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BEHEER VAN GELD EN VERMOGEN IN RENSWOUDE EN SCHERPENZEEL KAN BETER!
Barneveld, 28 januari 2008
De gemeente Scherpenzeel heeft haar eigen doelstelling voor het beheer van geld en vermogen niet
bereikt: het rendement op beleggingen viel tegen en de beleggingskosten kunnen lager. Ook in de
gemeente Renswoude kunnen de zaken beter. Van actief risicobeheer is in Renswoude geen sprake.
Verder is het in deze gemeente lastig te bepalen op welke momenten en tegen welke bedragen de
gemeente geld moet lenen of beleggen. Voor beide gemeenten geldt dat de gemeenteraden actiever
mogen sturen en controleren. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar het gelden vermogensbeheer dat de Rekenkamercommissie Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg (RSW) in
beide gemeenten heeft uitgevoerd.
Scherpenzeel en Renswoude
Al jaren heeft de gemeente Scherpenzeel de bijzonder luxe positie dat zij enkele miljoenen euro's over heeft
op de bankrekening. Dit overtollige geld moet belegd worden tegen een zo aantrekkelijk mogelijk rendement
binnen de strenge grenzen van de wet. Daarnaast moet de gemeente het geld ook weer op tijd beschikbaar
hebben voor investeringen. In de gemeente Renswoude is de situatie anders. Deze gemeente heeft geen
grote bedragen over. Daar draait het juist om het lenen van geld tegen een gunstig tarief en het beheersen
van risico's.
De belangrijkste aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling voor Scherpenzeel is om het beleggen weer zelf uit te voeren en niet langer uit
te besteden aan een derde partij. Totnogtoe belegde een deskundige instelling het geld van gemeente.
Achteraf gezien blijkt dit niet zeer succesvol te zijn. De gemeente kan het beter zelf doen. Naar verwachting
haalt zij dan een gelijk of hoger rendement en bespaart ze de kosten van uitbesteding. De gemeente moet
dan wel het geld- en vermogensbeheer in de organisatie beter inrichten. In de gemeente Renswoude is het
verstandig de risico's actiever te beheren: verstrekte garanties kunnen beter bewaakt worden. Ook moet de
gemeente de in- en uitgaande kasstromen zorgvuldiger plannen en moet er meer informatie in de begroting
komen over het beheer van het geld en het vermogen van de gemeente. In beide gemeente kan de
gemeenteraad betere kaders stellen voor het geld- en vermogensbeheer. De rapporten van dit onderzoek
zijn te downloaden op www.rekenkamervip.nl.
Waarom dit onderzoek?
In een gemeente gaat veel geld om: investeringen in een nieuwe woonwijk, het jaarlijkse onderhoud van het
groen, de ambtenarensalarissen die betaald moeten worden of bijvoorbeeld de subsidiëring van de lokale
voetbalclub. Om de dagelijkse gang van zaken te laten draaien en nieuwe plannen uit te voeren, is goed
geld- en vermogensbeheer van belang. De Rekenkamercommissie heeft dit daarom onderzocht, mede op
verzoek van de gemeenteraad van Scherpenzeel.
De rekenkamercommissie
Het onderzoek is uitgevoerd door Rekenkamercommissie Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg (RSW).
Deze commissie maakt deel uit van de Rekenkamercommissies ViP+ waarin nog vier anderen gemeenten
deelnemen. De Rekenkamercommissies ondersteunen de gemeenteraad. Zij toetsen het beleid van het
gemeentebestuur op effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid. De commissies bestaan uit onafhankelijke
externen.
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Meer informatie over dit onderzoek kunt u opvragen bij:
Rekenkamercommissies ViP+
Patricia van Putten, secretaris van de rekenkamercommissies ViP+
tel (0342) 495 384 of p.vanputten@barneveld.nl
Op onze website www.rekenkamervip.nl kunt u de rapportages lezen. Ook vindt u meer informatie over de
Rekenkamercommissies.

