijl van werken, cultuur, 
waarden van de organisatie, vaardigheden die nodig zouden zijn om 
resultaten te behalen, managementstijl en talentontwikkeling;

1101 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Uitvoeringsplan versterkt control, 3 september 2014.
1102 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Uitvoeringsplan versterkt control, 3 september 2014.
1103 Zie Bijlage 7 voor een uitgebreidere uitleg over Eén Stad Eén Opgave.
1104 College B&W, Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling Amsterdam, juni 2012.
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• Een uitgewerkte planning en veranderaanpak voor de periode na 
1 september 2012 met mijlpalen en te zetten stappen op korte en lange 
termijn.1105

Door de gemeente Amsterdam flexibeler in te richten, wil het college geld 
besparen, betere prestaties leveren en de organisatie aanpassen aan de 
wensen van vandaag en morgen. De doelstelling is om de organisatie 
flexibel, daadkrachtig en compact in te richten.1106

Aanpak (planning en budget)
Het Plan Organisatieontwikkeling omvat een analyse van de organisatie 
waaruit verschillende problemen naar voren komen. Zo erkent het college 
met het aannemen van Plan Organisatieontwikkeling onder meer: 
• Verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn onduidelijk;
• Binnen de gemeente is overlap in taken als gevolg van het grote 

aantal diensten en stadsdelen;
• Er is te veel focus op beleid in plaats van uitvoering;
• Er is beperkt inzicht in besteding van middelen en bereikte resultaten;
• Er is binnen de diensten verkokering en fixatie op het eigen 

organisatie onderdeel;
• De interne bedrijfsvoering is onvoldoende professioneel;
• Binnen de organisatie is sprake van vrijblijvendheid.1107 

Om deze en andere problemen aan te pakken, introduceert het college 
een veranderagenda voor 2013 – 2016. Deze voorziet onder meer in een 
organisatiewijziging waarin de diensten op zullen gaan in resultaat
verantwoordelijke eenheden (rve’s). Deze zullen elk deel gaan uitmaken 
van één van de vier. Dit zijn de volgende geworden:
• Cluster Sociaal & Veilig; 
• Cluster Ruimte & Economie; 
• Cluster Dienstverlening & Informatie;
• Cluster Bedrijfsvoering.1108

De vier clusters worden geleid door directeuren die hiërarchisch onder 
de gemeentesecretaris vallen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
hebben voor de organisatieontwikkeling.1109 Bij de implementatie is niet 
gekozen voor een grote allesomvattende reorganisatie, maar voor een 
ontwikkelmodel. De hervorming wordt in de jaren 2013 – 2016 gefaseerd 
doorgevoerd. De organisatie zelf, maar ook de organisatieverandering 
moet daarbij flexibel zijn. Er zijn daarnaast tussentijdse evaluatie
momenten om de stand van zaken van de reorganisatie te peilen.1110

1105 College B&W, Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling Amsterdam, juni 2012.
1106 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
1107 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
1108 Het betrof de clusters Sociaal & Veilig, Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Ondersteunende 

bedrijfsvoering. Daarnaast zouden de Bestuursdienst en de bestuurscommissieorganisaties blijven bestaan.
1109 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
1110 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
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Het college geeft aan dat de organisatieontwikkeling op zichzelf geen 
extra taakstelling mag bevatten en ook minimaal budgettair neutraal 
moet verlopen. De organisatieontwikkeling moet de realisatie mogelijk 
maken van bezuinigingen, van de veranderingen als gevolg van de 
besluiten over het bestuurlijk stelsel en als gevolg van de besluiten over 
het Vereveningsfonds. Frictiekosten zullen worden opgevangen binnen 
bestaande begrotingen en/of efficiëntiewinsten die worden behaald.1111

 10. Doorontwikkeling Financiële Administratie (2015)

Doorontwikkeling Financiële Administratie moet ervoor zorgen 
dat de gecentraliseerde financiële administratie wordt door
ontwikkeld om AFS aan te passen aan het huidige cluster en 
rvemodel
In november 2014 duidt de raad op de noodzaak om tot een stevige en 
brede doorontwikkeling van de financiële administratie te komen in 
termen van processen, werkwijzen, inrichting, organisatie en houding en 
gedrag.1112 De doorontwikkeling is nodig omdat de hoofdstructuur van 
AFS geënt was op het concerndienstenmodel en niet op het rvemodel 
dat sinds 1 januari 2015 bestaat. In een oplegnotitie uit maart 2014 
besluit het GMT dat de uitrolplanning van AFS, zoals door de raad 
goedgekeurd in juni 2012, wordt aangehouden en dat de scope niet 
wordt aangepast ondanks de gemeentelijke reorganisatie.1113 De raad 
neemt in november 2014 een motie aan die erin voorziet dat AFS binnen 
de gestelde planning en het gestelde budget wordt gerealiseerd.1114 
Raad en college hebben de voorkeur om eerst de implementatie van het 
oorspronkelijke systeem af te ronden, alvorens het aan te passen aan de 
nieuwe organisatiestructuur.1115 

Na de zomer van 2014 is het project Administraties 2015 gestart om een 
tijdelijke oplossing te creëren en om conform het nieuwe rvemodel te 
administreren en te rapporteren. In maart 2015 beoordeelt de wethouder 
Financiën Kock dat er een programma voor de doorontwikkeling moet 
komen voor de lange termijn: Doorontwikkeling Financiële Administratie 
(DFA).1116 Dit programma moet de gemeentelijke organisatie in staat te 
stellen om:
• de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie 

van de gemeente Amsterdam te vergroten;
• de kwaliteit en snelheid van de (op financiële gegevens) gebaseerde 

ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming te verbeteren;
• de gemeentebrede financial control op de organisatie te versterken;
• de uniformiteit en efficiëntie van de financieeladministratieve 

processen te verhogen.1117

1111 College B&W, Plan Organisatieontwikkeling, mei 2013.
1112 Dhr. P.W. van Lindenberg, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, maart 2015.
1113 Bestuursdienst (Directie Middelen en Control), Oplegnotitie Organisatieontwikkeling in relatie tot programma 

AFS, 14 maart 2014.
1114 Poot c.s., Motie 1162 inzake de aanpak van de problemen bij het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS), 

26 november 2014.
1115 Openbaar verhoor mevr. C.G. Gehrels, 2 oktober 2015.
1116 Dhr. U. Kock, Brief aan raadscommissie Financiën omtrent voortgang AFS en Doorontwikkeling Financiële 

Administratie, 27 maart 2015.
1117 Dhr. P.W. van Lindenberg, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, maart 2015.
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Aanpak (planning en budget)
De opdrachtnemer van DFA is het Programma Management Team 
(PMT). Dit team wordt ondersteund door de gemeentesecretaris 
(de opdrachtgever), een stuurgroep, een bestuurlijk team en een 
onafhankelijk orgaan genaamd de ‘Quality board’. Middels een 
gefaseerde invoering wil het college op 1 januari 2017 een uniforme 
concernadministratie bereiken.1118

De raad heeft in 2013 e 5 miljoen gereserveerd voor de doorontwikkeling 
van AFS met daarbij de eis voor het college om te komen met een 
onderbouwd bestedingsvoorstel om deze reserve aan te spreken. 
Onder het PMT worden deelprojecten geïnitieerd, ten uitvoer gebracht 
en afgerond, waarna deze deelprojecten worden verwijderd uit de 
programma organisatie. Via projectvoorstellen zal het PMT telkens aan 
de stuurgroep1119 vragen om akkoord op de investering horend bij het 
deelproject. Voor de initiatiefase, die zou lopen tot en met mei 2015, 
werd de raad gevraagd om e 295 000. Het programmaplan dat zou 
volgen in juni 2015 zou een gedetailleerd beeld schetsen van de 
benodigde middelen voor de vervolgfase.1120 In de raadsvergadering van 
30 september 2015 is e 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor DFA uit de 
toen nog beschikbare reserve van e 4,7 miljoen voor de doorontwikkeling 
van AFS. Hierdoor is er nog een resterende reserve van e 1 miljoen.1121

 11. Overige verbeterinitiatieven in de onderzoeksperiode

In een onderzoeksperiode van twaalf jaar zijn er ook andere verbeter
initiatieven geweest die een impact hebben op (onderdelen van) de 
financiële functie. Twee initiatieven die de commissie wil benoemen die 
zij in minder detail heeft geanalyseerd zijn:
• Amsterdam Fiscaal in Control;
• Amsterdam Financieel Gezond.

 11.1 Amsterdam Fiscaal in Control

Amsterdam Fiscaal in Control heeft tot doel te zorgen dat de 
gemeente fiscale fouten tijdig signaleert, herstelt en daarvan 
leert (leercirkel) 
Op 1 januari 2010 start Bureau Fiscaal Advies & Control (destijds nog 
onder de naam Bureau Rijksbelastingzaken) met het project Amsterdam 
Fiscaal in Control (AFC). Doel van het project is de gemeente in drie jaar 
te laten toegroeien naar de status van fiscaal in control. Dat wil zeggen 
dat Amsterdam fiscale fouten tijdig signaleert, herstelt en daarvan leert 
(leercirkel) en dat Amsterdam tijdig stuurt op een fiscaal optimale situatie. 
Hiervoor is het van belang dat de fiscale administratieve organisatie en 
interne control (AO/IC) van de gemeentelijke organisaties op orde zijn 
en dat op de werking daarvan voldoende controle is. Ook belangrijk 
in de leercirkel is een versterking van het fiscale bewustzijn binnen 
Amsterdam.1122

1118 Dhr. P.W. van Lindenberg, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, maart 2015.
1119 Het controlerend orgaan van het project waar onder meer de gemeentesecretaris als opdrachtgever in zit.  

De stuurgroep wordt geïnformeerd door het PMT middel periodieke rapportages.
1120 Dhr. P.W. van Lindenberg, Programmabrief Doorontwikkeling Financiële Administratie, maart 2015.
1121 Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober, 23 september 2015.
1122 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsplan Amsterdam Fiscaal in Control versie 5, 3 juni 2012.
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Met dit doel zou de gemeente Amsterdam de afspraken die in 2009 in 
het met de Rijksbelastingdienst gesloten convenant Horizontaal Toezicht 
nakomen. In het convenant horizontaal toezicht heeft Amsterdam 
toegezegd te zullen streven naar een systeem van interne beheersing, 
interne controle en externe controle waarbinnen fouten in de belasting
aangiften tijdig worden voorkomen.1123 

Hoewel daar geen formele opdracht aan ten grondslag ligt, gaat Bureau 
Fiscaal Advies & Control ervan uit dat de toenmalige gemeentesecretaris 
door ondertekening van het convenant als opdrachtgever van het project 
fungeert. In het Uitvoeringsplan Amsterdam Fiscaal in Control beschrijft 
Bureau Fiscaal Advies & Control de uitvoering van het project in de jaren 
2010 tot en met 2012. Over de voortgang van het project is periodiek 
gerapporteerd aan de directeur DBGA.1124

De resultaten van Amsterdam Fiscaal in Control zijn in Hoofdstuk 5 
besproken.

 11.2 Amsterdam Financieel Gezond

Amsterdam Financieel Gezond is gericht op het versterken van 
grip op de gemeentefinanciën door de gemeente voor te bereiden 
op een onzekere toekomst ten gevolge van de financiële crisis
Op 24 februari 2012 informeert wethouder Asscher in een brief aan de 
raadscommissie Jeugd, ICT en Financiën over Amsterdam Financieel 
Gezond (AFG). Hij vermeldt dat ondanks de besparingen van e 208 
miljoen die zijn aangekondigd in het Programakkoord 2010 – 2014 en 
fundamentele hervormingen die zijn doorgevoerd op het domein werk 
en inkomen, dit niet volstond om een gezonde financiële positie te 
behouden. In de Begroting 2012 is dit opgemerkt. Dit had te maken met 
het onzekere financiële toekomstperspectief van de gemeente.1125

Ondanks dat het in het najaar van 2011 nog niet duidelijk is hoeveel er 
precies bezuinigd moet worden, acht het college het noodzakelijk om de 
gemeente voor te bereiden op de onzekere toekomst. Hiertoe initieert 
het college het traject AFG. De wethouder Financiën zegt hierover: In dit 
traject worden nieuwe besparingsmaatregelen uitgewerkt en wordt de 
(financiële) wendbaarheid van de gemeentelijke organisatie vergroot. Zo 
versterken we onze grip op de gemeentefinanciën.1126

Het doel van AFG is om de grip op de gemeentefinanciën te vergroten.1127 
Met AFG wil het college tot maatregelen komen waarmee het evenwicht in 
de begroting wordt hersteld. De nadruk ligt hierbij op de eigen organisatie. 
Gekeken is naar de taken van centrale stad en die van de stadsdelen.

1123 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Stand van Zaken Fiscaal in Control, 2 januari 2012.
1124 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Project Amsterdam Fiscaal in Control, 15 mei 2015.
1125 Wethouder L.F. Asscher, Brief aan de raadscommissie JIF omtrent AFG, 24 februari 2012.
1126 Wethouder L.F. Asscher, Brief aan de raadscommissie JIF omtrent AFG, 24 februari 2012.
1127 Gemeente Amsterdam, Kadernota 2013, 15 mei 2012.
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Het programma AFG is opgebouwd met vijf ‘bouwstenen’:

Bouwsteen Resultaat bij kadernota 2013

a. Stresstest Gevalideerd model; 4 scenario’s met effecten op de begroting, analyse van 
dilemma’s; implementatievoorstel

b. Inzet op Herstel c 80 tot c 100 miljoen aan structurele bezuinigingen nodig vanaf 2013.  
c 150 miljoen aan besparingsmaatregelen zodat de raad kan kiezen

c. Eén Stad, Eén Begroting c 60 tot 90 miljoen aan besparingsmaatregelen op het raakvlak centrale 
stad – stadsdelen. Het betreft in essentie een takenanalyse: waar overlappen 
activiteiten elkaar?

d. Meerjaren 
investeringsprogramma

Overzicht financieringsaanvraag; balansanalyse van investeringen; analyse 
weerstandsvermogen, uitwerkingsvoorstel voor een afwegingskader en 
gemeentelijke schuldnorm

e. Strategisch 
personeelsplan

Kwantitatieve analyse laagbetaalde functies en arbeidsmarkt; vier 
werkgeversscenario’s; uitwerkingsvoorstel instrumentarium
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 BIJLAGE 7: BEZUINIGINGSPROGRAMMA’S IN AMSTERDAM

 1. Leeswijzer

Naast de verbeterinitiatieven (zie Bijlage 6) heeft de gemeente 
Amsterdam sinds 2010 verschillende bezuinigingsprogramma’s gestart. 
Deze programma’s zijn een gevolg geweest van de financiële crisis en de 
algemene wens om doelmatiger om te gaan met publiek geld. 

Deze bijlage beschrijft de belangrijkste bezuinigingsprogramma’s: Inzet 
op Herstel I en II (bezuinigingen van de centrale stad) en Eén Stad Eén 
Opgave (gemeentebrede bezuinigingen). In totaal heeft de gemeente 
Amsterdam in de periode 2010 – 2014 door deze programma’s tot nu 
toe1128 e 288,2 miljoen aan structurele bezuinigingen gerealiseerd. De 
verwachting is dat deze drie bezuinigingsprogramma’s aan het eind van 
2016 tot ongeveer e 340 miljoen aan structurele bezuinigingen zullen 
leiden.1129

 2. Inzet op Herstel

Vanaf 2011 wil het college ombuigingsmaatregelen nemen om 
grote financiële tekorten te voorkomen. Het gaat met name om 
besparingen op het gebied van bedrijfsvoering 
In 2010 stelt het college dat de gemeente Amsterdam afstevent op grote 
financiële tekorten in de jaren die komen. Het college voorspelt dat in 
2011 het structurele tekort van e 83 miljoen zal oplopen tot e 208 miljoen 
in 2014 door dalende inkomsten en stijgende uitgaven. In de Begroting 
2011 neemt het college daarom maatregelen om het structurele tekort 
te dekken door middel van ombuigingen vanaf 2011. Het plan is om in 
de periode 2011 – 2014 structurele besparingen van e 194 miljoen te 
realiseren. Dit bezuinigingsprogramma heet Inzet op Herstel.1130

De bezuinigingen vinden plaats binnen de pijlers Bedrijfsvoering 
(e 111,9 miljoen), Fysiek domein (e 41,3 miljoen) en Sociaal domein 
(e 40,9 miljoen). Het college wil de grootste besparingen halen binnen 
bedrijfsvoering, omdat effecten van de bezuinigingen op de stad, de 
burgers en bedrijven, zodoende zo veel mogelijk voorkomen worden.1131 
Dit betreft onder meer een bezuiniging van e 8 miljoen op de Bestuurs
dienst mede door het verlagen van structurele personeels uitgaven.

1128 31 december 2014 is het ijkpunt.
1129 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2014, mei 2015.
1130 Later gaat dit Inzet op Herstel I heten met de toevoeging van additionele maatregelen, Inzet op Herstel II, in 2012.
1131 Gemeente Amsterdam, Begroting 2011, november 2011.
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Ondanks deze maatregelen voorziet het college in mei 2013 dat het tekort 
voor dat begrotingsjaar alsnog zou oplopen tot e 67,8 miljoen. Daarom 
komt het college in de Kadernota 2013 met additionele maatregelen 
om een gezonde financiële positie te waarborgen.1132 Het college zet de 
verdere stappen richting een fundamenteel andere inrichting van de 
gemeente Amsterdam, omdat gewone besparingen niet voldoen:
• Eén Stad Eén Opgave: in eerste instantie e 121 miljoen, later verhoogd 

naar e 127,7 miljoen, te weten structurele besparingen door centrale 
stad en stadsdelen gezamenlijk;

• Inzet op Herstel II: e 20 miljoen aan structurele besparingen door 
o.a. verlaging van beleids en onderhoudsbudgetten en inkomsten
verhogende maatregelen.1133

De maatregelen van Inzet op Herstel II zijn alle verwerkt in de begroting 
2013.

 3. Eén Stad Eén Opgave

De economische crisis dwingt het college om extra te bezuinigen 
in 2012. Het college wil kosten besparen door te komen tot een 
efficiëntere, transparantere en slimmere organisatie
Door de economische crisis voert Amsterdam in 2012 extra bezuinigingen 
door bovenop de al lopende bezuinigingsopdracht Inzet op Herstel. 
Het college introduceert om die reden het programma Eén Stad Eén 
Opgave (1S1O). Dit programma beoogt een einde te maken aan het 
onnodig taken laten uitvoeren op meerdere plekken in de gemeentelijke 
organisatie, de uitdijing van het gemeenteapparaat en de ondoorzichtige 
dienstverlening door een teveel aan procedures en bureaucratie. De 
doelstelling van 1S1O was om tot een efficiëntere, transparantere en 
slimmere organisatie te komen. Op die manier streeft het college ernaar 
e 120 miljoen te bezuinigen.1134 

Om dit te realiseren worden 22 maatregelen uitgewerkt tot concrete 
organisatie en/of implementatieplannen. Bij alle maatregelen is het idee 
dat een besparing wordt gekoppeld aan een verandering van werkwijze 
en daarmee aan vermindering van formatie. Dat sluit aan bij de uitgangs
punten van de Kadernota 2013 om te komen tot een flexibelere en 
wendbaardere gemeentelijke organisatie.1135 De besparings maatregelen 
in 1S1O kenmerken zich door hun gemeentebrede karakter. De totale 
besparing van een maatregel bestaat veelal uit een optelling van talrijke 
kleine bedragen bij diverse organisatieo nderdelen van de gemeente.

1132 Gemeente Amsterdam, Kadernota 2013, mei 2013.
1133 Gemeente Amsterdam, Begroting 2013, november 2012.
1134 Gemeente Amsterdam, Begroting 2013, november 2012 (in de Begroting 2014 wordt dit bedrag verhoogd naar 

e 127,7 miljoen).
1135 Gemeente Amsterdam, Begroting 2013, november 2012.
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 4. Stand van zaken eind van de onderzoeksperiode

De gemeente gaat verder met bezuinigen na de onderzoeks
periode
In 2014 zijn de drie bezuinigingsoperaties – Inzet op Herstel I en II en  
Eén Stad Eén Opgave – nog actief. Vanaf 2016 dient het totale bedrag van 
e 340 miljoen aan structurele bezuinigingen te zijn gerealiseerd. Eind 2014 
had e 288 miljoen gerealiseerd moeten zijn, maar hebben bezuinigingen 
ter grootte van slechts e 226,5 miljoen de status ‘afgerond’ gekregen. 
Hierbij is de kanttekening dat een groot deel van de bezuinigingen 
incidenteel of structureel alternatief is ingevuld of is komen te vervallen. 
Bij e 11,2 miljoen is gesteld dat dit niet gerealiseerd is. 

Inzet op Herstel I is in 2014 definitief afgerond en heeft e 192,5 miljoen aan 
structurele bezuinigingen opgeleverd. Voor 1S1O staan nog e 40 miljoen 
aan bezuinigingen gepland in 2015, het laatste jaar van die bezuinigings
opgave.1136

In de Begroting 2015 kondigt het college nieuwe bezuinigingen aan 
naast de lopende programma’s, oplopend tot e 158,5 miljoen structureel 
in 2018. Dit betreft voornamelijk maatregelen op de organisatie en op 
parkeer vergunningen, subsidies en dividend.1137

1136 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2014, mei 2015.
1137 Gemeente Amsterdam, Begroting 2015, september 2014.
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 BIJLAGE 8:  NADERE ANALYSE VAN CONSTATERINGEN 
VAN ACAM EN DE REKENINGENCOMMISSIE

 1. Leeswijzer

In het hoofdrapport is verwezen naar constateringen gedaan door ACAM, 
de gemeentelijke accountant, en de Rekeningencommissie. Deze bijlage 
biedt een nader overzicht van de belangrijkste gebreken die ACAM en 
de Rekeningencommissie constateerden rondom de financiële bedrijfs
voering bij een selectie van gemeentelijke diensten gedurende de 
onderzoeks periode.

 2. Nadere analyse jaarrekeningen en managementletters van 
diensten

De accountantsverslagen1138 van de Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam (DBGA), de Dienst ICT (DICT), de Dienst Infrastructuur 
Verkeer en Vervoer (DIVV), de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het 
Ontwikkelings bedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), inclusief hun 
voorgangers, zijn nader in detail bestudeerd. Figuur 37 toont voor elk van 
deze diensten in welke jaren zij een afkeurende accountsverklaring, een 
oordeels onthouding of een accountantsverklaring met beperking kregen.

 Figuur 37: Overzicht van door ACAM geconstateerde getrouwheids- en/of 
rechtmatigheidsgebreken bij de jaarrekeningen van DBGA, DICT, 
DIVV, DWI en OGA

getrouwheid

rechtmatigheid

OGA
(Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam)

getrouwheid

rechtmatigheid

DICT
(Dienst ICT en voorganger Servicehuis ICT)

goedkeurende accountantsverklaring met beperking

afkeurende accountantsverklaring

oordeelonthouding

getrouwheid

rechtmatigheid

DIVV
(Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer)

getrouwheid

rechtmatigheid

DBGA
(Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam)

getrouwheid

rechtmatigheid

DWI
(Dienst Werk en Inkomen en voorganger 

Sociale Dienst Amsterdam)

2004 2006 2008 2010 20122002 2014

Bron: Enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

1138 ACAM toetst alleen de opvolging van kaders die in de rechtmatigheidsmatrix zijn opgenomen (bron: openbaar 
verhoor dhr. V.G.J. van Woerkom, 7 oktober 2015). Een accountantsverslag zal geen volledig beeld geven van 
bedrijfsvoeringsgebreken binnen de betreffende organisatie of het betreffende organisatieonderdeel.
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Uit inhoudelijke analyse van de accountantsverslagen van deze vijf 
diensten is gebleken dat getrouwheidsgebreken in de jaarrekening vaak 
gerelateerd zijn aan beperkte beheersing van operationele financiële 
taken en financiële planning en controltaken. Onderstaande opsomming 
biedt een overzicht van verklaringen die ACAM aanvoerde om dienst
rekeningen niet (volledig) goed te keuren wegens gebreken in de 
getrouwheid1139. Daarnaast zijn aanvullende opmerkingen van ACAM uit 
accountants verslagen en managementletters opgenomen die wijzen op 
knelpunten rondom de financiële planning en control.

Door ACAM geconstateerde gebreken in de financiële functie  
bij DBGA
• DBGA 2002 – accountantsverklaring. Al in 2002 bekritiseerde 

ACAM de gebrekkige beheersing van de bedrijfsvoering bij DBGA. Dit 
kwam voornamelijk doordat de administratie organisatie en interne 
controle (AO/IC) niet voldeden aan de normen van de dienst zelf.1140

• DBGA 2007 – managementletter. ACAM wees op de proces
beschrijvingen die niet geactualiseerd waren, waaronder die voor de 
woonkostenbijdrage (WKB).1141

• DBGA 2008 – managementletter. ACAM bekritiseerde nog steeds 
de matige beheersing van de bedrijfsvoering. Als oorzaak gaf het dat 
de interne beheersing afhankelijk was van één of enkele personen, 
gedeeltelijk werkte en niet was verduurzaamd in de organisaties.1142

• DBGA 2008 – accountantsverklaring. ACAM adviseerde om 
voldoende beheersingsmaatregelen in te bedden voor de WKB. 
Daarbovenop was de rechtmatigheid van de WKB niet geborgd.1143

• DBGA 2009 en 2010 – managementletter. ACAM wees erop dat 
risicomanagement niet op orde was binnen de dienst. In 2009 had 
de dienst geen goed zicht op de grootste risico’s en in 2010 was het 
onduidelijk welke risico’s gedekt werden.1144

• DBGA 2009, 2010 en 2011 – managementletters. Met de 
concern brede introductie van de betalingsmodule Inside Business 
begon ACAM te adviseren om betaallimieten te implementeren en die 
te koppelen aan autorisaties. Dit advies deed ACAM in 2009, 2010 en 
2011 maar is niet opgevolgd.1145

• DBGA 2013 – managementletter. ACAM adviseerde de totstand
koming van de risicoinventarisatie te verbreden. Ook was het verder 
operationaliseren van de bij de risico’s te treffen beheers maatregelen 
een aandachtspunt, evenals het toezien op de naleving van de 
beheers maatregelen.1146

1139 De getrouwheidsgebreken hangen over het algemeen meer samen met tekortkomingen in het presteren van de 
financiële functie. Deze worden hier daarom nader toegelicht. De rechtmatigheidsgebreken zijn in gevallen mede 
gerelateerd aan het niet voldoen aan aanbestedingsregels.

1140 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2002 van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, 
28 april 2003. 

1141 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2007, 10 december 2007. 
1142 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2008, 4 september 2008.
1143 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2008 van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, 

18 maart 2009.
1144 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletters 2009 en 2010, 3 december 2009 en 

29 maart 2011.
1145 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletters 2009, 2010 en 2011, 3 december 2009, 

29 maart 2011 en 23 januari 2012.
1146 ACAM, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam managementletter 2013, 4 april 2014.
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Door ACAM geconstateerde gebreken in de financiële functie bij 
Servicehuis ICT en DICT
• Servicehuis ICT 2006 en 2007 – managementletters. ACAM 

constateerde dat Servicehuis ICT problemen had op het gebied van 
interne beheersing, budgetbewaking en inrichting van rapportages.1147

• Servicehuis ICT1148 2006 – accountantsverklaring met 
beperking. De verklaring met beperking bij de jaarrekening over 
2006 kwam voort uit onzekerheid die bestond met betrekking tot de 
volledigheid van gepresenteerde opbrengsten.1149

• Servicehuis ICT 2007 – accountantsverklaring met beperking. 
De verklaring met beperking bij de jaarrekening over 2007 kwam 
onder meer voort uit het aan het verkeerde jaar toerekenen van 
licentie kosten, het niet opnemen van vorderingen, twijfels over de 
juiste waardering van vorderingen en twijfels over de rechtmatigheid 
van dotaties en onttrekkingen van reserves.1150

• DICT 2010 – oordeelonthouding van de accountant. ACAM 
kwam met een oordeelonthouding over de jaarrekening over 2010 
omdat zij van mening was dat de interne beheersing van DICT rondom 
enkele voor de jaarrekening kritische processen in 2010 op zodanige 
wijze had gefunctioneerd dat onvoldoende zekerheid kon worden 
verkregen over de juistheid en volledigheid van baten en lasten en 
de daarmee samenhangende balansposten. ACAM stelde vast dat 
er gedurende het jaar te beperkt management en stuurinformatie 
beschikbaar was geweest en dat de noodzakelijke ‘checks and balances’  
niet (of pas laat) op hun plaats kwamen, waardoor de dienst een 
belangrijk deel van het jaar niet in control was geweest.1151

• DICT 2013 en 2014 – accountantsverklaringen. Over 2013 en 
2014 werd door ACAM gesteld dat de interne beheersing bij DICT niet 
op orde was.1152

Door ACAM geconstateerde gebreken in de financiële functie bij 
OGA
• OGA 2002 – accountantsverklaring met beperking. De jaar

rekening over 2002 kreeg een verklaring met beperking omdat het niet 
toegekende deel van de declaratie Stadsvernieuwingsfonds 2001 niet 
in de administratie was verwerkt.1153

• OGA 2005 – afkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening 
over 2005 kreeg een afkeurende verklaring wegens een veelheid 
aan materiële fouten die tezamen de voorgeschreven tolerantie 
overtreffen. Bovendien constateerde ACAM dat door de gebrekkig 
functionerende administratieve organisatie en interne beheersing 
binnen het OGA niet op rationele wijze zekerheid verkregen kon 
worden over de juistheid en volledigheid van de baten en lasten en 
de daarmee samenhangende balansposten. Verder werd vastgesteld 
dat het jaarverslag cijfermateriaal bevatte waarbij bedragen niet 
consequent verwerkt waren.1154 

1147 ACAM, Servicehuis ICT managementletter 2006, 15 november 2006 en ACAM, Servicehuis ICT management - 
letter 2007, 12 juli 2007.

1148 Voorganger van DICT.
1149 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van Servicehuis ICT, 18 april 2007.
1150 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2007 van Servicehuis ICT, 17 april 2008.
1151 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2010 van Dienst ICT, 31 maart 2011.
1152 ACAM, Verslag van de controle van de jaarrekening 2013 van Dienst ICT, 17 april 2014 en ACAM, Verslag van de 

controle van de jaarrekening van Dienst ICT, 21 april 2015.
1153 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2002 van het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam thans 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 9 mei 2003.
1154 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2005 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 

8 mei 2006.
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• OGA 2006 – oordeelonthouding. In 2006 volgde een oordeel
onthouding ten aanzien van de getrouwheid: ACAM stelde dat de 
administratieve organisatie en interne beheersing binnen OGA 
onvoldoende hadden gefunctioneerd, waardoor niet op rationele wijze 
zekerheid kan worden verkregen over de juistheid en volledigheid van 
baten en lasten en de daarmee samenhangende balansposten.1155

• OGA 2006 – 2010 – managementletters. Tijdens het verzwaard 
toezicht bij OGA (2006 – 2010) constateerde ACAM in haar 
management  letters dat bij OGA beheersingsmaatregelen en control 
in de praktijk nog verder vorm en inhoud moesten krijgen.1156 Over 
2011 constateerde ACAM voor het eerst dat de interne beheersing van 
voldoende niveau was.1157

• OGA 2010 – accountantsverklaring met beperking. De jaar
rekening over 2010 kreeg een verklaring met beperking om de risico’s 
inzake het Vereveningsfonds te benadrukken.1158

• OGA 2012 – oordeelonthouding. Bij de jaarrekening over 2012 
onthield ACAM zich van een oordeel omdat onzekerheid bestond ten 
aanzien van de juiste waardering van de post Voorraden onderhanden 
werk en de daaraan gerelateerde voorzieningen van het Verevenings
fonds.1159

• OGA 2013 – managementletter. ACAM stelt dat control daad
krachtiger kan. Volgens de accountant zijn controltaken niet optimaal 
belegd en is de auditunit onvoldoende effectief.1160

Door ACAM geconstateerde gebreken in de financiële functie  
bij DWI
• DWI 2006 en 2008 – managementletters. ACAM constateerde 

in 2006 dat DWI een complexe organisatie was waarvan het nodige 
verwacht mocht worden op het gebied van het jaarrekeningdossier. 
Aan deze verwachting werd volgens ACAM niet voldaan, resulterende 
in risico’s voor efficiency en effectiviteit van jaarrekening en controle
proces.1161 De managementletter 2008 bevatte grotendeels hetzelfde 
soort commentaar.1162 

• DWI 2012 – 2014 – accountantsverklaringen. Bij de jaar
rekeningen over 2012, 2013 en 2014 werd door ACAM geconstateerd 
dat het jaarrekeningtraject bij DWI moeizaam was.1163

1155 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
19 april 2007.

1156 ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2006, 8 september 2006, ACAM, 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter in het kader van het verbeterplan en de interim-
controle 2006, 18 december 2006, ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2007, 
3 juli 2007, ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2008, 20 december 2008 en 
ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2009, 29 juni 2009.

1157 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2011 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
5 april 2012.

1158 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
14 april 2011.

1159 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2012 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
11 april 2013.

1160 ACAM, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam managementletter 2013, 30 september 2014.
1161 ACAM, Dienst Werk en Inkomen interim managementletter 2006, 29 juni 2006.
1162 ACAM, Dienst Werk en Inkomen managementletter 2008, 2 oktober 2008.
1163 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2012 van de Dienst Werk en Inkomen, 2 april 2013, ACAM, 

Verslag van de controle van de jaarrekening 2013 van de Dienst Werk en Inkomen, 15 april 2014 en ACAM, Verslag 
van de controle van de jaarrekening 2014 van de Dienst Werk en Inkomen, 11 mei 2015.
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Door ACAM geconstateerde gebreken in de financiële functie  
bij DIVV
• DIVV 2002 en 2003 – accountantsverklaringen. Bij de jaar

rekening van DIVV over 2002 stelde ACAM dat de controlfunctie bij 
DIVV niet in staat was fouten en onregelmatigheden van te voren te 
ontdekken.1164 Een jaar later bleek dat er volgens ACAM onvoldoende 
aandacht was besteed aan verbeteringen.1165

• DIVV 2003 – managementletter. In 2003 werd in de management
letter aan DIVV melding gemaakt dat de verschillen tussen de 
afdelingen met betrekking tot financiën markant waren. De kwaliteit 
was volgens ACAM sterk afhankelijk van betrokkenheid en kwaliteit 
van het integraal management van elke afdeling.1166

• DIVV 2004 – accountantsverklaring met beperking. De jaar
rekening over 2004 kreeg een verklaring met beperking omdat ten 
aanzien van enkele balansposten onzekerheid bestond over de 
juistheid en volledigheid van een deel van de daar verantwoorde 
bedragen. Het jaarrekeningproces over 2004 verliep bij DIVV verder 
moeizaam. Wel werden verbeteringen gemeld op het gebied van de 
interne beheersing.1167 Verdere verbeteringen moesten voortkomen uit 
een verbeterplan dat door Deloitte werd opgesteld. Deloitte stelde dat 
op dat moment de kwaliteit van de financiële functie van DIVV tekort 
schoot.1168 In de jaren die volgden werden door ACAM verbeteringen 
gemeld in het financieel beheer in bredere zin en de jaarverslaggeving 
in het bijzonder.1169

• DIVV 2008 – accountantsverklaring met beperking. De jaar
rekening over 2008 kreeg een verklaring met beperking. Er bestond 
onzekerheid of de risicovoorziening voor de Noord/Zuidlijn de best 
mogelijke schatting was.

 3. Overzicht constateringen Rekeningencommissie

De Rekeningencommissie brengt jaarlijks een verslag uit voor de 
raad waarin zij ingaat op de gemeentebrede jaarrekening en ook 
constateringen doet over gemeentebrede en dienstspecifieke bedrijfs
voerings  aspecten. Onderstaande bevat een selectie van belangrijke 
constateringen die de Rekeningencommissie door de jaren heeft gedaan.

Jaarrekening 2002: 
• De Rekeningencommissie constateert dat de bestuurlijke behandeling 

van jaarrekeningen en accountantsverslagen in de raadscommissies 
de afgelopen periode in veel gevallen in onvoldoende mate heeft 
plaatsgevonden. 

1164 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2002 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
8 mei 2013.

1165 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2003 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
6 mei 2004.

1166 ACAM, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer managementletter 2002, 23 mei 2003.
1167 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2004 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 

29 april 2005.
1168 Deloitte Consultancy B.V., Verbeter Financiële Functie Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Gemeente 

Amsterdam, 3 mei 2005.
1169 ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2005 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 

28 april 2006, ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2006 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer, 4 april 2007 en ACAM, Verslag inzake de controle van de jaarrekening 2007 van de Dienst Infrastructuur 
Verkeer en Vervoer, 15 april 2008.
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• Verder stelt de Rekeningencommissie dat de verschillende projecten 
qua informatiegehalte niet eenduidig zijn van opzet, er criteria 
ontbreken wanneer kwartaalrapportages wel of niet moeten worden 
opgesteld en niet duidelijk is welke scheidslijn wordt getrokken bij 
de informatieverstrekking aan de raad. Ook stelt de Rekeningen
commissie dat de informatieverstrekking ontbreekt over de kosten die 
benodigd zijn om een project af te ronden afgezet tegen het resterende 
budget. De Rekeningencommissie vindt dat het hoge risicoprofiel 
van mogelijk optredende overschrijdingen bij projecten binnen de 
gemeente meer structurele aandacht vereist.

• De Rekeningencommissie stelt dat het ontbreken van duidelijke werk-/
boekingsinstructies bij OGA een negatieve invloed heeft gehad op de 
totstandkoming van de jaarrekening over 2002.1170

Jaarrekening 2003:
• De Rekeningencommissie constateert dat bij een groot aantal 

organisatie  onderdelen de beheersing van de bedrijfsvoering nog niet 
op het gewenste niveau is. De Rekeningencommissie gaat dieper in op 
de negentien diensten die het betreft.1171

Jaarrekening 2004:
• De Rekeningencommissie constateert dat de bestuurlijke aandacht 

voor het onderwerp bedrijfsvoering is toegenomen, hetgeen onder 
meer blijkt uit de uitgebrachte nota Focus in Bedrijfsvoering en de 
invoering van de bedrijfsvoeringsverklaring, de actualisering van het 
Concernhandboek Financiën en de toepassing van de integrale meting 
bedrijfsvoering.

• De Rekeningencommissie merkt op dat bij verschillende diensten 
(onder andere de Bestuursdienst, DBGA en OGA) nog verbeteringen 
gewenst en noodzakelijk zijn. De Rekeningencommissie ziet als een 
oorzaak dat het niveau van interne beheersing vaak afhankelijk is van 
één of enkele personen, slechts gedeeltelijk werkt en meestal niet 
is verduurzaamd in de organisaties. Daarbij merkt de Rekeningen
commissie op dat maatregelen gericht op de naleving van wet- en 
regelgeving nog expliciet in de administratieve organisatie van de 
gemeentelijke organisatieonderdelen moet worden geregeld. Verder 
vindt de Rekeningencommissie dat de kwaliteit en frequentie van de 
uitvoering van interne controlewerkzaamheden verbetering behoeft.1172

Jaarrekening 2005:
• De Rekeningencommissie is niet tevreden over het aanleveren 

van jaarrekeningen. De Rekeningencommissie constateert dat het 
verschijnsel “meerdere versies van (concept) jaarrekeningen en niet 
op tijd” iets zegt over de beheersing van het jaarrekeningproces 
en de beheersing van de bedrijfsvoering bij diverse gemeentelijke 
organisatie onderdelen.

1170 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2002, 25 juni 2013.
1171 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2003, 26 mei 2004.
1172 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2004, 15 juni 2005.
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• De Rekeningencommissie vindt het uit oogpunt van goed (financieel) 
beheer niet acceptabel dat eerst bij het samenstellen van de jaar-
rekening problemen blijken of dat de signalen van de accountant voor 
de leiding van gemeentelijke organisatieonderdelen de eerste signalen 
zijn over (financiële) beheersproblemen. Dit duidt op onvoldoende 
interne beheersing bij de betreffende diensten.

• De Rekeningencommissie stelt dat in 2005 bij DWI sprake was van te 
veel onrechtmatigheden. 

• De Rekeningencommissie stelt verder dat de bedrijfsprocessen bij 
OGA (nog steeds) niet voldoende werden beheerst. De inrichting 
van de administratie en de maatregelen voor de administratieve 
organisatie en interne beheersing boden onvoldoende zekerheid om 
de getrouwheid van baten en lasten vast te stellen.1173

Jaarrekening 2006:
• De Rekeningencommissie acht het gewenst dat gemeentelijke 

organisatieonderdelen de administratieve organisatie en interne 
beheersing van hun processen hebben beschreven, uitgevoerde 
interne controlehandelingen vastleggen en de goede werking van die 
processen aantonen via procesgerichte audits.1174

Jaarrekening 2007:
• De Rekeningencommissie maakt opmerkingen over de interne 

beheersing bij DBGA, DIVV, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
(DMO), Dienst Zorg en Samenleven (DZS) en Dienst Stadstoezicht. Deze 
is bij deze diensten volgens de Rekeningencommissie voor verbetering 
vatbaar.1175

Jaarrekening 2008:
• De Rekeningencommissie oordeelt ten aanzien van risicobeheersing 

dat de coördinatie wel wat sterker zou mogen, evenals het leren 
van elkaar. Er moet toezicht komen op de uitvoering van risico-
management.

• De Rekeningencommissie stelt dat zij in het kader van haar 
controlerende taak individuele gesprekken heeft gevoerd met college-
leden en de gemeentesecretaris. In die gesprekken heeft de commissie 
voor zichzelf geen duidelijkheid kunnen verkrijgen over hoe de 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
organisatie is belegd.1176

Jaarrekening 2009:
• De Rekeningencommissie adviseert een intracomptabele boekhouding 

te realiseren, waarbij met één druk op de knop geconsolideerd kan 
worden. Dit is noodzakelijk, omdat het proces van de formats waaruit 
de jaarrekening is opgebouwd, in haar voegen kraakt.

1173 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2005, 31 mei 2006.
1174 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2006, 2007.
1175 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2007, 2008.
1176 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2008, 3 juni 2009.
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• De Rekeningencommissie merkt op dat met de oplevering van een 
plan van aanpak en het werken aan een visienotitie [het latere Visie op 
Control] nog geen concrete invulling is gegeven aan de toebedeling 
van een meer belangrijke taak bij de control aan Concern Financiën. 
Het college wordt verzocht de raad te informeren over de inhoud van 
het plan van aanpak en de bijbehorende tijdsplanning. Ook verzoekt 
het de raad te informeren in welk jaar het college de versterking van 
de gemeentebrede controlfunctie en de nieuwe rol van de concern-
controller in uitvoering denkt te brengen en hoe de eventuele risico’s 
zullen worden beheerst die de realisatie daarvan in de weg staan.1177

Jaarrekening 2010:
• De Rekeningencommissie concludeert dat het inrichten van concern-

control veel te lang op zich laat wachten en verzoekt het college om 
hoge urgentie bij de implementatie van concerncontrol en over de 
voortgang de raad te rapporteren.

• De Rekeningencommissie vraagt zich soms af waarom het college 
genoegen neemt met de kwaliteit van de afgeleverde dienstjaar-
rekeningen. De commissie constateert dat het aan de raad is erop toe 
te zien dat het college de verbeterpunten die de Rekeningencommissie 
in haar verslag noemt, oppakt om daarmee het (financiële) beheer 
structureel op een hoger niveau te brengen.

• De Rekeningencommissie stelt vast dat de beheersing van de risico’s op 
concernniveau niet voldoende is geweest in 2010. Bij OGA constateert 
de Rekeningencommissie dat het risicoprofiel nog steeds toeneemt. 
De Rekeningencommissie vraagt daarom om een stringente aanpak 
voor het fondsbeheer en de ontwikkelingen in de grond exploitaties om 
adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt.1178

Jaarrekening 2011
• De Rekeningencommissie vindt het risicomanagement en de 

control niet volwassen genoeg. Het gebrek aan control wordt een 
risico op zich, omdat het de tijdigheid en betrouwbaarheid van de 
stuur  informatie bedreigt met negatieve consequenties voor tijdige 
signalering en (bij)sturing. De Rekeningencommissie vindt het gezien 
de stijging van het risicoprofiel noodzakelijk dat de P&C-cyclus wordt 
verbeterd, zonder daarbij te vergeten dat de afgelopen jaren al een 
flinke verbeterslag is gerealiseerd.

• De Rekeningencommissie constateert dat ACAM vanaf boekjaar 2012 
start met de zogenaamde topdown-controle, waarbij alleen de grotere 
diensten een afzonderlijke controleverklaring krijgen en dat de andere 
diensten worden gecontroleerd op basis van een op concernrisico’s 
gebaseerde controleaanpak. Hierbij is ervan uitgegaan dat Visie op 
Control grotendeels zou zijn geïmplementeerd. Dit is echter nog niet 
het geval.

• De Rekeningencommissie stelt dat het afzonderlijke dienstdenken 
vraagt om stevig te sturen op de verandering van de cultuur én de 
doorzettingsmacht van het concern.1179

1177 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2009, 25 juni 2010.
1178 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de rekening 2010, 1 juni 2011.
1179 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2011 van de gemeente 

Amsterdam, 7 mei 2012.
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Jaarrekening 2012
• De Rekeningencommissie concludeert dat de financiële functie in het 

concern nog niet het gewenste niveau heeft. De Rekeningencommissie 
stelt verder vast dat zowel risicomanagement als control nog niet op 
het niveau is dat past bij de huidige complexe situatie. Daarbovenop 
komt dat op een aantal terreinen de basis nog niet op orde is. 
Concern  control en de controlfunctie van de diensten moeten elkaar 
in verbondenheid gaan versterken en de kwaliteit van de functie moet 
worden verbeterd. Ook stelt de commissie dat een goede afbakening 
tussen de verantwoordelijkheden van de lijn en de kaderstellende, 
ondersteunende controlfunctie niet overal vanzelfsprekend is. 
Nog te vaak voelen lijnmanagers zich te weinig betrokken bij de 
totstandkoming van de financiële prognoses.

• De Rekeningencommissie roept het college wederom op om de 
komende jaren extra budget beschikbaar te stellen om de kwaliteit 
van de beheersing van de gemeentelijke organisatie op het niveau te 
brengen dat past bij het risicoprofiel.

• Verder stelt de Rekeningencommissie te hopen dat bij het voorstel 
van mei 2013 ten aanzien van herinrichting van de ambtelijke 
organisatie wordt voorzien in een slagvaardige sturing met 
doorzettings  macht. Dit is nodig om een cultuurverandering naar “één 
Amsterdam” vorm te geven en de vrijblijvendheid ten aanzien van 
concern  doel  stellingen en afspraken te doorbreken.1180

Jaarrekening 2013
• De Rekeningencommissie stelt dat uit accountantsverslagen en de 

gesprekken die de Rekeningencommissie heeft gevoerd naar voren 
komt dat het opstellen van de jaarrekening bij te veel diensten en 
stadsdelen nog een ‘project’ is dat pas aan het einde van het jaar 
wordt opgestart. In eerdere jaren is al de aanbeveling gedaan door 
zowel de Rekeningencommissie als ACAM om een hardclosure in te 
voeren. Gezien de invoering van AFS bestaan volgens de Rekeningen-
commissie nu geen technische belemmeringen meer voor het daad-
werkelijk inrichten van de tussentijdse afsluiting.

• De Rekeningencommissie presenteert de raad tien aanbevelingen ter 
verbetering van toekomstige jaarrekeningen en het financieel beheer 
in het algemeen. De Rekeningencommissie adviseert de raad om de 
aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven twee 
keer per jaar over de voortgang te rapporteren. Tot de aanbevelingen 
behoren onder meer:
o Signaleer gedurende het transformatieproces van de drie 

decentralisaties tijdig mogelijke financiële knelpunten, zodat 
bijsturing kan plaatsvinden. Handhaaf in dit kader de Regeling 
Risicovolle projecten;

o Geef bij de inrichting van de controlfunctie in de nieuwe organisatie 
extra aandacht aan de controle op naleving van concernkaders;

o Verwerk alle relevante ontwikkelingen ook cijfermatig in de 
resultaat prognose bij de achtmaandsrapportage;

o Verbeter de kwaliteit van financiële verantwoordingen door tussen-
tijdse afsluitingen van de administratie;

o Breng het volume van de gemeenterekening terug door toelichtingen 
to-the-point te maken en detailinformatie te verwijderen.

1180 Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2012 van de gemeente 
Amsterdam, 15 mei 2013.
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• De Rekeningencommissie constateert dat in de jaarrekening 2012 de 
sturing en verantwoording van de grondexploitaties ingrijpend is 
veranderd. Er is een forse verbetering doorgevoerd.1181

Jaarrekening 2014
• De Rekeningencommissie neemt ten aanzien van het financiële 

beheer waar dat belangrijke veranderingen in gang zijn gezet. Deze 
veranderingen zijn nodig voor een verdere versterking van de 
beheersing, zoals de versterking van de control, de professionalisering 
van de inkoopfunctie en de centralisatie van bedrijfsvoering.

• De Rekeningencommissie spreekt de waarschuwing uit dat 2015 
een moeilijk en lastig jaar wordt. De herinrichting van de organisatie 
heeft geleid tot het verplaatsen van mensen en het verplaatsen van 
processen. De commissie verwacht dat dit zeker zijn weerslag zal 
hebben op de kwaliteit van het financiële beheer en de jaarrekening 
over 2015.

• De Rekeningencommissie stelt dat de toelichtingen bij de P&C-
producten beter moeten. Vooral het verhaal achter de cijfers over het 
gehele boekjaar wordt bij een aantal programma’s node gemist en ook 
de toelichting bij sommige balansposten is te summier.

• De Rekeningencommissie concludeert dat ten aanzien van de 
versterking, inrichting en borging van de controlfunctie, dat al veel in 
gang is gezet en nog veel is te doen.

• Verder stelt de commissie dat het concerngevoel voor één Amsterdam 
nog moet groeien.

• Ook stelt de Rekeningencommissie dat is gebleken dat op dit moment 
onvoldoende inzicht bestaat over de aanwezige talenten binnen 
het concern. Hierdoor is het niet mogelijk om bij knelpunten in de 
capaciteit flexibel te handelen. Tijdige signalering van knelpunten 
in de benodigde bezetting, het kennen van de aanwezige talenten 
in combinatie met goede interne opleidingen zal de kwaliteit en 
flexibiliteit van de organisatie zeer ten goede komen.1182

Tussentijdse analyse van de Rekeningencommissie over de 
periode 2006 – 2012
In 2014 heeft de Rekeningencommissie verder uitgebreid teruggeblikt 
op de constateringen, opmerkingen, aanbevelingen, toezeggingen en 
afspraken tussen raad en college over de financiële bedrijfsvoering van 
de gemeente en haar onderdelen in de periode 2006 – 2012. Hieronder 
volgt een opsomming van de belangrijkste constateringen die de 
Rekeningencommissie daarbij heeft gedaan.

• Tempo verbeteringen: Bij veel van de benoemde thema’s laten 
de verbeteringen op zich wachten. Het is geen uitzondering dat 
onderwerpen meerdere jaren terugkomen en soms na acht jaar nog 
niet volledig zijn afgedaan. Verbeterprojecten met lange doorlooptijd 
worden soms aangepast tijdens de invoering omdat deze door de 
realiteit zijn ingehaald.

1181  Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2013 van de gemeente 
Amsterdam (inclusief jaarrekening van de stadsdelen), 2014.

1182  Rekeningencommissie, Verslag van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 2014 van de gemeente 
Amsterdam, 2015.
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• Gedecentraliseerde inrichting: De Rekeningencommissie stelt dat 
veel van de constateringen en aanbevelingen zijn terug te leiden op 
de negatieve effecten die samenhangen met de keuze voor de ver 
doorgevoerde decentrale organisatie-inrichting in Amsterdam. Vanaf 
2006 is dit onderwerp aan de orde geweest.

• Verdeling verantwoordelijkheden: De wijze van inrichting van 
de aansturing door het college van het concern, de diensten en 
de ambtenaren heeft gezorgd voor versnippering. De bestuurlijke 
aandacht voor bedrijfsvoeringsaspecten is meestal minder dan voor 
politieke zaken. 

• Verbetertrajecten: Uit de inventarisatie blijkt dat de afgelopen acht 
jaar verschillende verbetertrajecten en verzwaard toezicht worden 
ingesteld, waarbij alle grote diensten voorbij komen en meerdere 
jaren nodig hebben om het verbetertraject te realiseren. [Dit] is een 
belangrijke aanwijzing dat op dit moment nog steeds: de financiële 
functie in algemene zin (bij diensten) versterkt moet worden en de 
toezicht houdende rol op de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering 
(‘de control’) onvoldoende is en niet naar behoren functioneert.

• Financiële functie en control: Vanaf 2006 zijn jaar in jaar uit 
opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van financiële processen, 
het gebrek aan tussentijds inzicht in financiële cijfers en de kwaliteit 
van de financiële functie. Vanaf het debat over 2008 wordt door de 
Rekeningen  commissie en de raad gesproken over de versterking van 
de financiële functie en concerncontrol.

• Voorlopige aanbevelingen, toekenningen en lopende trajecten: 
Uit de voorlopige analyse blijkt dat aanbevelingen van de Rekeningen-
commissie of ACAM meestal worden overgenomen. Vervolgens 
worden deze meegenomen in of gekoppeld aan lopende projecten 
en ontwikkelingen. De Rekeningencommissie stelt vast dat verificatie 
van de uitvoering van de aanbeveling door deze koppeling moeilijker 
wordt. Er is immers geen toezegging van het college die SMART 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) wordt 
uitgewerkt.

• Beleid implementeren: Opvallend is verder dat aanbevelingen voor 
verbeteringen en toezeggingen daaromtrent regelmatig als afgedaan 
worden beschouwd, op dat moment dat de aanbevelingen zijn 
opgenomen in beleid of in een kader.

• Risicomanagement: Vanaf de jaarrekening over 2007 is risico-
management een vast onderwerp geweest van zowel het verslag 
van de Rekeningencommissie, de rapporten van ACAM als van het 
raadsdebat, onder meer gevoed door de discussie omtrent de Noord/
Zuidlijn. In al de daaropvolgende jaren bleven vragen omtrent de 
gemeentebrede integraliteit van de risicobeheersing terugkomen, 
evenals vragen over de hoogte en onderbouwing van het weerstands-
vermogen.1183

1183 Rekeningencommissie, Tussentijdse analyse opmerkingen financiële bedrijfsvoering 2006-2012 en de reactie 
daarop van het College van Burgemeester en Wethouders, 18 november 2014.
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 BIJLAGE 9: METHODE-DUISENBERG IN DE PRAKTIJK

Ter illustratie zijn hieronder enige passages opgenomen uit het verslag 
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
de Tweede Kamer van 25 juni 20151184 die laten zien hoe een rapporteur 
zijn of haar collega-volksvertegenwoordigers kan informeren over 
verantwoordingsstukken. 

Het betreft hier de rapportage over de verantwoordingsstukken 
over 2014 van SZW. Het rapporteurschap is in handen van mevr. 
Nijkerken-de Haan (VVD).

De voorzitter van de commissie, dhr. Kerstens (PvdA), legt de gang 
van zaken van de commissie vergadering als volgt uit:
Dit jaarlijkse wetgevingsoverleg verloopt volgens een vast stramien. 
Wij beginnen met het verslag van de rapporteur namens de 
commissie, mevrouw Nijkerken. Daarna kunnen de Kamerleden een 
aanvullende opmerking maken die niet politiek van aard is. Daarna is 
het woord aan de minister. Vervolgens komt de Kamer nog een keer 
aan de beurt en daarna gaan wij weer naar de minister luisteren. 

De rapporteur vangt haar mondelinge verslag aan:
Voorzitter. In de procedurevergadering van 2 juni heb ik de opdracht 
gekregen om namens de commissie de verantwoordingsstukken te 
beoordelen op de effectiviteit van fraudebestrijding, re-integratie en 
de effectiviteit van de sectorplannen. […]

Zij rapporteert eerst in algemene zin over de verantwoordings-
documenten die zij bekeken heeft en doet daarbij ook verzoeken en 
aanbevelingen aan de bewindspersoon in kwestie:
Om maar met de deur in huis te vallen: hoewel er kleine 
verbeteringen te zien zijn, is het Jaarverslag SZW 2014 nog steeds 
geen volwaardig verantwoordingsdocument. Het jaarverslag en 
het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2012-2014 geven nog te 
weinig zicht op waar het beleid staat, wat er goed gaat en waar moet 
worden bijgestuurd. […] Ik verzoek de minister om een traject in 
gang te zetten waarbij de vaste commissie voor SZW en de minister 
gezamenlijk in goed overleg op zoek gaan naar vergroting van de 
bruikbaarheid van het jaarverslag en de begroting, onder meer 
door gebruikmaking van een nader af te spreken set van eenduidige 
kerngetallen en indicatoren. […]

Vervolgens gaat ze in op specifiek onder de loep genomen thema’s, 
waarbij ze met name spreekt over effectiviteit van beleid. Een 
voorbeeld van zo’n thema is in dit geval re-integratiebeleid:
Over de effectiviteit van re-integratie zou ik eigenlijk heel kort kunnen 
zijn, want daarover is vrijwel geen informatie terug te vinden in de 
verantwoordingsstukken. […]

1184 Tweede Kamer, Verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 25 juni 2015, 18 augustus 2015.
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De rapporteur sluit haar mondelinge verslag af en de voorzitter geeft 
de commissieleden de gelegenheid daarop aan te vullen. De inbreng 
van commissielid Van Weyenberg (D66) illustreert de bijzondere 
positie van de rapporteur, optredende namens de commissie en niet 
namens de fractie waartoe hij of zij behoort:
Wat mij betreft praat de rapporteur namens de Kamer. De rapporteur 
heeft haar inbreng namelijk van tevoren met de commissie gedeeld. 
[…]

De inzichten van de rapporteur vormen de basis van het politieke 
debat. De bewindspersoon in kwestie gaat in op elementen die de 
rapporteur heeft aangedragen en doet toezeggingen. Hierna krijgt 
elk commissielid de gelegenheid te spreken over zaken die door 
de rapporteur zijn aangedragen en de beantwoording door de 
verantwoordelijke bewindspersoon. De leden van de commissie 
stellen onder meer vervolgvragen aan de verantwoordelijke bewinds-
persoon, op basis van de vragen gesteld door de rapporteur.

Commissiebreed wordt de waardering uitgesproken voor de 
werkzaam heden van de rapporteur. Dhr. Heerma (CDA) stelt 
bijvoorbeeld:
Voorzitter. In navolging van de heer Van Weyenberg bedank ik de 
minister voor zijn antwoord in eerste instantie, maar vooral ook 
mevrouw Nijkerken en de ondersteuning voor al het werk dat gedaan 
is in het rapporteurschap. Ik besef dat daar veel werk en tijd in gaat 
zitten. Wat mij betreft heeft deze werkwijze zich vorig jaar bewezen en 
dit jaar opnieuw, en wordt die volgend jaar voortgezet. Dat zat ook 
in het slotstuk van het betoog van de rapporteur, dat zij namens de 
Kamer hield. […]
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 BIJLAGE 10:  OVERZICHT DEELNEMERS AAN 
ORIËNTERENDE INTERVIEWS, BESLOTEN 
VERHOREN EN OPENBARE VERHOREN

Overzicht deelnemers aan oriënterende interviews

Dr. R.J. Anderson Concerncontroller bij gemeenten en provincies

Mr. Drs. J.G. Bakker Directeur van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam  
(per 1 januari 2015 rve Belastingen) vanaf september 2013

C.L. Berg Oud-directeur Directie Middelen en Control gemeente 
Rotterdam

H.S.R. Boerboom Lid van de Raad van de Stadsdeelfinanciën (opgeheven in 2014)

Mw. drs. A.M. Bonhof Adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam van januari 2010 
tot februari 2013. Directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller per februari 2015

R.G. Bonnema Hoofd afdeling Beleid en beheer Directie Concern Financiën 
van 2007 tot en met 2009

J.A.S. Boomgaardt Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oud Zuid van 2004 tot 2010. 
Interim-directeur van de Dienst ICT en CIO van de gemeente 
Amsterdam van 2011 tot juli 2012

Mw. W. Codrington Gemeenteraadslid namens GroenLinks van maart 1998 tot  
maart 2006 en voorzitter van de Rekeningencommissie van 
2002 tot en met 2005

J.B. Dekker Senior adviseur Risicomanagement en Deelnemingen

S.J. van Delden MPA Directeur van de Dienst Werk en Inkomen van 2010 tot en 
met 2013 en algemeen directeur van 2013 tot en met 2014

A.H. van Drooge Gemeenteraadslid namens het CDA van november 2006 
tot maart 2014 en lid van de Rekeningencommissie vanaf 
juli 2007

Drs. A.M.W. Duijnker Stadsdeelsecretaris van Stadsdeel Westerpark van 
september 2004 tot oktober 2008. Directeur van de Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam van oktober 2008 
tot mei 2013 

Dr. V.L. Eiff Directeur van de rekenkamer van Amsterdam van juni 2004 
tot juni 2010

J. Flippo Directeur van de Dienst ICT (per 1 januari 2015 rve ICT) en CIO 
sinds 2012 
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M. de Goede Gemeenteraadslid namens GroenLinks van april 2006 tot 
maart 2014 en lid van de Rekeningencommissie in de periode 
mei 2006 – maart 2010 

Mw. mr. L. van der Heijden Gemeenteraadslid namens de PvdA van maart 2010 tot 
maart 2014 en voorzitter van de Rekeningencommissie in de 
periode 2010 – 2012

G.A. Hoekstra Oud-bestuursadviseur van de gemeente Amsterdam

Dr. P.C.M. Huigsloot Lid van de Raad van de Stadsdeelfinanciën (opgeheven in 2014)

Drs. E. ten Hulsen Adjunct-directeur bij Concern Personeel & Organisatie in de 
periode 1998 – 1999. Directeur van Concern Organisatie in de 
periode 1999 – 2007. Directeur van de Dienst Werk en Inkomen in 
de periode 2009 – 2013. Kwartiermaker en aansluitend stedelijk 
directeur van de Cluster Sociaal vanaf 2013

Drs. G. de Jong Oud Tweede Kamerlid en oud-lid Algemene Rekenkamer

Drs. P.J. Jongen Medewerker en managementteamlid bij Concern Financiën in 
de periode 2003 – 2010. Manager afdeling Middelen bij Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer in de periode 2010 – 2012. 
Directielid Dienst ICT in de periode 2012 – 2013. Manager 
Planning, Control en Financiën bij de Dienst Werk en Inkomen 
in de periode 2013 –2014. Afdelingsmanager Financiën en 
Business Control bij het Cluster Sociaal vanaf oktober 2014

B. Kassenaar Bestuursadviseur van het college B&W in de periode 
1970 – 2011

Mw. drs. M.J.A. Koedijk RA 
RE

Directeur van de gemeentelijke accountantsdienst ACAM  
sinds 2011 

F. Kohlrautz Directeur van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam in 
de periode 2002 – 2008 

A.S. de Koning Oud-bestuursadviseur van de gemeente Amsterdam

Drs. J.J.G. Levink Gemeenteraadslid gemeente Heusden

Mw. E. Lindeman QC Directeur van Concern Financiën en concerncontroller in de 
periode 2005 – 2010 

Drs. P.W. van Lindenberg Manager concerncontrol bij de Directie Middelen en Control 
in 2014 en interim-directeur in de periode oktober 2014 
– februari 2015. Opdrachtnemer van het programma 
Doorontwikkeling Financiële Administratie per februari 2015 

Mw. drs. V.O. Luijendijk Treasurer bij Concern Financiën / Directie Middelen en Control 
in de periode 2006 – 2012. Financieel en adjunct-directeur sinds 
2014 bij de Dienst Zuidas (per 1 januari 2015 rve Zuidas)

D. Martinez Ramos Hoofd Financiële Administratie bij de Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam in de periode 2002 – 2014. Momenteel 
teamleider Grootboek en Betalingsverkeer bij de rve 
Belastingen
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G. van der Meer Medewerker bij Directie Financiën / Concern Financiën / Directie 
Middelen en Control in de periode 1986 – 2011 

Drs. G. de Meij Afdelingsmanager debiteuren/crediteuren bij rve Financiën 
sinds 1 januari 2015

Mr. S.J. Molenaar Senior juridisch adviseur rechtspositie – projectleider mediation  

Drs. H.A.J. Moor Directeur van Concern Financiën tot 2000

Mw. drs. H. Noijons Senior adviseur Risicomanagement en Deelnemingen

Mw. drs. A. Numan Senior beleids- en bestuursadviseur bij Concern Financiën /  
Directie Middelen en Control in de periode 2001 – 2011. 
Teamleider Sociaal Domein en teamleider Bestuursadvisering in 
de periode 2011 – 2014. Interim-afdelingshoofd Concern Control 
bij de Directie Middelen en Control vanaf 2014

Mw. S.H.M. Ornstein Gemeenteraadslid namens VVD in de periode 2006 – 2014 

U. van de Pol Gemeentelijke Ombudsman in de periode 2005 – 2013 

Drs. D.R. Polman Senior Bestuursadviseur Financiën van afdeling 
Bestuursadvisering sinds 2003

Ir. C.M. Rach Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuidoost in de periode 
2008 – 2012. Adjunct-gemeentesecretaris verantwoordelijk voor 
bedrijfsvoering in de periode 2012 – 2014 

T. Reuten Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 2002 – 2007. 
Stadsdeelwethouder Wonen en Bouwen in stadsdeel 
Amsterdam Oost in de periode 2010 – 2014 

Dr. J.A. de Ridder Directeur van de rekenkamer van Amsterdam sinds juni 2010 

Drs. M.S. Roest Projectleider/lid Managementteam van de rekenkamer van 
Amsterdam in de periode 2004 – 2008. Coördinerende rol in de 
P&C-cyclus binnen de directie Bedrijfsvoering sinds 2008 

Drs. M.A. Ruys MBA Interim-directeur van Concern Financiën van april 2010 tot 
1 januari 2011 

Mw. mr. M.R. Sarucco Directeur Openbare Orde & Veiligheid van Amsterdam tot 
november 2012

C.W.J. Schreuders Directeur van de Sociale Dienst / Dienst Werk en Inkomen in de 
periode 2004 – 2009 

Mw. drs. C.B. Spaanderman Senior adviseur bij Concern Financiën / Directie Middelen en 
Control sinds 2006 

Drs. J.H. Spanjer Adjunct-directeur bij Concern Financiën in de periode 
2002 – 2006. Namens de Bestuursdienst interim-opdrachten 
in de periode 2007 – 2009. Adjunct-directeur van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling in de periode 2009 – 2014. 
Kwartiermaker en rve-manager van de rve Financiën sinds 
1 juli 2014 
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Drs. N.C. van Tent Medewerker en directielid bij de Dienst Werk en Inkomen in de 
periode 2007 – 2014. Manager van de Clusterstaf Sociaal in de 
periode januari – mei 2015 

Mr. E.H. Timmer Programmamanager Amsterdams Financieel Systeem in de 
periode 2013 – 2015 

Drs. H.A. Twisk Directielid van de Directie Middelen en Control met de 
portefeuille Financiën in de periode 2012 – 2014

R.E. van Urk Dam Lid van de Centrale Ondernemingsraad sinds 2012 en voorzitter 
van de Centrale Ondernemingsraad sinds 1 januari 2015

Drs. C. Valk Controller bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam in 
de periode 2005 – 2014. Vanaf 2012 tevens hoofd Bedrijfsvoering 
en adjunct-directeur. Tussen 1 mei en 1 september 2013 interim-
directeur. Business Controller bij het Cluster Sociaal vanaf  
begin 2014

Drs. C.E.J. Veerman Directeur van Concern Financiën tussen 2000 en 2005 

Drs. A. Verburg Stadsdeelvoorzitter van stadsdeel De Baarsjes in de periode 
2006 – 2010. Gemeenteraadslid namens de PvdA en lid van de 
Raadscommissie Financiën van maart 2010 tot maart 2014 

Mw. drs. B. Verheggen Medewerker bij Concern Financiën in de periode 1998 – 2006. 
Medewerker bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
vanaf 2006 (per 1 januari 2015 bij de rve Financiën)

J.F. Verhulst Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad in de periode 
2007 – 2013 

Mw. E.J. Vijn-Burger Afdelingsmanager grootboek/betalingen bij rve Financiën sinds 
1 januari 2015

E.G. Visser RA Onderzoeker bij de rekenkamer van Amsterdam sinds 2004

Mw. drs. M.J.A. Visser Duo-raadslid namens de D66 in de periode 2010 – 2012 en 
raadslid namens D66 van mei 2012 – tot maart 2014. Lid van de 
Rekeningencommissie van 2011 tot 2014

Drs. A.J.C. de Wit Gemeenteraadslid namens de VVD van juni 2006 tot maart 2010 
en voorzitter van de Rekeningencommissie in 2009

V.G.J. van Woerkom Directeur van de Directie Middelen en Control en concern-
controller in de periode 2011 – 2014. Directeur Bijzondere 
Projecten sinds 2014

Mw. drs. J.G.A. Zandbergen Projectleider bij Project Implementatie van Amsterdams 
Financieel Systeem

T.G.H. van der Zon Medewerker bij de gemeentelijke accountantsdienst ACAM 
sinds 1984 en directeur in de periode 1993 – 2011. Programma-
manager Amsterdams Financieel Systeem in de periode 
2011 – 2013

Dr. A. Zuurmond Gemeentelijke Ombudsman sinds september 2013 
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Overzicht deelnemers aan besloten verhoren

Dr. L.F. Asscher Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 2002 – 2006. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën in de periode 
2006 – 2012

Mr. Drs. J.G. Bakker Directeur van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam  
(per 1 januari 2015 rve Belastingen) vanaf september 2013

Mw. drs. A.M. Bonhof Adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij 
Ontwikkelings bedrijf Gemeente Amsterdam van januari 2010 
tot februari 2013. Directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller per februari 2015

J.A.S. Boomgaardt Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oud Zuid van 2004 tot 2010. 
Interim-directeur van de Dienst ICT en CIO van de gemeente 
Amsterdam van 2011 tot juli 2012.

E. van der Burg Gemeenteraadslid namens de VVD in de periode 2001 – 2010. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Personeel en Organisatie 
in de collegeperiode 2010 – 2014. Wethouder met o.a. de 
portefeuille Grondzaken sinds 2014

Prof. Dr. M.J. Cohen Burgemeester van Amsterdam in de periode 2001 – 2010

Mr. Dr. G. Dales Gemeenteraadslid van de VVD in de periode 1998 – 2002. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën in de periode 
2000 – 2004

A.H. van Drooge Gemeenteraadslid namens het CDA van november 2006 tot 
maart 2014 en lid van de Rekeningencommissie vanaf juli 2007

Drs. A.M.W. Duijnker Stadsdeelsecretaris van Stadsdeel Westerpark van 
september 2004 tot oktober 2008. Directeur van de Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam van oktober 2008 tot mei 2013 

Dr. V.L. Eiff Directeur van de rekenkamer van Amsterdam van juni 2004 
tot juni 2010

Mw. drs. A.Ch. van Es Wethouder met o.a. de portefeuilles Bestuurlijk Stelsel en Werk, 
Inkomen en Participatie in de collegeperiode 2010 – 2014 

J. Flippo Directeur Dienst ICT (per 1 januari 2015 rve ICT) en CIO 
sinds 2012 

Mw. drs. C.G. Gehrels Wethouder met o.a. de portefeuilles Bedrijven en Deelnemingen 
in de collegeperiode 2006 – 2010. Wethouder met o.a. 
de portefeuilles Bedrijfsvoering en Deelnemingen in de 
collegeperiode 2010 – 2014

Dr. E. Gerritsen EMIM Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam in de periode 
2000 – 2007 

Mr. A.H.P. van Gils Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam sinds 2012 

Mw. mr. L.J. Griffith MPA Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën van juni 2005 
tot april 2006 
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Drs. P.F.C. Hilhorst Wethouder met o.a. de portefeuilles Financiën en Jeugdzaken 
van november 2012 tot maart 2014 

Drs. G.P. Huffnagel Gemeenteraadslid namens de VVD in de periode 1998 – 2004. 
Wethouder met o.a. de portefeuilles Financiën en Deelnemingen 
van januari 2004 tot juni 2005

Drs. E. ten Hulsen Adjunct-directeur bij Concern Personeel & Organisatie in de 
periode 1998 – 1999. Directeur van Concern Organisatie in de 
periode 1999 – 2007. Directeur van de Dienst Werk en Inkomen in 
de periode 2009 – 2013. Kwartiermaker en aansluitend stedelijk 
directeur van de Cluster Sociaal vanaf 2013

Drs. H. de Jong Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam in de periode 
2007 – 2012 

Drs. P.J. Jongen Medewerker en managementteamlid bij Concern Financiën in 
de periode 2003 – 2010. Manager afdeling Middelen bij Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer in de periode 2010 – 2012. 
Directielid Dienst ICT in de periode 2012 – 2013. Manager 
Planning, Control en Financiën bij de Dienst Werk en Inkomen 
in de periode 2013 – 2014. Afdelingsmanager Financiën en 
Business Control bij het Cluster Sociaal vanaf oktober 2014

Dr. U. Kock Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën sinds juni 2014 

Mw. drs. M.J.A. Koedijk RA RE Directeur van de gemeentelijke accountantsdienst ACAM 
sinds 2011

Mr. E.E. van der Laan Burgemeester van Amsterdam sinds juli 2010

Mw. E. Lindeman QC Directeur Concern Financiën en concerncontroller in de periode 
2005 – 2010

Drs. P.W. van Lindenberg Manager concerncontrol bij de Directie Middelen en Control 
in 2014 en interim-directeur in de periode oktober 2014 
– februari 2015. Opdrachtnemer van het programma 
Doorontwikkeling Financiële Administratie per februari 2015

Drs. P.J.M. Litjens Wethouder van het stadsdeel Amsterdam Zuid met o.a. de 
portefeuille Financiën in de periode 2002 – 2007. Wethouder met 
o.a. de portefeuille Personeel & Organisatie sinds juni 2014 

Mw. drs. V.O. Luijendijk Treasurer bij Concern Financiën / Directie Middelen en Control 
in de periode 2006 – 2012. Financieel en adjunct-directeur sinds 
2014 bij de Dienst Zuidas (per 1 januari 2015 rve Zuidas)

G. van der Meer Medewerker bij Directie Financiën / Concern Financiën / Directie 
Middelen en Control in de periode 1986 – 2011

Mw. drs. A. Numan Senior beleids- en bestuursadviseur bij Concern Financiën /  
Directie Middelen en Control in de periode 2001 – 2011. 
Teamleider Sociaal Domein en teamleider Bestuursadvisering in 
de periode 2011 – 2014. Interim-afdelingshoofd Concern Control 
bij de Directie Middelen en Control vanaf 2014
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M. van Poelgeest Gemeenteraadslid namens GroenLinks in de periode 
1998 – 2006. Wethouder met o.a. de portefeuilles ICT en 
Grondzaken in de collegeperiode 2006 – 2010. Wethouder met 
o.a. de portefeuille Grondzaken in de collegeperiode 2010 – 2014

Dr. J.A. de Ridder Directeur van de rekenkamer van Amsterdam sinds juni 2010 

Drs. M.A. Ruys MBA Interim-directeur Concern Financiën van april 2010 tot 
1 januari 2011 

Drs. J.H. Spanjer Adjunct-directeur bij Concern Financiën in de periode 
2002 – 2006. Namens de Bestuursdienst interim-opdrachten 
in de periode 2007 – 2009. Adjunct-directeur van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling in de periode 2009 – 2014. 
Kwartiermaker en rve-manager van de rve Financiën sinds 
1 juli 2014 

D.B. Stadig Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 1989 – 2002. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Volkshuisvesting in de 
periode 1994 – 2002. Wethouder met o.a. de portefeuille 
Grondzaken in de collegeperiode 2002 – 2006 

Drs. N.C. van Tent Medewerker en directielid bij de Dienst Werk en Inkomen in de 
periode 2007 – 2014. Manager van de Clusterstaf Sociaal in de 
periode januari – mei 2015

Drs. H.A. Twisk Directielid van de Directie Middelen en Control met de 
portefeuille Financiën in de periode 2012 – 2014

Drs. C. Valk Controller bij Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam in de 
periode 2005 – 2014. Vanaf 2012 tevens hoofd Bedrijfsvoering 
en adjunct-directeur. Tussen 1 mei en 1 september 2013 interim-
directeur. Business Controller bij het Cluster Sociaal vanaf 
begin 2014

Drs. C.E.J. Veerman Directeur van Concern Financiën tussen 2000 en 2005

Drs. A. Verburg Stadsdeelvoorzitter van stadsdeel De Baarsjes in de periode 
2006 – 2010. Gemeenteraadslid en lid van de Raadscommissie 
Financiën namens de PvdA in de periode 2010 – 2014

Mw. drs. B. Verheggen Medewerker bij Concern Financiën in de periode 1998 – 2006. 
Medewerker bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
vanaf 2006 (per 1 januari 2015 bij de rve Financiën)

Mw. drs. M.J.A. Visser Duo-raadslid namens D66 in de periode 2010 – 2012 en 
raadslid namens D66 in de periode 2012 – 2014. Lid van de 
Rekeningencommissie van 2011 tot 2014

Ir. E.D. Wiebes Wethouder met o.a. de portefeuille ICT in de collegeperiode 
2010 – februari 2014

V.G.J. van Woerkom Directeur van de Directie Middelen en Control en concern-
controller in de periode 2011 - 2014. Directeur Bijzondere 
Projecten sinds 2014
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Prof. Dr. F. de Wolf Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 2002 – 2012. 
Lid van de Raadscommissie Financiën in de periode 2006 – 2011

T.G.H. van der Zon Medewerker bij de gemeentelijke accountantsdienst ACAM 
sinds 1984 en directeur in de periode 1993 – 2011. Programma-
manager Amsterdams Financieel Systeem in de periode  
2011 – 2013

Overzicht deelnemers aan openbare verhoren

Dr. L.F. Asscher Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 2002 – 2006. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën in de periode 
2006 – 2012

Mr. drs. J.G. Bakker Directeur van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (per 
1 januari 2015 rve Belastingen) vanaf september 2013

Mw. drs. A.M. Bonhof Adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam van januari 2010 
tot februari 2013. Directeur Directie Middelen en Control en 
concerncontroller per februari 2015

J.A.S. Boomgaardt Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oud Zuid van 2004 tot 2010. 
Interim-directeur van de Dienst ICT en CIO van de gemeente 
Amsterdam van 2011 tot juli 2012.

E. van der Burg Gemeenteraadslid namens de VVD in de periode 2001 – 2010. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Personeel en Organisatie 
in de collegeperiode 2010 – 2014. Wethouder met o.a. de 
portefeuille Grondzaken sinds 2014

Mr. Dr. G. Dales Gemeenteraadslid van de VVD in de periode 1998 – 2002. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën in de periode 
2000 – 2004

A.H. van Drooge Gemeenteraadslid namens het CDA van november 2006 tot 
maart 2014 en lid van de Rekeningencommissie vanaf juli 2007

Drs. A.M.W. Duijnker Stadsdeelsecretaris van Stadsdeel Westerpark van 
september 2004 tot oktober 2008. Directeur van de Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam van oktober 2008 
tot mei 2013 

J. Flippo Directeur Dienst ICT (per 1 januari 2015 rve ICT) en CIO 
sinds 2012 

Mw. drs. C.G. Gehrels Wethouder met o.a. de portefeuilles Bedrijven en Deelnemingen 
in de collegeperiode 2006 – 2010. Wethouder met o.a. de 
portefeuilles Bedrijfsvoering en Deelnemingen in de college-
periode 2010 – 2014

Dr. E. Gerritsen EMIM Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam in de periode 
2000 – 2007 

Mr. A.H.P. van Gils Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam sinds 2012
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Mw. mr. L.J. Griffith MPA Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën van juni 2005 
tot april 2006 

Drs. P.F.C. Hilhorst Wethouder met o.a. de portefeuilles Financiën en Jeugdzaken 
van november 2012 tot maart 2014 

Drs. G.P. Huffnagel Gemeenteraadslid namens de VVD in de periode 1998 – 2004. 
Wethouder met o.a. de portefeuilles Financiën en Deelnemingen 
van januari 2004 tot juni 2005

Drs. E. ten Hulsen Adjunct-directeur bij Concern Personeel & Organisatie in de 
periode 1998 – 1999. Directeur van Concern Organisatie in de 
periode 1999 – 2007. Directeur van de Dienst Werk en Inkomen in 
de periode 2009 – 2013. Kwartiermaker en aansluitend stedelijk 
directeur van de Cluster Sociaal vanaf 2013

Drs. H. de Jong Gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam in de periode 
2007 – 2012 

Dr. U. Kock Wethouder met o.a. de portefeuille Financiën sinds juni 2014 

Mw. drs. M.J.A. Koedijk RA RE Directeur van de gemeentelijke accountantsdienst ACAM 
sinds 2011

Mr. E.E. van der Laan Burgemeester van Amsterdam sinds juli 2010

Mw. E. Lindeman QC Directeur Concern Financiën en concerncontroller in de periode 
2005 – 2010

Drs. P.W. van Lindenberg Manager concerncontrol bij de Directie Middelen en Control 
in 2014 en interim-directeur in de periode oktober 2014 
– februari 2015. Opdrachtnemer van het programma 
Doorontwikkeling Financiële Administratie per februari 2015

Mw. drs. V.O. Luijendijk Treasurer bij Concern Financiën / Directie Middelen en Control 
in de periode 2006 – 2012. Financieel en adjunct-directeur sinds 
2014 bij de Dienst Zuidas (per 1 januari 2015 rve Zuidas)

G. van der Meer Medewerker bij Directie Financiën / Concern Financiën / Directie 
Middelen en Control in de periode 1986 – 2011

Mw. drs. A. Numan Senior beleids- en bestuursadviseur bij Concern Financiën /  
Directie Middelen en Control in de periode 2001 – 2011.
Teamleider Sociaal Domein en teamleider Bestuursadvisering in 
de periode 2011 – 2014. Interim-afdelingshoofd Concern Control 
bij de Directie Middelen en Control vanaf 2014

M. van Poelgeest Gemeenteraadslid namens GroenLinks in de periode 
1998 – 2006. Wethouder met o.a. de portefeuilles ICT en 
Grondzaken in de collegeperiode 2006 – 2010. Wethouder met 
o.a. de portefeuille Grondzaken in de collegeperiode 2010 – 2014

Dr. J.A. de Ridder Directeur van de rekenkamer van Amsterdam sinds juni 2010 

Drs. M.A. Ruys MBA Interim-directeur Concern Financiën van april 2010 tot 
1 januari 2011 
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Drs. J.H. Spanjer Adjunct-directeur bij Concern Financiën in de periode 
2002 – 2006. Namens de Bestuursdienst interim-opdrachten 
in de periode 2007 – 2009. Adjunct-directeur van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling in de periode 2009 – 2014. 
Kwartiermaker en rve-manager van de rve Financiën sinds 
1 juli 2014 

D.B. Stadig Gemeenteraadslid namens de PvdA in de periode 1989 – 2002. 
Wethouder met o.a. de portefeuille Volkshuisvesting in de 
periode 1994 – 2002. Wethouder met o.a. de portefeuille 
Grondzaken in de collegeperiode 2002 – 2006 

Drs. N.C. van Tent Medewerker en directielid bij de Dienst Werk en Inkomen in de 
periode 2007 – 2014. Manager van de Clusterstaf Sociaal in de 
periode januari – mei 2015

Drs. H.A. Twisk Directielid van de Directie Middelen en Control met de 
portefeuille Financiën in de periode 2012 – 2014

Drs. C.E.J. Veerman Directeur van Concern Financiën tussen 2000 en 2005

Drs. A. Verburg Stadsdeelvoorzitter van stadsdeel De Baarsjes in de periode 
2006 – 2010. Gemeenteraadslid en lid van de Raadscommissie 
Financiën namens de PvdA in de periode 2010 – 2014

Ir. E.D. Wiebes Wethouder met o.a. de portefeuille ICT in de collegeperiode 
2010 – februari 2014

V.G.J. van Woerkom Directeur van de Directie Middelen en Control en concern-
controller in de periode 2011 - 2014. Directeur Bijzondere 
Projecten sinds 2014

T.G.H. van der Zon Medewerker bij de gemeentelijke accountantsdienst ACAM  
sinds 1984 en directeur in de periode 1993 – 2011. Programma-
manager Amsterdams Financieel Systeem in de periode  
2011 – 2013
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  AFKORTINGENLIJST

1S1O Eén Stad Eén Opgave

4 x R Resultaten, Richting, Ruimte, 
Rekenschap

ACAM  Voorheen Accountancy en Advies 
Amsterdam, tegenwoordig 
gehanteerd als eigennaam

AEB Afval Energie Bedrijf

AFC Amsterdam Fiscaal in Control

AFS Amsterdams Financieel Systeem

AMI Amsterdamse Management 
Informatie

AMvB Algemene maatregel van bestuur

AO/IC Administratieve organisatie en 
interne control

AWBZ Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten

B&W Burgemeester en Wethouders

Bado Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden

BAG Besluit accountantscontrole 
gemeenten

BAPG Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten

BBV Besluit begroting en 
verantwoording provincies en 
gemeenten

B-TAT Bedrijfsvoerings-Toets- en 
Adviesteam

btw Belasting toegevoegde waarde

BVV Bedrijfsvoeringsverklaring

CIO Chief Information Officer

CMT Concern Management Team

CoFin Directie Concern Financiën

DBGA Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam

DFA Doorontwikkeling Financiële 
Administratie

DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer

DMC Directie Middelen en Control

DZS Dienst Zorg en Samenleven

DMO Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling

FAC Bureau Fiscaal Advies & Control

GMT Gemeentelijk Management Team

ICT Informatie- en 
communicatietechnologie

IMB Integrale meting bedrijfsvoering

ISO International Organisation for 
Standardization

IT Informatietechnologie

KPI Kritieke prestatie-indicator

MIS Management Informatie Systeem

OAD Overleg Algemeen Directeuren

OGA Ontwikkelingsbedrijf Gemeente

OZB Onroerendezaakbelasting

P&C Planning & Control

P&O Personeel & Organisatie

PMT Programma Management Team 
(van Doorontwikkeling Financiële 
Administratie)

RRP Regeling Risicovolle Projecten

Rve Resultaatverantwoordelijke eenheid

SFG Stroomlijning Financiële Gegevens

SHF Servicehuis Financiën

SHI Servicehuis ICT

SMART Specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdgebonden

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten

WKB Woonkostenbijdrage

Wmo Wet maatschappelijke 
ondersteuning

WOZ Waardering onroerende zaken
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  BEGRIPPENLIJST

ACAM Accountant van Amsterdam

Accountantsverklaring Verklaring van de accountant waarin deze, met 
redelijke mate van zekerheid, aangeeft of de onderzochte organisatie of 
het onderzochte organisatieonderdeel een jaarrekening heeft afgegeven 
die een getrouw beeld schetst van baten en lasten en de rechtmatigheid 
daarvan

Accountantsverslag Rapportage van ACAM waarin zij beargumenteert 
tot welke accountantsverklaring zij is gekomen en ingaat op bedrijfs
voeringsaspecten die haar bij haar onderzoek zijn opgevallen

Achtmaandsrapportage Rapportage uitgebracht in het najaar waarin, 
voor het lopende begrotingsjaar, substantiële beleidsmatige en financiële 
afwijkingen van de geaccordeerde begroting worden gemeld

Administratieve organisatie Het geheel van organisatorische 
maatregelen binnen een organisatie(onderdeel), dat direct of indirect 
betrekking heeft op een goede werking van de financiële administratie 
en de financieeladministratieve systemen, op de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van het financieel beheer en op de verantwoording die 
daarover moet worden afgelegd

Algemeen directeur Rol van de gemeentesecretaris per 2007, die ertoe 
leidt dat de gemeentesecretaris ambtelijk eindverantwoordelijk wordt 
voor de bedrijfsvoering van de gemeente en haar organisatieonderdelen

Baakbespreking Jaarlijkse begrotingsbesprekingen tussen de college
leden, de gemeentesecretaris en een paar medewerkers van Concern 
Financiën/Directie Middelen en Control

Bedrijfsvoering Het geheel aan ondersteunende processen binnen een 
organisatie(onderdeel) (zie Ondersteunend proces)

Bedrijfsvoeringsverklaring Instrument gehanteerd door het college in 
de periode 2004 – 2013 waarbij dienstdirecteuren rapporteren in welke 
mate de betreffende dienst voldoet aan door het college vastgestelde 
bedrijfsvoeringsnormen

Begroting Overzicht van de bedragen die de raad voor alle taken en 
activiteiten beschikbaar stelt en de financiële middelen die hij naar 
verwachting kan aanwenden

Beleids- en bestuursadviseringstaken Taken gericht op het gevraagd 
en ongevraagd adviseren van de bestuurlijk en de ambtelijke top inzake 
financiële aspecten bij plannen, besluiten en beleidsactiviteiten

Bestuur en Organisatie Organisatieonderdeel van gemeente 
Amsterdam dat per 1 januari  2015 de taken van de voormalige Bestuurs
dienst uitvoert (zie Bestuursdienst)

Bestuursdienst Dienst van de gemeente die de verbinding tussen 
bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie ondersteunt en waar 
mogelijk verbetert
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Budgetrecht Het recht van de raad om jaarlijks voor alle taken en 
activiteiten op de begroting te brengen de bedragen die hij daarvoor 
beschikbaar stelt en de financiële middelen die hij naar verwachting kan 
aanwenden

Business control Het leveren van advies en het afleggen van 
verantwoording over doelmatigheid, rechtmatigheid en risico’s met 
betrekking tot de primaire beleidstaken van de gemeente of een 
gemeentelijk onderdeel (zie Doelmatigheid en Rechtmatigheid)

Chief Information Officer Ambtenaar die – na de gemeentesecretaris –  
de hoogste ambtelijke verantwoordelijkheid draagt voor de ICT van de 
gemeente

Circulaire Door Concern Financiën/Directie Middelen en Control 
opgestelde instructie ten behoeve van het opstellen van een P&Cproduct 
door de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen

Cluster Groep van samenhangende rve’s per 1 januari  2015  
(zie Resultaat verantwoordelijke eenheid)

College van B&W Orgaan van de gemeente dat politiek 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid, 
bestaande uit de burgemeester en de wethouders (kort: ‘college’)

Collegialiteitsbeginsel Wettelijk vastgelegd beginsel dat stelt dat 
burgemeester en wethouders als geheel verantwoordelijk zijn voor het 
door de gemeente uitgevoerde beleid

Concern Financiën Directie van de Bestuursdienst die direct betrokken 
is bij de uitvoering van taken uit de financiële functie en de kaderstelling 
en verbetering van die taken

Concerncontrol Proces gericht op het verkrijgen van een redelijke mate 
van zekerheid omtrent het bereiken van de doelstellingen als vastgelegd 
door het gemeentebestuur, effectiviteit en efficiëntie van bedrijfs
processen gemeentebreed, de betrouwbaarheid van gemeentebreed 
gegenereerde financiële informatie en de naleving van wet en 
regelgeving door de gemeente

Consolidatie Het tot één geheel maken van P&Cproducten van 
gemeentelijke organisatieonderdelen waardoor een gemeentebreed 
P&Cproduct ontstaat

Control Zie Interne control

Controlerende taak Taak van de gemeenteraad: het controleren van de 
beleidsuitvoering door of onder verantwoordelijkheid van het college

Controleverklaring Naam van de accountantsverklaring sinds 2012  
(zie Accountantsverklaring)

Controller Financieeleconomisch expert die bestuur en ambtelijk 
management ondersteunt bij het besturen en beheersen van de 
organisatie. Er bestaat onderscheid tussen financial en business
controllers (zie voor hun werkgebieden Financial control respectievelijk 
Business control)
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Deelneming Rechtspersoon waarin de gemeente een financieel en 
bestuurlijk belang heeft

Deelnemingenbeheer Beleid en beheer van deelnemingen en 
(bestuurs)advies inzake corporate governance, de rol en beleid van de 
gemeente als aandeelhouder en beloningsbeleid (zie Deelneming)

Dienst Uitvoerend organisatieonderdeel van de gemeente, niet zijnde 
een stadsdeel, tot 1 januari  2015

Directie Middelen en Control Fusieorganisatie ontstaan uit Concern 
Financiën en Concern Organisatie (zie Concern Financiën)

Doelmatigheid Efficiëntie; de mate waarin ingezette middelen bijdragen 
aan de realisatie van gestelde doelen én de mate waarin gemaakte kosten 
in verhouding staan tot gegenereerde (maatschappelijke) baten

Doeltreffendheid Effectiviteit; de mate waarin beleidsuitvoering 
bijdraagt aan de realisatie van gestelde doelen

Financial control Advisering op basis van de financiële cijfers en op 
verantwoording en toetsing van deze cijfers

Financiële functie Set van taken bestaande uit operationele financiële 
taken, financiële planning en controltaken, beleids en bestuurs
adviseringstaken en kaderstelling voor en verbetering van de financiële 
functie (zie verder Operationele financiële taken, Beleids- en bestuurs-
adviseringstaken, Kaderstelling voor de financiële functie en Verbetering 
van de financiële functie)

Financiële planning & control Het doorlopende proces van strategisch 
inzetten van (te verwachten) beschikbare middelen en het beheersen van 
deze inzet

Financiële planning- en controltaken Taken gericht op het opstellen 
van vooruit en terugkijkende rapportages zoals de jaarrekening, 
begroting en tussentijdse rapportages

Gemeentebestuur Gemeenteraad en college gezamenlijk (zie 
Gemeenteraad en College van B&W)

Gemeentelijke Ombudsman Onafhankelijk orgaan binnen de 
gemeente dat onderzoekt of in bepaalde aangelegenheden het bestuur 
zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen

Gemeenteraad Hoogste orgaan van de gemeente dat de 
Amsterdammers vertegenwoordigt en daarbij kaderstellend en 
controlerend optreedt (kort: ‘raad’)

Gemeentesecretaris Eerste adviseur van het college op het gebied 
van gemeentelijk beleid, de bedrijfsvoering en de algehele organisatie
ontwikkeling van de gemeente en sinds 2007 direct leidinggevende van 
de directeuren van de diensten

Generaal Verslag Accountantsverslag over de gemeentelijke jaar
rekening (zie Accountantsverslag)
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Getrouwheid De mate waarin de opgenomen informatie in een jaar
rekening en onderliggende stukken daadwerkelijk klopt

Governance Wijze waarop een organisatie bestuurd wordt en hoe 
daarop toezicht gehouden wordt

Griffie Ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad

Hard closure Het afsluiten van de financiële administratie en daarmee te 
zorgen dat deze zoveel mogelijk is bijgewerkt. 

Integrale managementverantwoordelijkheid De integrale 
verantwoordelijkheid van een dienstdirecteur om zowel primaire beleids
taken als bedrijfsvoeringstaken op orde te hebben en te bepalen op welke 
wijze dit te realiseren

Integrale meting bedrijfsvoering Instrument gehanteerd door het 
college in de periode 2004 – 2009, waarbij een team van de Bestuurs
dienst nagaat in welke mate de door te meten dienst voldoet aan door het 
college vastgestelde bedrijfsvoeringsnormen

Interne control Proces gericht op het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid omtrent het bereiken van organisatiedoelstellingen, 
effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen, betrouwbaarheid van 
financiële informatie die de organisatie genereert en naleving van wet en 
regelgeving

Jaarrekening Overzicht van alle baten en lasten van de gemeente over 
één kalenderjaar

Kadernota Rapportage waarin de beleidsmatige en financiële kaders 
voor de programmabegroting voor het komende jaar worden vastgelegd 
en een doorkijk naar de volgende jaren wordt gegeven.

Kaderstellende taak Taak van de gemeenteraad: het aangeven van de 
richting van het gemeentelijke beleid

Kaderstelling voor de financiële functie Taken gericht op het 
opstellen van de regels over de wijze waarop de taken van de financiële 
functie worden uitgevoerd

Managementletter Rapportage van de accountant gericht aan de 
directie van een organisatieonderdeel waarin wordt ingegaan op 
bedrijfsvoeringsaspecten bij het betreffende organisatieonderdeel

Najaarsnota Zie Achtmaandsrapportage

Negenmaandsrapportage Rapportage waarin het college de raad 
informeert over de tussentijdse financiële realisatie tijdens het lopende 
begrotingsjaar tot en met september . Deze rapportage is gehanteerd 
vanaf 2007 en wordt in 2011 vervangen door de achtmaandsrapportage 
(zie Achtmaandsrapportage)

Ondersteunend proces Proces dat bijdraagt aan het tot stand houden 
van de organisatie en het faciliteren van de organisatie om de primaire 
processen efficiënt uit te voeren (zie Bedrijfsvoering)
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Operationele financiële taken Taken gericht op het dagelijks voeren 
van de administratie, het uitvoeren van transacties en het uitvoering 
geven aan specialistisch financieel beleid, zoals treasury, belastingen, 
deelnemingen en risicobeheer

Primair proces Proces dat rechtstreeks samenhangt met het realiseren 
van het product of de dienst waarvoor een organisatie of organisatie
onderdeel in het leven is geroepen

Project 1012 Project waarmee de gemeente Amsterdam de criminaliteit 
en verloedering in het hart van de stad wil tegengaan door criminogene 
functies (branches die gevoelig zijn voor criminaliteit) terug te dringen en 
de prostitutie in twee delen van het gebied te zoneren

Raadscommissie Commissie aangesteld door de gemeenteraad die 
hem helpt bij het voorbereiden van raadsbesluiten

Rechtmatigheid Mate waarin de opgenomen baten, lasten en balans
mutaties in de jaarrekening in overeenstemming zijn met de begroting en 
met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen

Rekeningencommissie Apolitieke raadscommissie van de 
Amsterdamse gemeenteraad die op basis van bevindingen van ACAM 
en eigen onderzoek de raad over de stand van zaken van de financiële 
bedrijfsvoering bij de verschillende organisatieonderdelen rapporteert

Rekenkamer Onafhankelijk orgaan binnen de gemeente dat gerichte 
onderzoeken uitvoert naar doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van gemeentelijk beleid

Resultaatverantwoordelijke eenheid Opvolger van de diensten per 
1 januari  2015 (zie Dienst)

Risicobeheer Zie Risicomanagement

Risicomanagement Het continue proces van risico’s identificeren en 
kwantificeren, het ontwikkelen van optimale maatregelen om risico’s te 
beheersen, (het toezien op) de naleving van de getroffen maatregelen 
en het regelmatig actualiseren van risico’s en de bijbehorende 
risicobeheersing

‘Three lines of defence’-model Managementconcept om control en 
risicomanagement in te richten gebaseerd op de indeling: eerste lijn 
(lijnmanagement), tweede lijn (controlorganisatie) en derde lijn (interne 
auditfunctie)

Treasury Het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en 
het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities 
en de hieraan verbonden risico’s

Verbetering van de financiële functie Taken gericht op het verbeteren 
van de prestaties van de financiële functie op korte en lange termijn

Vereveningsfonds Fonds dat tot doel heeft binnen de gemeente het 
saldo van opbrengsten te verevenen tussen ruimtelijke plannen met een 
tekort en ruimtelijke plannen met een overschot. Zo kan met de winst van 
het ene plan het tekort van een ander plan worden gedekt 
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Viermaandsrapportage Rapportage uitgebracht in het voorjaar waarin, 
voor het lopende begrotingsjaar, substantiële beleidsmatige en financiële 
afwijkingen van de geaccordeerde begroting worden gemeld

Voorjaarsnota Het geheel van kadernota en viermaandsrapportage (zie 
ook Kadernota en Viermaandsrapportage)

Wethouder Lid van het college van B&W, niet zijnde de burgemeester 
(zie college van B&W)

Wethoudersmodel Bestuursmodel in Amsterdam waarin de 
vakwethouder (de portefeuillehouder verantwoordelijk voor een bepaald 
beleids terrein) ook verantwoordelijk is voor diensten die dit beleid 
uitvoeren
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