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Persbericht
BUDGETBEWAKINGSYSTEEM GEMEENTE NIJKERK NIET CALAMITEITENPROOF
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie het
budgetbewakingsysteem op de personele lasten in de gemeente Nijkerk onderzocht.
Aanleiding was een overschrijding van 750.000 euro op deze lasten in 2005. Die
overschrijding was even groot als een bezuinigingstaakstelling op personeelskosten.
Algemene conclusie van de rekenkamercommissie is dat het budgetbewakingsysteem op
personele lasten als technisch systeem behoorlijk goed is ingericht. Het systeem bleek
echter niet ‘calamiteitenproof’.
De overschrijding speelde hoofdzakelijk in de sector Maatschappelijke Ontwikkeling. De
reorganisatie, vacaturestop en de omstandigheden binnen de sector MO (ziekteverzuim, regionale
ontwikkelingen) leidden tot een grote discontinuïteit in deze sector op het vlak van management en
control. Hierdoor ontstonden overdrachtsproblemen en misverstanden. Vanuit het concernniveau is
hierop te weinig proactief gereageerd.
Het duurde tot september 2005 voordat men de overschrijdig formeel constateerde. De
gemeenteraad werd vervolgens in november formeel geïnformeerd. Hierdoor is niet voldaan aan
de actieve informatieplicht die het college heeft tegenover de gemeenteraad. Overigens heeft de
gemeente het gehele jaar 2005 wel met een positief saldo afgesloten.
Het college heeft vanaf eind 2005 maatregelen getroffen om een overschrijding op personele
lasten in de toekomst te voorkomen. Deze worden door de rekenkamercommissie als afdoende
beschouwd. Aanvullend doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen gericht op
wijzigingen in het budgetbewakingsysteem, het algemene planning en controlsysteem en het
integrale management.
Het onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissie in de periode april tot en met juni
2006. Vervolgens heeft hoor en wederhoor plaatsgevonden met de ambtelijke organisatie en met
het college van Burgemeester en Wethouders. De reactie van het college staat opgenomen in het
rapport.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot aan de redactie:
Het rapport is beschikbaar op de website www.rekenkamervip.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dort (voorzitter
rekenkamercommissies ViP), 06 - 5133 6137
Voor praktische vragen kunt u ook terecht bij mevr. B. Does, secretaris van de
rekenkamercommissies van de ViP-gemeenten, tel (0342) 495 830

