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Hoofdstuk I Financiële positie van de gemeente Weert vrãâlt om keuzes te maken

1.'l Financiële positie yan de gemeente Weert sþat onder druk

De gemeente Weert krijgt, net als veel andere gemeenten, te
maken met teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven. Dit

als gevolg van de doorwerking van de rijksbezuinigingen en de
decêntralisaties van de AWBZ, de jeugdzorg en de
arbe¡dsparticipatie. ln de afgelopen periode heeft de gemeente

Weert door de reorganisatie (FLOW) structureel € 3,5 miljoen

bezuinigd en op de exploitatie is € 4,9 miljoen is bezuinigd
zonder lastenverzwaring voorde eigen inwoners. Ondanks
deze inspanningen ziet de gemeente Weert zich per saldo
geconfronteerd ñet een bezuiniglngsopgave van € 7,1 mllJoen

voor de komende jaren.

De begroting 2014-20'17 is niet structureel sluitend aangeboden.
Bij ongewijzigd beleid bl¡jft de financiële positie van de
gemeente Weert een negat¡ef beeld houden. De begroting 2015

slu¡t dan ook op een negat¡ef saldo vân -i- € 1.508.534,-. Het
volgende figuur maakt het meerjarig beeld voor de gemeente

Weert inzichtelijk:

Figuur 1: Me$rjarþ beeld van het €xploitatiesaldo van de gemegnte Wesrt

(201S20r8)

Om de beEroting 2015-2018 sluitend te maken, heeft de
gemeente /Veert verschillende mogelükheden ondezocht.
Ondanks de maatregelen die worden voorgesteld, d¡e variëren
van maatrÉgelen tot het beperken van de lasten, tot verhoging
van de ink<¡msten, resteert er nog een negat¡ef saldo (zie figuur
1). De geneente geoft in haar begroting 2015-20'18 aan dat een
verhoging '¡an de inkomsten door middel van de het verhogen
van de OZ I onvermiideliik is en d¡t zal de burqer dan ook raken.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2015-2018 van

de gemeerrte Weert op 12 november 2014 is een amendement
van de Weert Lokaal, WD en SP aangenomen. Dit
amendem(Ìnt zorgt er voor dat het boekjaar 2015 positief slu¡t (+

C 61 .722,--). Dit neemt niet weg dat de opgave voor het
structureel meeiarig sluitend maken van de begroting voor de
gemeente ùVeert. bl¡jft staan.
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1.2 Strategische heroriëntat¡e om begroting 201&2019 struc{ureel sluitend te
krugen blijkt niet haalbaar

De begrot¡ng 201 5-201 8 wordt door het college van B&W van de
gemeente Weert gezien als een overgangsdocument, dit mede
gezien de ontwikkelingen aangaande decentralisaiies. De
begrot¡ng 2016-2019 dient een meerjarig sluitend beeld te
hebben, hiertoe heeft het college besloten om een strategische
oriëntat¡e te houden ("Welke gemeenle willen we in de toekomst
zijn?"). Het antwoord op deze vraag zal in 201 5 nader vorm en

inhoud moeten krijgen. De uitkomsten zullen van invloed zijn op
het te voeren meerjarenbeleid dat diênt te resulteren in een
structureel sluitende meerjarenbegroting.

ln het najaar van 2014 is onder leiding van BMC gestart met
verkennende gesprekken voor draagvlak voor de methode bij de
betrokkenen (raad, college, directie en griffie). BMC concludeert
dan ook op basis van de resultaten van de verkenning (zie brief
24 november 2014) dat wij de voorgestelde aanpak, waarin de
raad in een gezamenlijk en participatief proces eerst kaders
opstelt en waarbinnen het college vervolgens kan komen tot
voorstellen voor een sluitende meerjarenbegroting, niet haalbaar
achten.

Daarmee ligt het meer voor de hand te kiezen voor ê6n kleinere,
compacte aanpak waarin het college het voortouw neemt en in
samenspraak met de raad tot uitvoering komt van de mot¡e
V.M.9 die b¡j de begrotingsbehandeling 2015 door de raad ¡s

aangenomen.

Op basis van de br¡ef van BMC, heeft het college van B&W van
de gemeente Weert twêe sporen uitgezet om de begroting 2016-
2019 structureel sluitend te krijgen:
1. Visie op taken - interviews vanuit de êigen organisatie met

portefeuillehouders. Waarin wordt gegaan op:
o Wat wil je bereiken?
o Wat is minimaal nodig?
o Wat is wisselgeld?
De 'rode draad' uit de interviews worden samengebracht in
een workshop.

2. Keuzecatalogus om te bezuinigen door middel van BIG TIRE
en Zero Based Budgeting.

Beide sporen dienen op een gegeven moment samen tê komen,
zodat keuzes kunnen worden gemaakt over de toekomstige
taakinvulling van de gemeente Weert, met als resultaat een
sluitende meerjarenbegroting 201 6-201 9.

Deze offerte heeft betrekking op het tweede spoor. Voor spoor 1

heeft u van de heer drs. R.W. Wever, partner bi¡ ons bureau een
aparte offerte mogen ontvangen.

1.3 Twee projec.ten die invullingen geven aan uw vraag

U hebt BMC gevraagd om, samen met u, op creatieve en
¡nnovatieve wüze, invulling te geven aan bovenstaande opgave.
Wij vertalen uw casui'stiek in twee onderdelen:
1. BIG T|RE-ondezoek - Quick scan van de flnanciële poditie

en het financieel beleid van de gemeente Weert.
2. Bezuinigingstraject door middel van Zero Based Budgeting -

Een nieuwe balans vinden tussen beleid (taken),
bedriifsvoering (taakuitvoering) en middelen (financiën) met
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als doel om te komen tot keuzes om de begroting in

meerjarig perspectief sluitend te krijgen.

ln de paragrafen hieronder zetten wij deze twee projecten verder
voor u uiteen.

1.4 BIG TlRE.ondezoek als basis

Wij bieden u inzicht aan de hand van de beschrijving van de BIG
TIRE. De letters BIG TIRE staan voor:
. Belastingen
. lnkomsten
. Grondexploitatie
. Treasury
. lnvesteringen
¡ Reserves
. Exploitstic.
Wij bi€den per onderwerp een vergelijking van uw gemeentelijke

situatie, met: vergeliikbare gemeenten, landelijke gemiddelden,
gemiddelden van uw gemeentegrootte eniof landelûke scores
van uw gemeente. Wij beschrijven de bestaande s¡tuat¡e en
geven adviezen over te treffen verbeteringen c.q.

i:ezuirrigingsrnogeiijkirederr

Naar ræultaten
Resultaat van dit onderdeel is:
. een beeld van de financiële positie van de gêmeente Weert;
. een beeld van potentiële bespar¡ngsricht¡ngen;
o advies over potentiële/noodzakelijke acties voortvloeiend uit

ons onderzoek.

1,5 Kemtakendiscussle door middel van Zero Based Budgeting

U hebt gelraagd een zero based-ondezoek uit te voeren om de
begroting ran de gemeente meerjarig sluitend te maken. Een
zero basecl-aanpak leidt ertoe, dat:
¡ al het gemeentelijke beleid tegen het licht wordt gehouden;
. degerneentelijke uitvoeringsprakt¡jkwordtgeanalyseerd;
. daarmee keuzes worden gecreëerd om de bezuiniging te

behalcrn;
¡ de on<lerbouw¡ng van beleid in de begroting beter wordt (het

real¡teitsgehalte);
¡ de sturingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden voor

het nieuwe college en raad worden vergroot.

Alle budgetten (op functieJproduct en act¡viteitenniveau) van de
gemeente worden doorgelicht, om in beeld te krijgen:
¡ hct 'bcctaansrooht' von hot produot (ondor moor wottolijko

bas¡s, maatschappelijk effect, vertrouwensbeg¡nsel naar
burgers);

o het uitvoeringsniveau (de hoogte van de uitgaven);
o de uih'oeringspraktijk (zelf doen, inkopen/uitbesteden of

samenwerken).

ln figuur 2 hierna geven wij bovengeschetste aanpak grafisch
weer.

Op basis hiervan kan de gemeente Weert keuzes maken over
het te voeren beleid dat past binnen de visie van de gemeente
Weert. ln hoofdstuk 2 geven wii een concretere invulling van het
project Zero Based Budget¡ng.
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Naar resultaten
Resultaat van onze zero based-aanpak is dat:
. de gemeenteraad in staat wordt gesteld om keuzes te

maken;
o een sluitende begrot¡ng binnen bereik is;
¡ onvolkomenheden uit de begroting 2015-2018 zii¡n opgolost.

Bele¡d

Bedriþvoering

Figuur 3: Delicaãt evenwlcht tussen beleid, bedri¡fsvoering en mlddelen

Deze drie elementen bevinden zich in een delicaat evenwicht.
Een verandering in één van de drie leidt onherroepelijk tot
verandering in één of beide andere elementen. Wat op de
gemeente Weert afkomt, is een toekomst met grotero druk op de
f¡nanciële middelen, met een groeiende druk op de ambities
vanuit de burgers en h€t Rijk (denk aan de mondige burger en
op stapel staande decentralisaties) en met meer bewuste
keuzes tussen'zelf doen', subsidiëren, inkopen of
samenwerken. De bestuurlijke vraag tijdens het ondeeoek ¡s:

welk ev€nwicht tussen de drie elementen wil de gemeente
Weert?

H¡erbij is het vertrekpunt de zero based-benadering, dat wil
zeggen redenerend vanuit een minimum-uitvoeringsniveau, c.q.
een basis-voozieni¡genniveau. Grote vraag is natuurlijk wat dat
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Figuur 2: Te beantwoorden kemvragen bü Zero Based Budgeting

Bü Zero Based Budgeting wordt gezocht naar een nieuwe
balans tussen beleid (taken), bedrijfsvoering (taakuitvoering) en
middelen (financiën).
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bas¡s-voozieningenniveau is. Onze ervaring heeft geleerd dat
een indeling van de outpuUtaken in vier categorieën leidt tot een
werkbaar en als meer reëel ervaren minimum. Dit in
tegenstelling tot hel u¡tgangspunt van alleen wettelijke takenl.
ledere categor¡e heeft een e¡gen consequentie:

1 Ops ffiring h€eft geleerd dat wettel¡jke tak8n m mærdere redenen niet een goed
mlnlmum vomen:
1. de optelsm van de hu¡dige wttellke taken ¡s de uit<omst van mesjarige landel¡lke

politieke besluitvom¡ngsproc6sfl en æmpromissen. Er zit geen doelsttrlling van
het rijk achter om æn bas¡sniveau voor gmeenten te bepalen;

2. in de organisalie van het openbaar bestuur in Nederland is eff nadrukkelijke plaats
gegeven aan autonome gmeentelijke taken van gemeenten;

3. het m¡n¡mum op basis van rettelüke taken ¡s vdjrel onwerkbaar, mdat d¡t volgens
€ryaring niet mær dân 40 á 50% wn het gemeentelijke budget betreft, De
ree$tand binnên bestuur ên organlst¡e wrdt te groot als de opgave tijd€ns het
ondezoek is om taken terug te redeneren naar dit als ireëel eryaren min¡mum.

Figuur 4; Gelìanteerde categorieën voor het bepalen van het minimum

uitvoeringsni/eau c.q. bas¡s voozieningenniveau

Het minimr¡mniveau wordt bepaald door de gemeente Weert op
taakniveau te vergelijken met 10 vergelijkbare gemeenten. Van
deze 10 referentiegemeenten wordt het op één-na laagste
budget gel)akt. Dit budget verlagen wij vervolgens nog eens met
10% om zt¡ het'absolute' minimumniveau voor dat specifieke
taakveld te, bepalen. ln het volgende hoofdstuk wordt dit nader
toegel¡cht.

t)

Categorie 1 Prestaties/taken die w€ttelük verplicht zün. Zero based

consequenties: output, c,g. taken handhaven, maâr

wel oo minimum-u¡tvo€rinosniveau

Prestat¡es/taken rechtstreeks voortvloe¡end uit uw
gemeenteli¡ke vis¡e, raads- of collegeakkoord. Zero

based consequentie: output handhaven, maar wel op
m¡n¡mum-r r¡lvær¡nosn¡vââr,

Categorie 2

Categorie 3 Overige zlvaarwegende reden voor continuer¡ng. Dit

vraagt om stev¡ge onderbouwing door ambtelüke

organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om zeer

langlopende contracten of nêt âangegane bestuurl¡jke

afspraken. Zero based consequentie: handhaven op

minimum-u¡tvoerinosniveau

Niet zero based. Zero based consequentie: schrappen

van oulput, c.q. taken, want outpuvtaak past n¡et in

zero bâsed beorotino.

Cat€gori€ 4

loelich
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1.6 lnterac'tiefprocesalsontwerpopgaye

Het maken van keuzes door middel van Zero Based Budgeting
zal impact hebben op de eigen organisatie, maar ook op de
burgers, organisaties en bedriiven in de gemeente Weert. Het
succes van de aanpak wordt mede bepaald door een
zorgvuldige planning en uitvoering van input, review en
besluitvorming en het borgen van betrokkenheid van bestuur,
organisatie en belanghebbenden. Het kiezen voor een
interactieve aanpak met de ju¡ste actoren draagt bij aan een
groter draagvlak voor het uiteindelijke rêsultaat.

ln het gesprek van 4 december 2014 gai u nadrukkelijk aan dat
de raad pas achteraf betrokken wordt. Wii richten ons dan
specifiek op de betrokkenheid van de ambteli¡ke organisatie van
de gemeente Weert. ln onze aanpak wordt vooralsnog niet
wordt voozien ¡n een partic¡pat¡ef traject met ¡nbreng vanu¡t de
samenlev¡ng. Er ligt een motie'Participatief Bezuinigen die door
de raad is aangenomen. Die wordt dus niet uitgevoerd in deze
aanpak.

Voor de interne organisatie is effectieve communicatie van
b6lang, om duidelijkheid te verschaffen over:
r wât, waarom en wanneer wat gaat gebeuren?
o ven¡vachtingen van inzet door managers en medewerkers

gedurende de aanpak.

Belangrük is dat wü voor effectieve interact¡e reken¡ng houden
met de couleu locale en deze vertalen naar onz€ aanpak. ln

ons stappenplan in hoofdstuk 2 schetsen wij twee momenten
voor interactie.

7
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Hoofdstuk 2 PIan van aanpak

2.1 Stappenplan

Het plan van aanpak is onderverdeeld in twee projecten:

1. BIG TIRE
2- Zero Based Budgeting.

Voor de pro¡ecten BIG TIRE en Zero Based Budget¡ng is
hieronder een schematisch overz¡cht weergegeven.

Act¡v¡teiten: 
ìo lnventarisatie van financiële informatie, conform de lijst aan

te leveren stukken (zie bijlage 1)
¡ Uiivoeren van een analyse op de zeven deelgebieden.

Conform ons analyse-instrumentarium BIG
TIRE/stresstest+.

. Vergelijking van de budgetten van de gemeente Weert met
benchmarkgemeenten (exploitatie). Deze
benchmarkgemeenten worden gekozen op basis van een
vergelijkbare centrumfunctie, sociale structuur en
inwoneraantal. Dit overzicht kan input bieden voor
potentiële bezuinigingen.

. Opstellen van rapport met bevindingen uit de BIG TIRE
analyse.

o lnterviews, ter verduidelijking, verificatie en onderbouwing
van de aangeleverde gegevens en gemaakte analyse.
Tijdens deze gesprekken zullen wij onze analyse
voorleggen en bespreken met interne experts.

r Eventueel aanpassen van gegevens in het rapport naar
aanle¡ding van de interviews.

Resultaat:
. Een 'foto' van de financiële positie van de gemeente

conform de aspecten van de BIG TIRE analyse.

Start,

F¡9uur 5: Schsmat¡sche weergave van het stapp€nplan

Project l: BIG TIRE

De eerste stap is het verkrijgen van inz¡cht in de huidige situatie.
Om hiervan een beeld te kri¡gen verzamelen wij gegevens om
als het ware een foto te mâken van de huid¡ge f¡nanciêle s¡tuat¡e
van de gemeente.
Door middel van deze foto en een financiële benchmark wordt
een bee¡d geschetst van de huidige financiële positie. Daamaast
worden punten waarop mogelijke bezuinigingen te behalen zün,
uitgelicht.

}D
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a Een rapport met bevindingen, waarin opvallende aspecten

uit de analyse worden uitgeliôht, evenals potentiele

bezuinigingen op basis van de benchmark.

Project 2: Zero Based Budgeting

Stap 2a: Voorbereiding Zero Based Budgeting

Activiteiten:
Ontwerpen en organiseren van de programma- en
projectstructuur binnen de organisatie en tussen de
organisat¡e en BMC.

Afstemmen van plan vân aanpak en aanbrengen van
verdere detaillering met opdrachtgever.

Startconferent¡e met medewerkers die betrokken zijn in de
werkgroepen.

Plannen van bijeenkomsten met college, stuurgroep en

w€rkgroepen.

Startconferentie Zero Based Budget¡ng met het college.
Hierin worden de principes van het u¡t te voeren onderzoek
tcegelicht en kunnen.::'agen gesteld wo¡den-

Voorbereiding Zero Based Budgeting, indelíng van
producten in categorieèn, zie figuur 3 in het vorige

hoofdstuk. Het resultaat van deze activiteit afstemmen met
de stuurgroep.

Aan de hand van een volledig ovez¡cht van de producten
(begrotingsfunctie volgens indeling op bas¡s van BBV) wordt
een indeling gemaakt in deze categorieën. De wettelijke
taken worden ingedeeld aan de hand van een wettelÛUniet-

wettelijk matr¡x van BMC. Voor categorie twee wordt een
doorv()rtaling van de visie gemaakt naar programma's en
produrfen. Deze indeling wordt vervolgens getoetst in een
werkg'oep, waarbij ook de categorieën drie en vier ingevuld
worden.
Activit¿iten per product in beeld brengen: wat wordt er
gerealiseerd met de mensen en middelen d¡e biidragen aan
dit product?
Form¿tie per product ¡n beeld brengen samen met de
gemeente Weert. De formatie wordt gekoppeld aan de
outpul, namel¡,k de producten van de organisatie. Gekeken
wordt naar totale formatie en verdeling overhead en
lijnorg anisatie. De verantwoordelükhe¡d voor de juistheid

van deze gegevens ligt bij de organ¡satie.
Aan do hand van de meerjarenbegroting van de directe

koster wordt een vergelijking gemaakt met het

minimrrmniveau. De afdel¡ng financiën levert deze gegevens

aan. Hierbij is ook aandacht voor geplande bezuinigingen
(taaks:ell¡ngen). Vervolgens wordt voor elk product een
formal gemaakt met daarin het minimumniveau (zie figuur
5), de hrrid¡ge begrotinn, de fo¡matie ên dê eâleôôr¡e-

indeling. lnd¡recte kosten zoals overhead en bedrüfsvoering

komerr in één van de volgende activite¡ten terug.

Aan h{)t college presenteren van een'tussenstand' vanZero
Based Budgeting. Presentatie van een overzicht van het
c¡jfernatige keuzemenu dat ontstaat met het ¡nvullen van de
categc'rieën en bepalen van het minimum. Hierin wordt
weerg,lgeven binnen welke onderwerpen en categorieën de
mogel jkheden voor bezuinig¡ngen liggen.

t0
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Resultaten:
. Betrokkenheid van de organisatie b¡j het programma.
. Programma- en projectstructuur.
. Geaccordeerd plan van aanpak
o Planning van interne en externe interactie
. Categorie-indeling, formatie, minimumniveau en huidige

begroting samengevoegd per product in een format, voor
gebruik ¡n het onderzoek. De keuzes die h¡ermee ontstaan
z¡jn weergegeven in de afbeelding hiernaast.

F¡guur 6: Schematische weêrgâve van Zero Base Budgeting

ln figuur 6 wordt uitgegaan van een begroting van 100o/o, waarin
wordt gezocht naar een bezuiniging van 5%. (blauw omlijnde
deel en blauwe balk). ln het voorbeeld is, op basis van het zero
base ondezoek, het basispakket (zero base begroting) bepaald

op 70% van de huidige begroting. Dit basispakket bestaat uit
tâken/output u¡t de categorieën 1, 2 en 3, op een minimum
uitvoeringsniveau (groen omlijnde deel). Keuzemenu I (oranje
omlijnde deel) biedt het bestuurlijke speelveld voor het vinden
van bezuinigingen.

Feitelijk bestaat de besluitvorming uit het kiezen uit de mogelijke
opties ter hoogte van 25olo tot de nieuwe begroting 95o/o van de
bestaande is. Of te wel door besluitvorming kan het basispakket
van 7lo/s. worden aangevuld met keuzes ter hoogte van 25o/o.

Stap 2b: Ondenoek Zero Based Budgeting

Activiteiten:
o De ambtelijke werkgroepen krijgen een instructie voor het in

beeld brengen van de antwoorden op de volgende vragen:
o Wat doet de gemeente nu qua activ¡teiten voor deze taak

(gekoppetd aan euro's en fte's)?
o Wat kan er op dit minimum?
o Wat zijn d6 maatschappelijke consequenties van het

minimum?
o Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?
o Tussenvariant: wat is volgens de interne deskundigen de

beste bezuiniging?

Deze vragen worden beantwoord ¡n het hierboven
genoemde format. Deze informatie vormt, samen met de
fìnanciële informatie, de basis waarop bestuurlijke keuzes
gemaakt kunnen worden.
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a

De werkgroepen gaan aan de slag met de gestelde vragen.

De werkgroepen beantwoorden deze vragen op
productniveau ¡n h€t format.

ln verschillende werksessies worden de medewerkers door
BMC begeleidt bij het invullen van de in het format gestelde

vragen. De daadwerke¡ijk organisat¡e (wie, wanneer) van

deze werksessies wordt in stap 2a besproken. Tevens

kijken we hier samen in hoeverre het mogelijk is om een

versnellingsaanpak toe te passen.

Opstellen van een venekenfactor voor
bedrijfsvoering/overhead. Voor de taken die n¡et direct met

een product verbonden z¡jn, wordt een venekenfactor
opgesteld, zodaldeze taken niet buiten de Zero Based

Budgeting-discussie blijven.

De werkgroepen maken een aanbiêd¡ngsbrief, die de

belangrijkste punten van de ingevulde formats samenvat:
wat is opgevallen, waar moet op gelet worden, wat is de

rode draad, wat moet het bestuur echt weten?

De input van de werkgroepen wordt gecheckt op
volledigheid, kwaliteit en consistentie tussen werkgroepen

ctoor de aÏdelrng lrnancren en HMU.

De bundeling van de reacties van de werkgroepen vormt

een document met de keuzemogeliJkheden dlê het collége
en de raad hebben voor het invullen van de bezuin¡ging.
Vanuit het minimumniveau kunnen keuzes gemaakt worden

om producten 'bij te plussen' naar een niveau dat boven het

minimum ligt. Deze keuzes kunnen gemaakt worden aan de

hand van de door de organisatie in kaart gebrachte

maatschappelijke consequenlies en benodigde

inspanningen. Hierbij kan ook gekeken worden naar de
'tussenvariant'.

Van de voorgestelde keuzemogelijkheden wordt een

financiêle samenvatt¡ng gemaakt. Deze samenvatting g6eft

inzicht in de consequenties van het'opplussen'van
produ(;ten naar een niveau boven het minimum op de totale

keuze¡uimte. Zo kan de keuzeruimte opgevuld worden tot
het m¿rximum van de nieuwe begroting (inclusief de
voorg(!nomen taakstellingen) bereikt is.

BMC rnaakt samen met de stuurgroep beleidsvarianten

waarin de bezuinigingsvoorstellen gebundeld kunnen
worde,r als pakketten die logisch voortvloe¡en uit bepaalde
mogelijke beleidskeuzes. Dit geeft meer houvast voor het
collegr; om keuzes te maken.

Resultaten:

De ingevulde formats vormen een eigen product van de

organis atie. Dit eigenaarschap draagt bi¡ aan het draagvlak
voor der te maken keuzes binnen de organisatie.

Door n,iddel van de verrekenfactor voor overhead en

ile<jrijíswering wr¡rden de¿e rneegenulrsrl in dc Zeru Ba>vri

Budgeling discussie.
Keuzernogelijkheden en bezuinigingsopties. Overzicht van

mogelijkheden om tot de beoogde bezuinigingen te komen,

op bas s van doelstell¡ngen van de organisatie en de
minimLm-budgetten die hiervoor noodzakelijk zijn. Deze zijn
gegroepeerd in samenhangende pakketten om het
keuzet'"ject te ondersteunen.

12
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Stap 2c: Besluitvuming Zero Based Budgeting

Act¡v¡te¡ten:
. KeuzeprocÆs college. Aan de hand van de bundeling van de

ingevulde formats, de aanbiedingsbrieven en de financiële

samenvatting en beleidsvar¡anten kan het college keuzes
maken voor de invulling van het ontstane keuzemenu. Deze

documenten bieden inzicht ¡n zowel de financiële als de
maatschappelijke effecten van de mogelijkheden tot
bezuinigen. BMC begele¡dt dit keuzôproces door middel van
begrotingsateliers.

. BMC maakt een eindrapport, waarin ingegaan wordt op de

volgende vragen:
o Wat is Zero Based Budgeting?
o Wat is de consequentie van Zero Based Budgeting?
o Toelichting op het gekozen minimum - feit en fictie van

de minimumvariant
o Voorstel voor behandeling in raad

o BMC presenteert een overzicht vân de u¡tkomsten van het
Zero Based Budgeting proces aan de raad. Hierbij kan door
h€t colleg€ het voorstel voor de te maken keuzes aan de
raad voorgelegd worden.

Resultaten:
. Een voorstel van het college voor het inwllen van het

keuzemênu. Hierover kan de raad discussiëren op basis
van de opgeleverde documenten en een besluit nêmen.

o Een stabiele financiële tookomst voor Weert, gebaseerd op
de gewenste maatschappelijke effecten.

13
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2,2 Planning en doorlooptijd

Figuur 7: Schematishe weergave van de planning van het onder¿oek

De planning zoals weergegeven is gebaseerd op een gunning in week 51 (bij keuze vocr beide projecten) en een start van het onderzoek in

week 51. Bii de planning gaan w¡j uit van een doorlooptijd van 14 weken (inclusief kerstvakantie) (Projecten BIG TIRE en Zero based

Budgeting). Hierbij zullen op 2 februari de formats beschikbaar zijn voor de organisatie. Door het samenvoegen van de twee sporen die door

het college zijn uitgezet zal de besluitvorming (stap 2c) mogelijk later plaatsvinden.

De planning is scherp en gebaseerd op een proces dat soepel verloopt. Wij veruvachten dat de opgevraagde informatie voor de BIG TIRE (zie

stap 1) in week 51 beschikbaar is voor het projectteam van BMC. Daarnaast vragen wij een bepaalde betrokkenheid vanuit de organisatie,

zie hiervoor paragßai3.4 van deze offerte. Wanneer de startdatum van het onderzoek '¡erschuift, verschuift ook de planning.

14
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Proioct 1: BIG TIRE

Ptolccl 2i Zero Based Budgating

Ståp 2a: Voorbereiding

Stap 2b: Ondezoek

Stap 2c: Besluitvoming
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Hoofdstuk 3 Projectteam en -organisatie

3.1 Projectteam

Ons projectteam bestaat uit:

De heer drs. T, (Toine) Van Helden is expert in vraagstukken
van stur¡ng en beheersing. Hij heeft ervaring opgedaan in onder
meer de volgende proiecten en functies:
o Kerntakendiscussiesen bezuinigingsoperaties leidenen

uitvoeren, gemeenten Kampen, Rozenburg, Hardinxveld-
Giessendam, Tiel, Amsterdam-Zuideramstel, Helmond,
Epe, Ridderkerk, Gulpen-Wittem, Winterswük, Ofdambt,
Krimpen aan den lJssel, Heumen, Twenterand,
Noordenveld, Leudal; Regio Twente.

. Zero Based Budgeting, gemeente Oldambt en provincie
Flevoland.

¡ Ontwikkelen doelenbomen, gemeenteTwenterand.
o Visieontwikkel¡ng op auditsystemen, MT gemeente Echt-

Susteren.
. Doorlichten P&C-proces, gemeente Katw¡¡k.
. Doorlichten en versterken financiële functie, gemeenten

Deventer en Lelystad.
r Doorlichten financiële sturing en beheersing Uithoflijn en

governance-structuur Trambedrijf, Bestuur Reg¡o Utrecht.
¡ Doorlichten juridische, financiële r¡sico's Reg¡oTram, Regio

Groningen-Assen.

Ondezoek naar het sturend vemogen van de raad op de
programmabegroting, rekenkamercommissie gemeente
Veere.
Plaatsvervangend direct€ur Financiën en Economie,
Rijksgebouwendienst, ministerie van VROM
Hoofd afdeling Financiële Organ¡satie binnenlånds bestuur,
min¡sterie vanBZR.
Hoofd afdeling Bestuur en Toezicht, provinc¡e Noord-
Holland.
Hoofd afdeling Begrotingszaken, Rijksgebouwendienst,
min¡sterie van VROM.

De heer H. (Herman) Uffen llSc. ¡s advis€ur bij ons bureau. Hij
zal fungeren als adviseur b¡nnen dit project. De heer Uffen heeft
ruime ervaring met rekenkamerondezoêken, doorlichtingen van
gemoenten en van organ¡saties in het publieke domeln, het
schri¡ven van second opinions en diverse bezuinigingstrajecten
van financiële doorlicht¡ngen, zoals 'lucht uit de begroting' en
zero based Budgeting tot kerntakendiscussies en strategische
heroriëntatie. Relevante opdrachten zijn:
o Gemeente Soest - Voortvarend richt¡ng toekomst: kerntaken

Soest. Kerntakendiscussie om tot realisatie van de
bezuinigingstaakstelling te komen;

o , Gemeente Stede Broec - 'Lucht uít de begroting'.
Ondêrzoek naar de mogelükheden in de begroting om tot
bezuinigingsopties te kom€n;

15
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Gemeente De Friese Meren - Zero Based Budgeting. Het
harmoniseren en opnieuw opbouwen van de begroting.
Waarb¡j het minimumniveau (zero based) wordt afgezet
legen het gewenste geharmoniseerde beleid in

evenwichVbalans met de besch¡kbare middelen (inclusief
financiële taakstelling) en bedrijfsvoering;
Gemeente Midden-Drenthe - lnzicht in de f¡nanc¡èle positie

en ìn het financieel handelen van de gemeente Midden-
Drenthe door middel van de BIG TIRE-scan.
Gemeente Oud-Beijerland - Zit er ruimte in de
bedrijfsvoering? (een organisatiedoorlichting): Onderzoek
naar de bestuurlijke en ambtelijke kosten van de gemeente

Oud-Beijerland.
Gemeente Twenterand - Her¡nr¡chting begroting door
middel van doelenbomenmethodiek.
Gemeente Leudal - Herinrichting van de begroting door
middel van de Begrotingsboost en Begrotingsapp en Zero
Based Budgeting

Mevrouw T.E, (Tamar) Kinkel MSc. is adviseur bij ons bureau.
Zij zal fungeren als adviseur binnen d¡t pro¡ect. Mevrouw Kinkel
heeft ervaring opgedaan bij financiële afclel¡ngen van diverse
gemeenten. Ook h€oft zij ervaring met Zero Base Budgetlng
ondezoeken en het maken van compacte BIG TIRE analyses.
. Gemeente De Friese Meren - Zero Based Budgeting. Het

harmoniseren en opnieuw opbouwen van de begroting.
Waarbij het minimumniveau (zero based) wordt afgezet
tegen het gewenste geharmon¡seerde beleid in

evenwichvbalans met de beschikbare middelen (inclusief

financiêle taakstelling) en bedrijfsvoering;

Geme,?nte De Friese Meren - opstellen
persorreelsbegroting, ontwikkelen van liquiditeitsbegroting.
Geme.snte Velsen - lnzicht b¡eden in gemeentelijk
wagerpark en adviseren over mogelijkheden om d¡t

slimmDr, goedkoper en bedrijfsmatiger te organ¡seren.
Geme3nte Leudal - Herinrichting van de begroting
Begror:ingsboost en Begrotingsapp en Zero Based
Budget¡ng .

a
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3.2 Projectorganisatie

De projectorgan¡sat¡e is als volgt:
Werkgroepen: Samenstelling vanuit de organisat¡e. Nadere
inwlling te bepalen in beginstadium van het project.

Figuur 8: Schemat¡sche weergave van de prcjectorganisatie.

De projectorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen en
heeft de volgende samenstell¡ng:
. Stuurgroep: Vertegenwoordiging B&W (bij voorkeur de

projectwethoude(s)), Gemeentesecretaris of Directeur
Bedrijfsvoering, Ambtelijk Projectleider, Concerncontroller
en Projectleider BMC;

. Projectgroep: lnterne Projectleider gem€ênte Weert,
Projectleider BMC en Adviseurs BMC

3.3 Klantrol en risico's binnen do opdracht
Wij vragen van u:
¡ beschikbaarheid van u en uw medewerkers voor het snel en

volledig aanleveren van kwalitatief goede informat¡e;
. een actieve, participatieve en krilische houding van u en uw

medewerkers.

Voor het uitvoeren van het BIG T|RE-onderzoek bestaat de inzet
vanuit de organisatie vooral uit het aanleveren van informatie
(zie bijlage 1) en h€t beschikbaar zijn voor interviews voor een
verdieping van het ondezoek.

Voor de uitvoering van het zero based-traject wordt gewerkt met
werkgroepen. De samenstelling en omvang daarvan bespreken
wij graag nader met u. Onze inschatting is dat het gaat om vier
werkgroepen, elk met een manager en vakinhoudelijke
medewerkers.

lndien de gevraagde gegevens niet tijdig of onvolledig worden
aangeleverd dan heeft dit tot gevolg dat de geplande oplevering
van de e¡ndproducten wordt gerealiseerd. De exteme
projectleider zal hierover tijdig contact opnemen met de
opdrachtgever en met hem/haar bespreken welke acties
ondernomen zullen worden om de voortgang van het project te
waarborgen.

17
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Om mogeliJke risico's binnen de uitvoering van de opdracht tot
een minimum te beperken kennen wij binnen ons
kwaliteitssysteem zogenoemde tuss€n€valuati€s. Gelet op de
aard en omvang wn deze opdracht zullen wij ook b'tj deze
opdracht hiervan gebruikmaken.

18
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Hoofdstuk 5 Tot slot

Op deze offerte zijn onze algemene handelsvoomraarden veæie
december 2010 van toepassing. Deze vooruaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 31046509. Een exemplaar van deze
voorwaarden is bijgevoegd.

Vanuit de doelstellingen van ons kwaliteitsbele¡d (zie ook
www.bmc.nl/oroanisatie) stellen wü het op prijs als u b¡j

opdrachtverlen¡ng of aftvijzing van de offerte ons op de hoogte
wilt stellen van de expliciete redenen.

lndien u met deze offerte akkoord gaat, ontvangen wij graag een
exemplaar digitaal ondertekend retour (cbd@bmc.nl).

Met vriendelijke groet,
BMC

drs. P.A. Vermaas
Manager

Bijlage(n):
o benodigde infomatie BIG TIRE
. algemenehandelsvoorwaarden

Voor akkciord:

Gemeente Weert

dhr. B.G. Brinkman MBA
D¡recteur Bedrijf svoerin g
gemeente Weert
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Hoofdstuk4 lnvestering

De projecten kunnen afzonderlijk als optie worden gekozen:
¡ Het project 1 BIG TIRE: € 4.500,-
. Het project 2 Zero Based Budgeting: € 30.500,-

De investering in de projecten BIG TIRE en Zero Based

Budgeting tezamen bedraagt € 35.000,-.

Alle bedragen zijn inclusief reis- verblilfskosten en exclusief btw.

De totale investering wordt niet, zonder daar tiidig met u overleg
over te hebben gehad, overschreden.

Facturatie geschiedt als volgt:
Bii keuze.voor de BIG TIRE en Zero tsased Budoettno:
c 3Ùo/o bij opdrachtverstrekking;
. 2oo/o bij afronding van project 1 BIG TIRE;
o 5Oo/o na afronding van project 2 Zero Based Budgeting

Bii keuze voor alleen oroiect 1 BIG TIRE:
r 50o/o bij opdrachtverstrekking;
. 50% bij afrond¡ng van project BIG TIRE.

Bii keuze voor alleen oroiect 2 Zero Based Budqetinq:
. 2Oolo bij opdrachtverstrekking;
. 30% bü afronding van stap 2b Ondezoek;
. 50% bij afronding van het project 2 Zero Based Budgeting.
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Sijlage 1 Benodigde informatie BIG TIRE

kostencategor¡e 6.f van dienstjaar -2 tot
laatste jaar MJB

16 dienstjaar -1

21

Onbenutte belastingsoorten en ruimte
andere substantiële belastingsoorten

Onbenutte belast¡nqcaoaciteit OZB

1 Raadsvoorstellen heff ingen

Kostendel(l(¡ng r¡oolrecht en
afvalstoffenheff ing bij max¡male
kostendoorrekening

2

3

tariefsopÞouw rioolrecht (spreadsheet)

Tariefsopbouw afu alstoffenheff ing (spreadsheet)

Belastingen

Kwâl¡tat¡eve toets onbenutte OZB-
capaciteit

5
6

4 Gem¡ddelde WOZ waarde woningen gemeente

Woninryoorraad in de gemeente
Aantal b€driifsvostigingen

lnkomsten Bepalen % rüksuitkeringen tov
begrotingstotaal

I

ËeneersÞegrolrng drensljaar (spreadsneet)

Beheersbeg¡ot¡ng dienstjaar -1 (spreadsheet)
tsepalen nog te maKen Kosten en nog te
realiseren ontvengsten €n de reserve
grondbedrijf

I Totael grondoxplo¡tat¡es/meer.iarenprogram ma grondexploitaties

Boekwaarde voorraad gronden 10 Laatstê sn voorlaatste jaaíekeninq (boêkwerk)

Grondexploilattes

B€grotingtotaal lasten 11 Begroting dienstjaar en voorlaatste dienstjaar (boekwerk)
freasury Begrotingtotâal lasten

Totaal Schuld
Totaal garanties
Aantal inwoners beqin dienstiaar

12
13

14

Lâatste raâfÍêKening, met specft¡cat¡es:
Staat E laatste jaarrêkêning en begroting dienstjaa.
Staat gegarandeerde geldleningen en overzicht Garanties
Aântal inwoners begin dienstjaar

Volume invesleringen 15 Overzicht restantkred¡eten/laatste iaanekeninq

Onderdeel Ratrotlenoemrnq Benodiqde stukkerì voor ânalyse firlarìcrele posrtre
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17 Beheersrekening diensljaa' -2 (spreadsheet)
18 Nota lnv€ster¡ngen €n afschrijvingen
19
2tJ

21
22
¿J

Overzicht van dienstjaar en dienstjaar -1

Staat D laatsle en voorlaatste jaanekening

Staat D begroting dienstja¿r MJB

Nota reserves en voorzieningen -
b€heerplannon on aansluit ng op

toetsen op aanwezigheid
onderhoudsvoorzieningen

Reserves

Stille resôrves 24

25

Totaal gemeentelijke pand,:n en verzekerde waarden
Boekwaarden panden en oeelnemingen (aandelen)

za
27

28
29

Beheersbegroting dienstjailr: selectie economische categorie 0.0 in
MJB

Overzicht bezuinigingen v¿naf MJB 2012 in meerjarig perspectief

Explo¡tatie Ranglijst inwoneraantal gemeenten

Taakstell¡ngen in de begroting

Onderuitputti ngsanalyse
Overz¡cht bezuinigingen vanaf 201 2
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