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Samenvatting 

 

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen door de gemeente is veelomvattend. Bovendien gaat 
er veel geld in om, met bijbehorende risico’s. Het doel van dit onderzoek is het aan de gemeenteraad 
van Middelburg inzicht verschaffen in de wijze waarop en de mate waarin de beheerplannen voor 
kapitaalgoederen worden gerealiseerd. 

De rekenkamer heeft dit onderzocht. De doelstelling van het onderzoek luidt:  

“De gemeenteraad van Middelburg inzicht verschaffen in de wijze waarop en de mate waarin de 
beheerplannen voor kapitaalgoederen worden gerealiseerd.” 

De bevindingen en conclusies van het onderzoek vindt u in § 4.3 en § 4.4. 

De eindconclusie van de rekenkamer is dat het proces van het beheer van kapitaalgoederen op het 
niveau van beheer en uitvoering op orde is, maar dat de sturende en controlerende rol van de 
gemeenteraad hierin nog te veel ontbreekt.  

Onze aanbevelingen naar aanleiding hiervan vindt u in hoofdstuk 5. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Iedere gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Wat verstaan we 
daaronder? In dit rapport verstaan we onder deze noemer o.a.: wegen, openbare verlichting, riolering, 
civiele kunstwerken, water, groen en gebouwen.  

In het beheer en onderhoud ervan gaat veel geld om. Na aanleg of aanschaf dient het te worden 
onderhouden en soms na verloop van tijd vervangen. Dit is belangrijk omdat het de publieke ruimte 
betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon- , leef- en 
werkklimaat in de stad.  

Daarnaast is beheer niet alleen in financiële zin belangrijk. Omdat Nederland zo langzamerhand aardig 
volgebouwd raakt is het niet zo moeilijk om te voorspellen dat van de hoeveelheid kapitaalgoederen 
die er in bijvoorbeeld 2020 ligt, er een groot deel nu al ligt. Gevolg daarvan is dat de kwaliteit van de 
openbare ruimte nog maar nauwelijks beïnvloed zal worden door nieuwe aanleg, maar des te meer 
door het beheer van de openbare ruimte. Beheer is daarmee meer dan alleen maar in stand houden en 
verdient zonder meer een volwaardige plaats op de agenda’s van het bestuur en management van 
gemeenten. 

Het beheer van kapitaalgoederen brengt ook risico’s met zich mee. Gemeenten die het 
onderhoudsniveau tot onder de kritische grens laten zakken riskeren grote financiële problemen. Als 
de staat van onderhoud te ver zakt resteert op een gegeven moment geen andere optie dan 
vervanging, wat over het algemeen veel hogere kosten oplevert. Het is dus belangrijk om boven de 
kritische onderhoudsgrens te blijven. Toezichthouders zoals de provincie letten daar ook op. 

Op 11 mei 2016 was op de website van Binnenlands Bestuur te lezen dat 10 procent van de gemeenten 
bezuinigt op dit onderhoud. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Binnenlandse Zaken (BZK) en 
de provincies. Het onderzoek was ingesteld omdat veel gemeenten momenteel problemen hebben hun 
begrotingen rond te krijgen, en de vrees bestond dat het beheer van kapitaalgoederen wel eens een 
sluitpost zou kunnen worden. 

Bij 10 procent van de gemeenten blijkt dat dus inderdaad het geval, waardoor het budget voor 
onderhoud onder het niveau komt dat deze gemeenten zelf hebben vastgesteld. Ook voor achterstallig 
onderhoud van wegen, kunstwerken en gebouwen blijken veel gemeenten geen of te weinig budget te 
hebben gereserveerd. 

Eerder berichtte Binnenlands Bestuur ook al – op basis van een eigen peiling – dat negen op de tien 
gemeenten verwachten dat er tot 2030 een piek zal zijn aan vervangingsinvesteringen voor wegen, 
riolering, groen en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Bijna de helft heeft er onvoldoende 
geld voor gereserveerd. En ruim twee derde van de respondenten geeft aan dat ook voor de nabije 
toekomst verdere bezuinigingen in de openbare ruimte op de agenda staan. 

Een interessant gegeven uit de hierboven genoemde peiling is dat groenbeheer het meest genoemd 
wordt als potentiële bezuinigingspost. Aan de ene kant begrijpelijk, want onderhoudsvermindering aan 
groen zal in de meeste gevallen minder grote risico’s opleveren dan minder onderhoud aan 
bijvoorbeeld kunstwerken of wegen. Aan de andere kant springen bezuinigingen op groenbeheer wel 
veel meer in het oog van inwoners. Zwerfvuil en rommelige plantsoenen wekken direct ergernis op. 
Een kuiltje in de weg blijft langer onopgemerkt. Een dilemma voor beheerders en bestuurders. 
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1.2 Aanleiding onderzoek 

Sinds eind 2014 is de gemeente Middelburg onder preventief toezicht van de Provincie Zeeland 
geplaatst. Dat wil zeggen dat de gemeente voorlopig de begroting moet laten goedkeuren door het 
dagelijks provinciebestuur. Vanaf 2014 is de begroting van Middelburg niet sluitend en ook de 
komende jaren worden tekorten verwacht. Gevolg is dat er flink bezuinigd moet worden. De 
zogenoemde ombuigingsopgave heeft ook duidelijke gevolgen voor het beheer en onderhoud van 
kapitaalgoederen. In de Programmabegrotingen van 2016 en 2017 is aangegeven dat budgetten voor 
geplande uitgaven verlaagd worden, met name voor de kapitaalgoederen gebouwen en groen.Voor 
wegen is wel meer geld beschikbaar gesteld. 

Het onderzoeksonderwerp is de afgelopen periode dan ook door meerdere gemeenteraadsfracties 
voorgedragen, zij het vanuit een verschillend perspectief. 
De raadsleden zijn in het algemeen geïnteresseerd in de vraag hoeveel invloed de gemeenteraad heeft 
op de besluitvorming t.a.v. beheer en onderhoud. Tevens is men geïnteresseerd in de risico’s die de 
gemeente loopt. 

1.3 Onderzoeksdoelstelling 

Primair doel van dit onderzoek is om de kwalitatieve doelen, realisatie en ingezette financiële 
middelen voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken. De raad moet op grond van jaarlijkse en 
eventuele tussentijdse evaluaties een helder beeld krijgen om te kunnen controleren en kaders te 
kunnen stellen. Zeker onder veranderend beleid (lees: bezuinigingen) is dit zeer van belang voor de 
kaderstellende rol van de raad. 

De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt:  

“De gemeenteraad van Middelburg inzicht verschaffen in de wijze waarop en de mate waarin de 
beheerplannen voor kapitaalgoederen worden gerealiseerd.” 

1.4 Onderzoeksvragen 

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: 

“Wordt het onderhoud van de kapitaalgoederen in de gemeente Middelburg doeltreffend en doelmatig 
uitgevoerd?” 

Aan de hand van bovenstaande hoofdvraag hebben wij de volgende deelvragen geformuleerd:  

1. Zijn er doelen in de beheerplannen geformuleerd? Zo ja, zijn ze SMART1? 

2. Op welke wijze zijn de beheerplannen in de begroting vertaald?  

3. Vertonen de verschillende beheerplannen onderling samenhang? 

4. Hoe is beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de gemeente Middelburg georganiseerd?  

5. Op welke wijze zijn de beheerplannen vertaald in uitvoeringsplannen? 

6. Worden de gestelde doelen uit de beheerplannen gerealiseerd?  

7. Wat is de invloed van de bezuinigingen op beheer & onderhoud (a.g.v. verscherpt toezicht 
Provincie) en wat zijn de mogelijke consequenties van deze bezuinigingen? 

8. Zijn de beheerplannen uitvoerbaar (realistisch t.o.v. de middelen)? 

9. Wat is de rol van de raad in dit gehele proces? 

 

                                                                 

1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden 
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1.5 Onderzoeksaanpak 

Wij hebben voor het onderzoek de volgende stappen uitgevoerd:  

1. Oriëntatie. In deze fase hebben we met de contactpersoon van de gemeente afgestemd welke 
stukken we willen inzien en met hem/haar gesprekken voeren over de onderzoekvragen;  

2. Literatuurstudie. We hebben kennis genomen van voor het onderzoek relevante stukken;  

3. Gesprekken en interviews. Met enkele personen, die nauw zijn betrokken bij dit onderwerp, 
hebben wij vraaggesprekken gehouden (ambtenaren, raadsleden, wethouder, toezichthouder 
Provincie). Van deze interviews is een verslag gemaakt, dat aan de betrokkenen ter accordering 
is voorgelegd;  

4. Schrijven van het concept onderzoeksrapport;  

5. Het conceptrapport wordt voor wederhoor voorgelegd aan het college; 

6. Het definitieve rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad.  

1.6 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoek beperkt zich tot de kapitaalgoederen waar de gemeente Middelburg zeggenschap over 
heeft. Het gaat vooral om de werkwijze rond beheer en onderhoud; de Rekenkamer geeft geen 
inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van het werk of de staat van onderhoud e.d. 

1.7 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit vijf hoofdstukken, naast het wederhoor en nawoord. Voor dit inleidende 
hoofdstuk 1 heeft u reeds de samenvatting, conclusies en aanbevelingen aangetroffen. In hoofdstuk 2 
staan de kaderstelling, het beleid en de beleidsontwikkeling centraal. In hoofdstuk 3 wordt de praktijk 
rondom ons onderzoeksonderwerp in beeld gebracht en  in hoofdstuk vier  worden de onderzoeks-
vragen puntsgewijs behandeld en aansluitend de bevindingen en conclusies weergegeven. In 
hoofdstuk 5 worden de aanbevelingen uiteengezet. 

Zoals gebruikelijk sluiten we af met het wederhoor van het college en het nawoord van de 
rekenkamer. 
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2 Kaders 

2.1 Inleiding 

Er is de afgelopen jaren in Nederland veel gedaan om het beheerproces zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Technisch gezien zijn er veel methoden en instrumenten voorhanden die het beheer 
ondersteunen. Veel beheerders hebben inmiddels een ruime kennis om de technische invulling goed te 
verzorgen. Beleidsmatig is beheer echter nog vaak onderbelicht, aangezien het meestal geen politiek 
issue is.  

Zoals al eerder vermeld kan gesteld worden dat de kwaliteit van de openbare ruimte nog maar 
nauwelijks beïnvloed zal worden door nieuwe aanleg, maar des te meer door het beheer van de 
openbare ruimte, aangezien van de hoeveelheid kapitaalgoederen die er in bijvoorbeeld 2020 ligt er 
voor een groot deel nu al ligt. Beheer is daarmee meer dan alleen een zaak van techniek en in stand 
houden.  

Goed beheer begint met het formuleren van beleid. Dat beleid is het vertrekpunt voor alle 
beheeractiviteiten die daarop volgen. De resultaten van die activiteiten zijn vervolgens weer aanleiding 
voor terugkoppeling naar het beleidsniveau om zo na te kunnen gaan of doelen gerealiseerd zijn en te 
bezien of bijstelling of aanvulling van die doelen noodzakelijk is. In de volgende paragrafen wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende wettelijke en gemeentelijke kaders die de basis vormen voor 
het beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen binnen de gemeente Middelburg. 

2.2 Begrippen en definities 

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: de spullen die de gemeente nodig heeft om de 
diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren. Daarbij gaat het niet om zaken als 
kantoorbenodigdheden, maar om grotere goederen, zoals bijvoorbeeld straten, fietspaden, parken, 
lantaarnpalen en verkeerslichten. 

Beheer van deze kapitaalgoederen bestaat uit een grote diversiteit aan activiteiten en maatregelen om 
er voor te zorgen dat de openbare ruimte, na aanleg, naar behoren blijft functioneren. 

De belangrijkste beheertaken zijn:  

 Instandhouding  

 Functionele aanpassing  

 Regulering van het gebruik 

Naast deze hoofdtaken zijn er diverse algemene (ondersteunende) beheertaken, zoals bijvoorbeeld het 
maken van beheerplannen en beleidsplannen, interactie met de burgers en gebruikers van de 
openbare ruimte (burgerparticipatie), registratie van meldingen en klachten en het monitoren van de 
kwaliteit (door onder meer inspecties en metingen) van de openbare ruimte. Van de drie 
bovengenoemde beheertaken krijgt instandhouding veelal de meeste aandacht. De oorzaak hiervan is 
dat instandhouding wordt gezien als een basale plicht (zie volgende paragraaf, Gemeentewet). 

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is onder te verdelen in: 

1. Dagelijks (regulier) onderhoud 

2. Groot onderhoud  

3. Vervangingsinvesteringen 
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Regulier onderhoud 

Onderhoud bestaat uit maatregelen die ervoor zorgen dat het object tijdens de levensduur blijft 
functioneren en dat de verwachte technische levensduur daadwerkelijk wordt gehaald. Onderhoud 
wordt als regulier aangemerkt als het door de jaren heen ongeveer een gelijke budgetbehoefte vraagt 
(afgezien van indexering, areaaluitbreiding e.d.). Dit gaat over het algemeen om dagelijks en klein 
onderhoud (verhelpen van kleinschalige schades en storingen) of onderhoudsmaatregelen die een 
vaste frequentie kennen, zoals bijvoorbeeld het maaien van gazons. Regulier onderhoud is dus in 
sterke mate routinematig van karakter. 

Groot onderhoud 

Er wordt gesproken van groot onderhoud als de budgetbehoefte door de jaren heen flinke schom-
melingen vertoont. Dit zijn veelal grootschalige laagfrequente onderhoudsmaatregelen, die niet 
worden genomen op basis van een vaste cyclus/frequentie maar op basis van de actuele 
onderhoudstoestand (inspecties/metingen). Door de actuele onderhoudstoestand te vergelijken met 
normen wordt het benodigde groot onderhoud in de toekomst gepland. Groot onderhoud heeft vaak 
een projectmatig karakter. 

Vervangingsinvesteringen 

Als het einde van de technische levensduur is bereikt (het object functioneert niet meer of het kost 
onevenredig veel onderhoudsinspanning om het nog te laten functioneren) en er is nog steeds 
behoefte aan het betreffende object, dan moet het worden vervangen. Vervanging van een object is 
dus het verwijderen van het oude object en het terugbrengen van een vergelijkbaar nieuw object met 
dezelfde functionaliteit. 

2.3 Wettelijk juridisch kader 

Het proces van beheer van kapitaalgoederen binnen gemeente wordt door een flink aantal wettelijke 
kaders beïnvloed, onder andere:  

 Gemeentewet 

 Wegenwet 

 Waterwet 

 Nieuw Burgerlijk Wetboek 

 BBV 

 

Deze verschillende wettelijke kaders worden hieronder kort toegelicht: 

Gemeentewet 

Voor het beheer van de openbare ruimte is de Gemeentewet voor gemeenten de wettelijke basis. In 
artikel 212 van de Gemeentewet is geregeld dat gemeenten een verordening moeten hebben over de 
omgang met kapitaalgoederen. De Gemeentewet stelt in artikel 212: 

 De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening 
waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

 De verordening bevat in ieder geval: 

a. Regels voor waardering en afschrijving van activa; 

b. Grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen 
prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, voor zover deze 
wordt geheven, voor de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
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c. Regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 
financieringsfunctie. 

De openbare ruimte bevat veel kapitaalgoederen en valt derhalve onder dit artikel van de 
Gemeentewet.  

Wegenwet 

De Wegenwet is een Nederlandse wet waarin de verantwoordelijkheden voor het beheer van 
openbare wegen geregeld worden. In de wet staan, onder andere, de volgende zaken vermeld: 

 Wanneer een weg geacht wordt openbaar te zijn. (zie openbare weg) 

 Dat elke gemeente een wegenlegger moet opstellen die vastgesteld wordt door GS 

 Welke overheidsinstantie verantwoordelijk is voor toezicht op toegankelijkheid en onderhoud 

 Een weg moet in goede staat verkeren (art. 17). 

Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud 
van een openbare weg. De wegenwet bepaalt dat elke Nederlandse gemeente verplicht is om een 
wegenlegger op te stellen. De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de openbaarheid van de 
weg en de onderhoudsplichtige. De wegenlegger wordt opgesteld door het college van Burgemeester 
en Wethouders. De grenzen van de bebouwde kom voor toepassing van deze wet en de legger zelf 
worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

Waterwet 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot 
één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en 
verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de 
Waterwet een belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 
vergunningstelsels en administratieve lasten. Totdat de Omgevingswet in werking treedt- voorzien 
voor 2019 of later - blijft de Waterwet van kracht. 

Nieuw Burgerlijk Wetboek 

Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de bewijslast omgedraaid. De beheerder 
kan nu aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. 
Dit betekent dat preventief onderhoud, een klachtenregistratie, regelmatige inspecties en vooral tijdig 
uitgevoerd onderhoud onontbeerlijk zijn. 

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek regelt de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder indien 
de schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Er is sprake van een gebrek aan de 
openbare weg indien de weg niet voldoet aan de eisen die men er onder gegeven omstandigheden aan 
mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. De wegbeheerder is dus aansprakelijk voor 
schade als gevolg van een gebrek, ook al was hij niet op de hoogte van het gebrek. Aansprakelijkheid 
treedt dus in, onafhankelijk van de vraag of de wegbeheerder het gebrek kende of behoorde te 
kennen. Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige 
mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit te komen als hij een beroep 
kan doen op de zogenaamde ‘tenzij clausule’. Deze clausule houdt in dat de wegbeheerder niet 
aansprakelijk is, als er een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van het gebrek en het ontstaan 
van de schade. 

Voor functionarissen van de rijksoverheid is een absolute strafrechtelijke immuniteit. Voordecentrale 
bestuurders geldt dit alleen voor de exclusieve bestuurstaak. Dat betekent, dat er strafrechtelijke 
vervolging kan plaatsvinden door de officier van justitie, wanneer de overheid, dus ook de gemeente, 
een strafbaar feit pleegt. Gemeenten en ambtenaren kunnen strafrechtelijk worden vervolgd als het 
gaat over onvoldoende plegen van onderhoud aan bijvoorbeeld wegen. 
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BBV 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit 2003 (welke als gevolg van 
wijzigingen in het BBV in 2016 in 2017 wordt herzien) bevat verschillenden bepalingen over de wijze 
waarop het beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen in de gemeentelijke programmabegroting 
zijn plek krijgt. Zo dient de begroting een paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen te bevatten, waarin 
tenminste het onderhoud van wegen, riolering, water, groen en gebouwen aan de orde komt. 

In artikel 12 van het BBV is hierover het volgende vastgelegd: 

 De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende 
kapitaalgoederen:  

a. Wegen;  

b. Riolering; 

c. Water;  

d. Groen; 

e. Gebouwen.  

 Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: 

a. Het beleidskader;  

b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;  

c. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 

Daarnaast geeft het BBV nog een aantal regels met betrekking tot het beheer van kapitaalgoederen: 

 Onderscheid van onderhoud in groot onderhoud, klein onderhoud en 
(vervangings)investeringen.  

 Verwerking van klein en groot onderhoud en (vervangings)investeringen. 

 Overige regels omtrent verwerking in de balans, de te vormen voorzieningen en de wijze van al 
dan niet activering en afschrijving.  

Het BBV onderscheidt investeringen met een maatschappelijk nut of met een economisch nut. Deze 
laatste groep genereert een opbrengst of kan worden verkocht. Beide soorten investeringen moeten 
worden geactiveerd en afgeschreven.  

De commissie BBV verwacht naar aanleiding van de herziening van het BBV eind 2017 een notitie te 
publiceren over het onderhoud kapitaalgoederen (met daarin alle onderwerpen rondom materiële 
vaste activa en waarin ook een groot deel van de meest voorkomende vragen en antwoorden met 
betrekking tot dit onderwerp zal worden verwerkt). 

2.4 Gemeentelijk beleidskader 

2.4.1 Inleiding 

Onder beleidskader wordt verstaan in hoeverre er plannen (onderbouwingen) beschikbaar zijn voor 
het betreffende onderdeel. Hierin onderscheiden we op strategisch niveau een beleidsplan waarin de 
kaders en doelen (het ambitieniveau) zijn vastgelegd voor de lange termijn. Op tactisch niveau dient 
het beleid vertaald te zijn in een beheerplan voor de middellange termijn wat vervolgens op 
operationeel niveau moet zijn vertaald in een uitvoeringsplan voor de korte termijn. 
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2.4.2 Coalitieakkoord 

Het Werkprogramma 2014-2018 van het college van Middelburg vermeldt “Bezuinigen op zorg en 
ondersteuning en onderhoud van wegen en groen komt pas in laatste instantie aan de orde.”. Of dit 
betekent dat ook de andere kapitaalgoederen buiten schot blijven laat men in het midden. 

2.4.3 Structuurvisie 

De Wet ruimtelijke ordening(Wro) verlangt van iedere gemeente en provincie en Rijk een 
structuurvisie, waarin het ruimtelijk ontwikkelingsbeeld wordt beschreven. Daaraan moet men tevens 
een uitvoeringsstrategie verbinden die aangeeft op welke wijze men het beleid gaat realiseren. 

De Wro maakt het ook mogelijk naast de verplichte structuurvisie een deelstructuurvisie vast te stellen 
als nadere concretisering van een project of een sectorale structuurvisie, zoals bijvoorbeeld een 
waterstructuurvisie. 

In een gebiedsdekkende structuurvisie of deelstructuurvisie geeft men een integrale visie op een 
gebied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen van dat gebied. Daarnaast 
bevat het de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De samenhang met 
beleid op het gebied van economie, recreatie en dergelijke maakt men duidelijk. Binnen de gemeente 
Middelburg is er geen kader in de vorm van een structuurvisie aangetroffen. De hierna genoemde 
Kwaliteitsatlas vervult een rol die erop lijkt. 

2.4.4 Kwaliteitsatlas 

In 1998 is door de gemeenteraad van Middelburg de Kwaliteitsatlas 2030 vastgesteld. Deze is in 2010 
herijkt. De Kwaliteitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij 
de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, 
toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken. 

Om al deze doelen te verwezenlijken is een zogenaamde actiekaart opgesteld, die de benodigde 
ingrepen in de tijd uitzet en vertaalt naar concrete projecten, studiegebieden en 
onderzoeksvraagstukken. De activiteiten zijn gerubriceerd in 3 fasen: 1998 – 2005, 2006 – 2015 en 
2016 – 2030. 

Destijds is gesteld dat de Kwaliteitsatlas als onderlegger zal dienen voor de nog op te stellen 
Structuurvisie Middelburg. 

2.4.5 Visie(s) Openbare ruimte 

De gemeentelijke website meldt dat er door de gemeente wordt gewerkt aan verschillende 
gebiedsvisies. Op gemeentelijk niveau is er de Kwaliteitsatlas. 

 Wijkvisie Dauwendaele 

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 27 mei 2013 de wijkvisie Dauwendaele vastgesteld. 
De wijkvisie schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk 
Mortiere. In de wijkvisie staan actiepunten voor het verder verbeteren van de wijk voor de 
komende tien jaar. 

 Pleinen 

De gemeenteraad van Middelburg heeft in 2008 de Pleinenvisie vastgesteld. Deze vervolgstap 
op het Masterplan herinrichting binnenstad heeft als doel de pleinen “Koorkerkplein” (plein aan 
de Koorkerkstraat), Plein 1940, Walplein en Zusterplein stapsgewijs om te vormen tot 
aantrekkelijker (verblijfs)gebieden al dan niet met een andere functie. 
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 Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden 

De aantrekkingskracht en de leefbaarheid vergroten voor zowel bewoners als bezoekers; dat is 
het doel van het project ‘Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden’. Het plan 
omvat een versterking van de belevingswaarde van de dorpsstructuur en de oorspronkelijke 
sfeer. 

Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit heeft de gemeente voor haar grondgebied wel een Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld, maar die wordt vooral gehanteerd om i.h.k.v. de welstand te 
toetsen. In deze nota is onderscheid gemaakt in 8 soorten gebieden die elk een eigen uitstraling 
kennen. Het gaat hier om vormgeving en uitstraling. 

2.4.6 Beleids- en beheerplannen 

Het verschil tussen beleidskaders, beleidsplan en beheerplan is in onderstaand schema weergegeven: 

 

Beleidskaders 

Beleidskaders worden vastgesteld door de gemeenteraad en vormen het raamwerk waarin de wijze 
van beheer op lange termijn is verwoord. Enerzijds moet daarbij rekening worden gehouden met wet- 
en regelgeving en landelijke ontwikkelingen en trends. Hierbij worden door het ambtelijk apparaat 
verschillende keuzescenario’s aangegeven (zoals bijv. kwaliteitsniveaus) waarna de gemeenteraad 
uiteindelijk besluit.  

Beleidsplan 

In een beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en 
strategieën. Ook hierover neemt de raad een besluit (het betreft dan de te hanteren kaders).  

Beheerplan 

Het van het beleidsplan afgeleide beheerplan geeft een overzicht van de uit te voeren 
beheermaatregelen op korte en middellange termijn. Het college stelt dit plan vast. 

Gemeentelijke 
beleidsthema’s en 
plannen 

Landelijke 
ontwikkelingen en 
trends 

Wet- en 
regelgeving 

Beleidskaders 

Beleidsplan 

Beheerplan 
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In de lopende begroting van de gemeente Middelburg is het volgende overzicht van de actualiteit van 
de verschillende beleids- en beheerplannen rondom kapitaalgoederen aangetroffen: 

 

 
 

2.4.7 Financiële Verordening 

In de Financiële Verordening Gemeente Middelburg 2015 is tenslotte ook nog een aantal bepalingen 
ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:  

Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen: 

1. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: 

a. De voortgang van het geplande onderhoud; 

b. De omvang van het achterstallig onderhoud; 

2. Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aan. 
Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het 
onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken 
en straatmeubilair. De raad stelt het plan vast. 

3. Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft het 
kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de uitbreiding 
van de riolering en de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De raad stelt het 
plan vast. 
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4. Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan gebouwen aan. Het 
plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de 
gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast. 

2.5 Omgevingsvisie 

Op grond van de nieuwe Omgevingswet moet de gemeente een Omgevingsvisie (een samenhangend, 
strategisch plan voor de leefomgeving) opstellen. In het Omgevingsplan krijgen bestaande sectorale 
beleidsplannen van de gemeente een plaats. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan een 
structuurvisie (ruimtelijke ordening), een waterplan, een milieubeleidsplan, een verkeers- en 
vervoersplan, een natuurvisie en de beleidskaders voor het wegbeheer. De Omgevingswet en -visie in 
wording moeten de huidige wetgeving en structuurvisies vervangen. 

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Omgevingswet eind 2018 in werking treden, maar er is 
vertraging opgetreden. Eerder werd de invoeringsdatum al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 
2019), recentelijk heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat ook die datum 
niet wordt gehaald. 

De programmabegroting Middelburg meldt dat het opstellen van een Omgevingsvisie (en de 
implementatie van de Omgevingswet) in 2017 wordt voorbereid.  

2.6 Normenkader 

2.6.1 Proces 

Schematisch ziet het proces van het beheer van kapitaalgoederen er als volgt uit: 

 

  

College en 
ambtelijk 
apparaat 

 

Sturing en 
beheersing 

Jaarlijkse 
uitvoerings-

plannen 

Evaluatie en 
verant-

woording 

Uitvoering 
beheer 

Kostprijs 

Kaderstelling 
Nota’s en be-
heerplannen 

Jaarlijkse 
begroting 

Controle en 
bijstelling 

Raad 



 

 

 

 

Beheer van Kapitaalgoederen 

17 

 

 

 

Het proces van beheer kapitaalgoederen is onder te verdelen in drie verschillende niveaus, te weten 
beleid, beheer en bedrijf.  

De activiteiten die op deze drie niveaus worden uitgevoerd, zijn als volgt te karakteriseren: 

1. Op beleidsniveau worden door de bestuurders de beleidsdoelstellingen voor de kapitaalgoederen 
geformuleerd en worden middelen ter beschikking gesteld. Op dit niveau worden afspraken 
gemaakt over de gewenste effecten van beheer, de beoogde gebruikskwaliteit van de 
kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, het budget, de manier van 
verantwoording en de vereiste communicatie;  

2. Op beheerniveau wordt uitgewerkt hoe het beleid gerealiseerd kan worden via het beheer van 
kapitaalgoederen. Op dit niveau wordt het beleid effectief vertaald naar de (kwaliteit van) 
producten en maatregelen en de bijbehorende kosten, worden kwaliteit en effecten gemeten en 
wordt de tevredenheid van burgers onderzocht;  

3. Op bedrijfsniveau worden de werkzaamheden concreet gepland, voorbereid en uitgevoerd. Op dit 
niveau wordt de organisatie zo efficiënt mogelijk ingericht, wordt managementinformatie 
verzameld en worden uitgaven verantwoord. 

Om het beheer van wegen, riolering en groen te kunnen sturen en beheersen dienen meerjarige 
(beheer)plannen uitgewerkt te worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Deze uitvoeringsplannen zijn 
idealiter basis voor de ramingen in de begroting. Vanwege mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen, 
veranderende lokale omstandigheden en om de relatie met de beheerplannen af te stemmen, dienen 
de uitvoeringsplannen jaarlijks geëvalueerd te worden. Zo kan de voortgang van de realisatie van 
beleidsvoornemens uit de beheerplannen en andere beleidskaders worden bewaakt.  

2.6.2 Gehanteerd normenkader 

Op basis van bovenstaande is de Rekenkamer tot het volgende normenkader gekomen: 

1. De raad heeft duidelijk aanwijsbare kaders voor het beheer van kapitaalgoederen vastgesteld, 
waarin de gehanteerde onderhoudsniveaus gedefinieerd zijn. 

2. De beoogde prestaties en effecten ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen zijn 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 

3. De afzonderlijke beheerplannen zijn onderling consistent; doelstellingen/kwaliteitsniveaus uit de 
verschillende beheerplannen zijn niet tegenstrijdig. 

4. In de afzonderlijke beheerplannen wordt aangegeven wat de relatie is met doelstellingen/kwa-
liteitsniveaus uit beheerplannen voor andere kapitaalgoederen. 

5. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten. 

6. Over het beheer van kapitaalgoederen staat (conform BBV) in de begrotingsparagraaf 
aangegeven: 

a. Het beleidskader;  
b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
c. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.   

7. Bepalingen uit het BBV met betrekking tot de wijze waarop in de begroting investering, 
voorziening, activering en afschrijving van de kapitaalgoederen moet plaatsvinden, worden 
nageleefd.  
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8. Daarnaast voldoet de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen aan de bepalingen van artikel 19 
van de Financiële Verordening van de gemeente Middelburg, 

9. Voor de realisatie van de beoogde prestaties en effecten is door de raad budget beschikbaar 
gesteld, waarbij gedifferentieerd is in budget voor regulier onderhoud, groot onderhoud en 
(vervangings)investeringen. 

10. De raad ontvangt periodiek consistente en begrijpelijke informatie over het beheer van 
kapitaalgoederen, waarbij:  

a. De verhouding tussen begrote en gerealiseerde prestaties en kosten staan vermeld;  
b. Verschillen tussen planning en realisatie worden verklaard;  
c. Belangrijke keuzes in de uitvoering van de beheerplannen worden vermeld en 

onderbouwd;  
d. De raad periodiek (en minstens eens in de vier jaar) actief in de gelegenheid wordt gesteld 

het beleid voor het beheer van kapitaalgoederen te evalueren. 

11. De raad gebruikt de informatievoorziening over het beheer van kapitaalgoederen om bij te sturen 
op het beheer van kapitaalgoederen. 
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3 Beheer van kapitaalgoederen in de praktijk 

3.1 Organisatie 

Binnen de gemeente Middelburg is beheer kapitaalgoederen belegd bij de afdeling Ingenieursbureau. 
De afdeling bestaat uit plm. 30 medewerkers. De afdeling houdt zich bezig met beheer en onderhoud, 
advies en nieuwbouw. Dit gebeurt op bouwkundig, civieltechnisch en cultuurtechnisch gebied. Ook 
verkeer en geotechniek behoort tot het domein van de afdeling. 

De afdeling werkt nauw samen met de beleidsafdelingen, met name de afdeling Ruimtelijk beleid en in 
mindere mate met de afdeling Stedelijk sociaal beleid. Het Ingenieursbureau vertaalt het beleid van 
deze afdelingen (bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid) door in zogeheten beheerbeleid en 
uitvoeringsplannen. 

De uitvoering ligt voor kleinere werken (meestal max. een tot enkele dagen werk) en planmatig beheer 
en onderhoud (bijv. straatvegen, groenbeheer) bij de afdeling Stadsbeheer. Grotere zaken worden 
uitbesteed aan marktpartijen. Het Ingenieursbureau verzorgt daarbij de (voorbereiding van) de 
aanbesteding en het toezicht op de uitvoering. Daarbij worden meerdere contractvormen gehanteerd, 
bijvoorbeeld Design & Construct (D&C). Aanbesteding gebeurt niet alleen op prijs; waar opportuun 
gebruikt men bijvoorbeeld EMVI2 als beoordelingsinstrument. 

Werkzaamheden worden veelal in regie uitgevoerd waarbij de afdeling de regisseurs levert. Het 
Ingenieursbureau is continu op zoek naar manieren om het werk efficiënter uit te voeren; de bezetting 
van de afdeling wordt bewust krap gehouden. Een van de manieren om efficiënter te werken is het 
samenwerken met anderen, bijvoorbeeld op het gebied van openbare verlichting (OV). Beheer, 
administratie etc. daarvan wordt gedaan in samenwerking met andere Zeeuwse gemeenten, het 
Waterschap, de Provincie en Zeeland Seaports. Ook op het gebied van (afval)water is er een innige 
samenwerking met gemeenten, Waterschap en Evides in de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland 
(SAZ+). Op gebied van wegenonderhoud is er een werkgroep die samen met het Waterschap kijkt naar 
verdere optimalisaties.  

Heroriëntering gemeentelijke taken (HGT) 

Diverse taken van de gemeente Middelburg zijn de afgelopen tijd tegen het licht gehouden in het 
kader van de heroriëntatie op de gemeentelijke taken (HGT).Vanuit een visie (fase 1, bepalen/herzien 
maatschappelijke opgaven), een takeninventarisatie (fase 2a) en takendiscussie (fase 2b) wordt 
bekeken welke bijdrage taken hebben aan de maatschappelijke opgaven, of de gemeente taken zelf 
blijft uitvoeren, of er sprake kan zijn van andere rollen of dat de gemeente taken kan stoppen of 
gedeeltelijk afbouwen. Na fase 2 wordt besloten of er een nieuwe ombuigingsfase wordt opgestart 
(fase 3, nog niet opgestart). Daarbij maakt men onderscheid tussen taken met een hoog, middel of 
laag ontwikkelpotentieel, oftewel valt er veel aan te verbeteren/veranderen of niet? Daarbij wordt ook 
meegewogen of de taak wettelijk vastgelegd is of een eigen keuze is van de gemeente.  

Ook het beheer van kapitaalgoederen wordt in deze discussie meegenomen. Vooral voor het 
onderhoud van openbaar groen en onderhoud vastgoed worden mogelijkheden gezien om deze taken 
(gedeeltelijk) af te bouwen, door het deels laten uitvoeren van het groenonderhoud door 
bewoners/bedrijven, of door verkoop van panden. Ook is er eind vorig jaar gekeken naar de verkoop 
van het crematorium, maar vooralsnog is besloten dat dit een gemeentelijke taak blijft. 

 

                                                                 
2 Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij men naar meer dan alleen de prijs kijkt 
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Bij de taken met een hoog ontwikkelpotentieel zijn o.a. onderhoud openbaar groen en vastgoed 
opgenomen. Het college heeft op 18 april jl. een nieuw voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad voor 
vastgoed. Het voorstel beziet dat (de exploitatie van) vastgoed verder afgebouwd wordt. 

3.2 Van beleid naar uitvoering 

In par. 2.4.6 staan de vigerende beleids- en beheerplannen voor de verschillende groepen 
kapitaalgoederen binnen de gemeente Middelburg opgesomd. De beleids- en beheercyclus ziet er voor 
de verschillende categorieën kapitaalgoederen ruwweg hetzelfde uit.  

In paragraaf 2.4.6 wordt geschetst hoe binnen de gemeente Middelburg het proces van kaderstelling 
tot uitvoering er globaal uitziet. Om echter de verschillen in de procesdynamiek binnen de 
verschillende soorten kapitaalgoederen duidelijk te maken wordt hieronder de Middelburgse 
werkwijze voor drie groepen kapitaalgoederen nader toegelicht: 

Gebouwen en civieltechnische kunstwerken en kademuren 

De beheergegevens voor gebouwen en civieltechnische kunstwerken en kademuren zijn opgeslagen in 
een beheersysteem. Een uitgebreide (oneindig) Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) is beschikbaar, 
waarvan steeds de eerstvolgende 10 jaar aangeboden wordt in de gemeentebegroting. 

De MJOP wordt jaarlijks gemuteerd op basis van inspecties en nacalculatie. Als de gemeenteraad de 
begroting voor een uitvoeringsjaar vastgesteld heeft, wordt het onderhoud overeenkomstig de 
planning uitgevoerd. 

Wegen en riolen 

Ook de beheergegevens van het weg- en rioolareaal zijn opgeslagen in het gemeentelijk 
beheersysteem. Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd aan de kapitaalgoederen wegen en riolen. Deze 
inspecties geven inzicht in de onderhoudstoestand en kwaliteit van het kapitaalgoed. De 
inspectiegegevens worden in het beheersysteem verwerkt. Uit de beheersystemen is een planning te 
draaien waarin voor een groot aantal jaren inzicht wordt verkregen wanneer er op basis van normale 
levensduur verwachting onderhoud noodzakelijk zou zijn.  

Aan de hand van dit overzicht wordt door het Ingenieursbureau gekeken of de gegevens volledig zijn of 
dat er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wat de omvang van het onderhoud is en welke 
maatregelen er bij passen. Er wordt geïnventariseerd of er ter plaatse nog andere (onderhouds-
)werkzaamheden zijn gepland, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten (bv. bij 
nutsbedrijven en Woongoed). 

Uit de inventarisatie en het nader onderzoek wordt een overzicht gemaakt van de projecten die het 
Ingenieursbureau verder gaat uitwerken tot onderhoudsprojecten. Op basis van kentallen wordt een 
projectraming opgesteld. De projecten worden gewogen op een aantal aspecten zoals het beschikbare 
budget, de prioriteit en uitvoerbaarheid en doorlooptijd van de werkzaamheden enzovoorts. Dit 
resulteert uiteindelijk in een conceptjaarplanning die wordt afgestemd met de wijkteams. En een lijst 
van projecten die binnen 1-2 jaar dienen te worden uitgevoerd.  Het concept jaarplan wordt na de 
afstemming met de wijkteams vastgesteld door het college en ter informatie doorgeleid naar de raad. 
Het beschikbare (reeds eerder door de raad vastgestelde) onderhoudsbudget is hierbij leidend voor 
het benoemen van de onderhoudsprojecten. 

Deze systematiek wordt gehanteerd voor wegen en riolen, waarbij zoveel mogelijk wordt afgestemd 
met andere beleidsvelden, zoals cultuurtechniek en verkeer. Waar combinaties mogelijk zijn worden 
deze gemaakt, zo niet dan volgen de verschillende beleidsvelden de eigen planning.   
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3.3 Financiële dekking 

In het kort wordt het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen bij Middelburg als volgt 
gefinancierd: 

 Begraafplaatsen en crematorium: Onderhoud is binnen de reguliere begroting opgenomen. 
Grotere investeringen verlopen via het traject van de kadernota/begroting waarbij toekomstige 
investeringen worden aangevraagd/toegekend. Deze investeringen worden binnen de exploitatie 
doorvertaald naar kapitaallasten. 

 Gebouwen: er is een beheerplan Gebouwen. Er is een budget voor regulier onderhoud en 
vervanging van installaties. Dat budget wordt jaarlijks in de voorziening gestort, waaruit dan de 
kosten van regulier en groot onderhoud en vervanging van de installaties worden gedekt. Door 
gebruik te maken van de voorziening worden de schommelingen in de kosten geëgaliseerd. 

 Civiele kunstwerken (kademuren, bruggen, stadsmuren etc.): wordt op dezelfde manier 
gefinancierd als gebouwen. 

 Groen: heeft een eigen beheerplan, maar het budget zit gewoon in de begroting. Doordat er 
weinig nieuwe aanleg is gaat het voornamelijk om onderhoud en zijn er nauwelijks 
schommelingen in de uitgaven. 

 Openbare Verlichting: onderhoud wordt geheel uit exploitatie gefinancierd, vervangingen uit het 
investeringsbudget. 

 Riolering: geregeld via het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Door heffing van rioolrecht is er een 
kostendekkende financiering van het onderhoud. Overschotten gaan naar een voorziening voor 
vervangingen etc. De aanleg van nieuwe riolering is opgenomen in de exploitatie (grondprijs 
nieuwbouw). 

 Speelplaatsen: idem als bij begraafplaatsen/crematorium, waarbij opgemerkt wordt dat dit een 
veel lager financieel belang heeft. 

 Sportvelden: idem als bij begraafplaatsen/crematorium 

 Wegen: uit regulier exploitatiebudget van circa€ 2,6 mln. (geen voorziening, wel reserve sinds 
2005). Deze reserve groeit gestaag door automatisch budget dat overblijft over te hevelen naar 
de reserve. Het beheerplan wegen is afgelopen zomer geactualiseerd. 

 Verkeersregelinstallaties (VRI): vervanging van de VRI’s worden gefinancierd uit 
investeringsbudget. Er is een vervangingsplan. 

 Water: er is een Beheerplan Water. Onderhoud Water (exploitatie en investeringen) is 
opgenomen in de begroting (veel wordt samen met Waterschap en Provincie gedaan). 

3.4 Informatievoorziening aan de raad 

Alle beleidsstukken aangaande het beheer van kapitaalgoederen zijn beschikbaar voor de raadsleden. 
Daarnaast wordt de raad geïnformeerd via de planning- en controlcyclus, te weten via de begroting, 
jaarstukken en tussenrapportages. 

In de begroting wordt in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen aangegeven welke categorieën 
kapitaalgoederen er zijn en wat de hoofdlijnen van het beleid voor de betreffende categorie zijn. Hier 
wordt ook aangegeven of er samenhang is met andere plannen en/of visies. 

In de jaarstukken wordt aangegeven wat de doelen waren, wat er bereikt is en wat daarvoor gedaan is. 
Men refereert daarbij aan beheerplannen en de daarin geformuleerde doelen (dat gebeurt niet bij alle 
categorieën kapitaalgoederen). Achterstallig onderhoud wordt (beknopt) gerapporteerd.  
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In de Planning en Control cyclus zijn 2 bestuurlijke tussenrapportages opgenomen. In het kader van de 
ombuigingen fase 3 heeft de raad besloten om de 2e bestuurlijke tussenrapportage te beperken tot 
een puur cijfermatige opstelling. 

In de eerste tussenrapportage wordt gerapporteerd over financiële afwijkingen per programma, 
afwijkingen op speerpunten en overige prioritaire aandachtspunten, de voortgang van de 
ombuigingen, en de verplichte Paragrafen, maar alleen indien er significante afwijkingen zijn 
vastgesteld. De tweede tussenrapportage geeft alleen een overzicht van de financiële afwijkingen per 
programma en een verkorte paragraaf Weerstandsvermogen.  

3.5 Rol gemeenteraad 

Vanuit de dualisering is het vaststellen en uitvaardigen van beleid/het maken van keuzes als taak 
neergelegd bij de raad van een gemeente. De raad stelt de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) en het 
college van burgemeester en wethouders (B&W) voert uit. Met de paragraaf 'onderhoud 
kapitaalgoederen' heeft de gemeenteraad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud van 
infrastructuur, voorzieningen en gebouwen. Dat is van belang omdat: 

 Er veel geld mee is gemoeid. Kapitaalgoederen leggen blijvend een groot beslag op de 
gemeentelijke begroting. Een zo volledig mogelijk overzicht én onderbouwing van deze kosten 
zijn daarom van groot belang voor een goed inzicht in de financiële positie. 

 Kapitaalgoederen nodig zijn om de programmadoelen van de gemeente te realiseren. Om 
bijvoorbeeld economische ontwikkeling te stimuleren is een goede bereikbaarheid van belang. 

 Kapitaalgoederen het ‘gezicht’ van de gemeente zijn. Gaten in het wegdek of kapotte 
lantaarnpalen zullen snel ergernis opwekken bij inwoners 

Raadsleden kunnen hun kaderstellende en controlerende taak bij het onderhoud van de 
kapitaalgoederen op verschillende manieren invullen: 

 Algemene kaders stellen over welke kapitaalgoederen de gemeente moet hebben en hoe zij met 
haar kapitaalgoederen omgaat. 

 Invloed uitoefenen op afzonderlijke investeringsbeslissingen  

 De kwaliteit van de aanwezige kapitaalgoederen bewaken en zo nodig bijsturen.  

Binnen de gemeente Middelburg heeft de gemeenteraad de betreffende beleidsnotities en 
beheerplannen vastgesteld. Sinds de diverse ombuigingsrondes waarbij er flink bezuinigd moest 
worden is er bij het vaststellen van geactualiseerde beheerplannen (Wegen, Groen, Gebouwen) meer 
aandacht vanuit de raad voor het beheer van kapitaalgoederen, aangezien er door de beperkte 
financiële ruimte keuzes gemaakt dienden te worden ten aanzien van de gewenste onderhoudsniveaus. 
Hierbij wordt sinds kort gebruik gemaakt van de zogenaamde informatiemarkten, waarbij raadsleden 
geïnformeerd worden door betrokken ambtenaren. 

3.6 Toezichthoudende rol Provincie Zeeland 

3.6.1 Toezicht en toezichtsvormen 

Op grond van de Gemeentewet, respectievelijk de Wet gemeenschappelijke regelingen houdt de 
provincie toezicht op de financiële positie van de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. 
Doelstelling van het toezicht is het bevorderen van een gezonde financiële positie. De provincie vult 
het toezicht zodanig in dat potentiële financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 
gesignaleerd en hersteld worden. Zo dient bij gemeenten voorkomen te worden dat zij een beroep 
moeten doen op aanvullende steun uit het gemeentefonds. Financieel toezicht is gericht op een 
begroting die 'structureel en reëel in evenwicht' is. 
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De dertien toezichthouders (de minister van BZK en de 12 colleges van Gedeputeerde Staten) maken 
gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. Daarbij zijn de bestaande kaders 
binnen wet en regelgeving (zoals o.m. vastgelegd in de Provinciewet, de Gemeentewet en het Besluit 
begroting en verantwoording gemeenten en provincies {BBV}) leidend. In het Gemeenschappelijk 
Financieel toezichtkader (GTK, maart 2014) 'een kwestie van evenwicht!' van de Provincie Zeeland zijn 
de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Dit gemeenschappelijk toezichtkader vervangt het kader 
Zichtbaar Toezicht uit 2008. 

Bij de taakuitoefening van het financieel toezicht komt het in essentie er op neer dat het toezicht op 
provincies en gemeenten is beperkt tot de financiële kant van de begroting en jaarstukken, met andere 
woorden de toezichthouder doet geen uitspraken over en geeft geen oordeel over 
beleidsonderwerpen. De toezichthouder geeft alleen vanuit zijn toezichthoudende taak suggesties. Een 
essentieel uitgangspunt daarbij is ‘middelen volgen beleid’. Dit kan betekenen dat vanuit het financieel 
toezicht geen bezwaren bestaan tegen het doen van uitgaven, waarvoor bijvoorbeeld op planologisch 
gebied nog wel toestemming is vereist. Daarnaast moet financieel toezicht niet worden verward met 
controle van de gemeentelijke financiële administratie. Zo kan de toezichthouder zich beperken tot de 
vraag of er vastgestelde onderhoudsplannen zijn. Hij hoeft in principe niet te verifiëren of deze 
plannen er daadwerkelijk zijn. 

Met het criterium ‘structureel en reëel evenwicht’ beoordeelt de toezichthouder ook de kwaliteit c.q. 
plausibiliteit van de begroting en meerjarenraming. Dit houdt in dat gekeken wordt naar het 
realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en lasten. Bij het beoordelen van de 
realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle risico’s die het structurele 
evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant voor de toezichthouder. Dus bijvoorbeeld signalen 
afgegeven door de accountant waaruit blijkt dat de administratieve organisatie ernstige tekorten 
vertoont, kunnen ook meewegen bij de oordeelsvorming van de toezichthouder.  

De toezichthouder kent twee vormen van toezicht: 

 Repressief toezicht: repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de begroting direct uitgevoerd 
kan worden zonder dat daar vooraf goedkeuring van de provincie voor vereist is. 

 Preventief toezicht: preventief toezicht is de uitzondering. Dit betekent dat de provincie de 
begroting en de daarop volgende begrotingswijzigingen eerst moet goedkeuren voordat tot 
uitvoering kan worden overgaan. 

De gemeente Middelburg valt nu voor het derde achtereenvolgende jaar onder het preventief 
provinciaal toezicht. Beheer van Kapitaalgoederen, en dan met name het achterstallig onderhoud wat 
is ontstaan door het onvoldoende beschikbaar stellen van middelen als gevolg van bezuinigingen, was 
een van de redenen voor de Provincie om deze vorm van begrotingstoezicht op te leggen. 

3.6.2 Begrotingscirculaire 

Ieder voorjaar verstuurt de toezichthouder de zogenaamde begrotingscirculaire. Hierin informeert de 
Provincie de gemeenten vanuit haar wettelijke taak als financieel toezichthouder over een aantal 
aandachtspunten die van belang zijn bij het opstellen van de (meerjaren)begroting en het vaststellen 
van de begroting3. 

In de meest recente begrotingscirculaire vestigt de toezichthouder o.a. de aandacht op 
beheerkapitaalgoederen. Hierbij wordt gesteld dat de toezichthouder alleen de bezuinigingen op het 
jaarlijks- en groot onderhoud van kapitaalgoederen als reëel kan beschouwen, als voldoende 
aannemelijk is gemaakt dat de verlaging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de 

                                                                 
3Zie Begrotingscirculaire 2018-2021, van 14 maart 2017 
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kapitaalgoederen niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of onveilige situaties. Daarnaast wordt 
ook de actualisatie van het beheerplan op basis van de door de raad vastgestelde verlaging van het 
kwaliteitsniveau als noodzakelijk gesteld. Het is daarbij van belang dat de opgenomen raming in de 
begroting in overeenstemming is met het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Wanneer deze 
overeenstemming ontbreekt, kan de toezichthouder het geraamde budget aanmerken als een niet 
reële raming. In dit opzicht is het beheer van kapitaalgoederen van invloed op de vorm van toezicht 
dat de Provincie op een gemeente uitoefent.  

Tenslotte dient uit de paragraaf te blijken of er sprake is van achterstallig onderhoud en wat de 
omvang daarvan is. De provinciale toezichthouder verwacht dat de gemeente ook zichtbaar maakt 
welke maatregelen worden getroffen om deze achterstanden in te halen. 

Voor de gemeentelijke programmabegrotingen 2018 heeft de toezichthouder reeds aangegeven op te 
letten of de (verplichte) paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voldoet aan de notitie van de 
Commissie BBV ten aanzien van Beheer Kapitaalgoederen (zie paragraaf 2.3, pag.12). Binnen de 
gemeente Middelburg wordt de begrotingscirculaire door de griffie met de stukken voor de commissie 
Algemeen Bestuur meegezonden. 

3.6.3 Proces 

Het toezichtproces op de financiële posities van gemeenten verloopt via begrotingstoezicht 
(stapsgewijs): 

1. Toezichthouder stelt begrotingscirculaire op. 

2. Toezichthouder controleert jaarrekeningen. 

3. Toezichthouder kijkt ook mee bij opstellen Kadernota/kaderbrief. 

4. Begin september start ambtelijk overleg toezichthouders met hoofden Financiën over 
jaarrekening, kadernota, (gezuiverd) rekeningsaldo, beoordeling accountant. 

5. Indien nodig volgt bestuurlijk overleg (gedeputeerde de Bat (Financiën) met wethouder Financiën). 

6. Gemeentebegrotingen uiterlijk 15 november bij Provincie indienen, vervolgens heeft Provincie 4 
weken de tijd om reactie op te stellen. 

7. Provincie maakt voor 1 januari bekend welke toezichtsvorm zij per gemeente gaat hanteren 
(repressief of preventief). 

In 2015 en 2016 is het onderhoud van kapitaalgoederen al onderwerp van onderzoek geweest door de 
gezamenlijke toezichthouders. Ook bij de begroting 2017 is dit onderzoek gecontinueerd, om inzicht te 
kunnen krijgen in de ontwikkelingen in het onderhoud van de kapitaalgoederen bij gemeenten.  

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde (betreffende wegen, gebouwen en kunstwerken zoals 
bruggen, viaducten, dijken):  

 Wat is het onderhoudsniveau?  

 Zijn de beschikbare budgetten voldoende?  

 Is er sprake van achterstallig onderhoud? 
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4 Bevindingen & Conclusies 

4.1 Inleiding 

De rekenkamer heeft haar bevindingen opgesomd aan de hand van het gehanteerde normenkader (zie 
paragraaf 2.6). Vervolgens zijn de deelvragen uit de onderzoeksopzet beantwoord, waarna de 
eindconclusie ten aanzien van het onderzoek volgt. 

4.2 Toetsing normenkader 

Onderstaand is het normenkader afgezet tegen de bevindingen in de praktijk. We gebruiken 
onderstaande kleurcodering als signaal een oordeel over het al dan niet voldoen aan de normen. De 
betekenis van de kleuren is als volgt: 

Kritisch, doe 
onmiddellijk 

Om te voldoen aan wet-/regelgeving/afspraken/normen en om de kans op een 
succesvolle uitkomst (effectiviteit en efficiëntie) te vergroten is het van het 
grootste belang dat onmiddellijk actie wordt ondernomen 

Essentieel, doe 
binnenkort 

Voldoet in redelijke mate aan wet-/regelgeving/afspraken/normen en om de 
kans op een succesvolle (effectiviteit en efficiëntie) uitkomst te vergroten dient 
met binnenkort actie te ondernemen 

OK, eventueel 
voorzien van 
advies 

De bevindingen zijn conform wet-/regelgeving/afspraken/normen.  

Met het opvolgen van het eventuele advies kan de organisatie haar voordeel 
doen. 

 

Norm Toetsing 

1. De raad heeft duidelijk aanwijsbare kaders voor het 
beheer van kapitaalgoederen vastgesteld, waarin de 
gehanteerde onderhoudsniveaus gedefinieerd zijn. 

Deze kaders zijn er per categorie van 
kapitaalgoederen in de diverse beheerplannen, 
beleidsplannen of nota’s vastgelegd. Een 
overkoepelend kader is niet aangetroffen. 

2. De beoogde prestaties en effecten ten aanzien van 
het beheer van kapitaalgoederen zijn specifiek, 
meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 

Deels. Een deel van de beheerplannen kent SMART 
doelstellingen. Deze bieden bijvoorbeeld een keuze 
in onderhoudsniveaus met bijbehorend prijskaartje 
(o.a. Wegen, gebouwen, VRI’s). 

3. De afzonderlijke beheerplannen zijn onderling 
consistent; doelstellingen/kwaliteitsniveaus uit de 
verschillende beheerplannen zijn niet tegenstrijdig. 

Ja. Grote tegenstrijdigheden hebben we niet 
aangetroffen. Een overkoepelende visie of nota op de 
openbare ruimte waarin de afzonderlijke 
beheerplannen samen komen hebben we niet 
aangetroffen. 

4. In de afzonderlijke beheerplannen wordt 
aangegeven wat de relatie is met 
doelstellingen/kwaliteitsniveaus uit beheerplannen 
voor andere kapitaalgoederen en bovenliggende visies 
en kaders. 

De rekenkamer constateert dat de beheerplannen 
voor de verschillende kapitaalgoederen op zichzelf 
staan en weinig onderlinge verbindingen kent. 
Slechts in enkele gevallen wordt melding gemaakt 
van een relatie met andere beheerplannen. 

Ook worden verbindingen met bovenliggende 
kaders/visies (bijv. Kwaliteitsatlas)slechts beperkt 
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aangetroffen. Hierdoor kan de onderlinge samenhang 
binnen de openbare ruimte niet inzichtelijk gemaakt 
worden. 

5. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen 
de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten. 

Ja. Voor beheer kapitaalgoederen zijn deze 
beleidslijnen (veelal summier) terug te vinden in de 
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Het 
detailniveau wisselt sterk per categorie kapitaalgoed. 
Er wordt meestal verwezen naar de onderliggende 
beleids-/beheerplannen. 

6. Over het beheer van kapitaalgoederen staat in de 
begrotingsparagraaf aangegeven: 

a. het beleidskader;  

b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële 
consequenties; 

c. de vertaling van de financiële consequenties in de 
begroting.   

Per categorie kapitaalgoed staat aangegeven wat 
men in grote lijnen van plan is. De financiële 
consequenties zijn terug te vinden in de beleids-
/beheerplannen, maar niet in de paragraaf 
Onderhoud kapitaalgoederen. Voor een raadslid is 
het lastig om in de programmabegroting zelf en de 
onderliggende productenraming het financiële 
plaatje uit het beleids-/beheerplan terug te vinden. 

7. Bepalingen uit het BBV met betrekking tot de wijze 
waarop in de begroting investering, voorziening, 
activering en afschrijving van de kapitaalgoederen 
moet plaatsvinden, worden nageleefd. 

Ja. Ook wordt de bepaling uit het herziene BBV ten 
aanzien van overheadkosten (apart taakveld 
overheadkosten binnen het programma Bestuur en 
Ondersteuning) in de programmabegroting 2017 
toegepast. 

8. Daarnaast voldoet de paragraaf Onderhoud 
Kapitaalgoederen aan de bepalingen van artikel 19 
van de Financiële Verordening van de gemeente 
Middelburg. 

Nee. In de begrotingsparagraaf wordt niet expliciet 
melding gemaakt van de voortgang van het geplande 
onderhoud en de omvang (financiële kwantificering) 
van het achterstallig onderhoud.  

In artikel 19 FV staat bovendien dat er eens in de vier 
jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aan de 
raad wordt aangeboden. Dit impliceert dat het om 
één plan zou gaan i.p.v. verschillende beheerplannen 
per kapitaalgoed. 

Bovendien verschilt de looptijd van de 
beheerplannen. Sommige hebben een looptijd van 10 
jaar i.p.v. 4 jaar. 

9. Voor de realisatie van de beoogde prestaties en 
effecten is door de raad budget beschikbaar gesteld, 
waarbij gedifferentieerd is in budget voor regulier 
onderhoud, groot onderhoud en 
(vervangings)investeringen. 

In een aantal beleids-/beheerplannen (bijv. Wegen 
en VRI’s) wordt het benodigde budget wel opgesplitst 
naar regulier onderhoud, groot onderhoud en 
(vervangings)investeringen. In de meeste gevallen 
niet. Welke budgetten er in de programmabegroting 
vervolgens daadwerkelijk beschikbaar worden 
gesteld, is niet inzichtelijk in de programma’s en 
wordt ook niet verder toegelicht in de paragraaf 
Onderhoud Kapitaalgoederen. 
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10. De raad ontvangt periodiek consistente en 
begrijpelijke informatie over het over het beheer van 
kapitaalgoederen, waarbij:  

a. De verhouding tussen begrote en gerealiseerde 
prestaties en kosten staan vermeld;  

b. Verschillen tussen planning en realisatie worden 
verklaard;  

c. Belangrijke keuzes in de uitvoering van de 
beheerplannen worden vermeld en 
onderbouwd;  

d. Bepalingen uit de Financiële verordening (ex 
artikel 212 van de Gemeentewet) worden 
nageleefd;  

b. De raad periodiek (en minstens eens in de vier 
jaar) actief in de gelegenheid wordt gesteld het 
beleid voor het beheer van kapitaalgoederen te 
evalueren. 

De raad wordt via de P&C-cyclus geïnformeerd over 
het beheer kapitaalgoederen middels de begroting, 
de jaarstukken en tussenrapportage(s), in de 
(verplichte) Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 

De begroting en jaarstukken   geven per categorie 
kapitaalgoed globaal antwoord op de vragen wat de 
gemeente wilde bereiken en of dat gelukt is.  

a. Alleen op programmaniveau, niet specifiek voor 
beheer van kapitaalgoederen 

b. Alleen op programmaniveau, niet specifiek voor 
beheer van kapitaalgoederen 

c. Ja, belangrijke afwijkingen worden toegelicht 

d. Nee, niet voldaan 

e. Men stelt af en toe plannen bij. Dit lijkt meer ad 
hoc en gebeurt niet met een vaste periode van 
bijv. eens per 4 jaar. De meeste beleids-
/beheerplannen hebben een looptijd van 10 
jaar. Mede door de aanwijzing van de 
provinciale toezichthouder vindt momenteel 
een actualisatieslag plaats. 

In de 1e tussenrapportage worden voor de verplichte 
paragrafen alleen de aanzienlijke afwijkingen 
gemeld. In de tweede tussenrapportage is de 
paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen niet 
opgenomen. De raad wordt gedurende het 
uitvoeringsjaar dus niet geïnformeerd over de 
realisatie van het beheer kapitaalgoederen, tenzij er 
aanzienlijke afwijkingen opgetreden zijn. 

11. De raad gebruikt de informatievoorziening over 
het beheer van kapitaalgoederen om bij te sturen op 
het beheer van kapitaalgoederen. 

Deels. De raad lijkt zich vooral te baseren op signalen 
vanuit het ambtelijk apparaat en de buiten-
wereld/burgers en minder op de 
informatievoorziening vanuit de Planning- en 
Controlcyclus. Deze wordt door veel raadsleden als 
weinig inzichtelijk en sprekend ervaren. 

De rekenkamer constateert dat het vertrouwen van 
de raad in het ambtelijk apparaat op dit punt 
behoorlijk groot is. Men vertrouwt er over het 
algemeen op dat het beheer gewoon goed 
uitgevoerd wordt. Met het oog op eventuele nieuwe 
bezuinigingen en de keuzes die daardoor gemaakt 
dienen te worden ten aanzien van 
onderhoudsniveaus worden de door het 
Ingenieursbureau verzorgde informatiemarkten als 
nuttig ervaren. 

 



 

 

 

 

Beheer van Kapitaalgoederen 

28 

 

 

4.3 Bevindingen m.b.t. de onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: 

“Wordt het onderhoud van de kapitaalgoederen in de gemeente Middelburg doeltreffend en 
doelmatig uitgevoerd?” 

 

Aan de hand van bovenstaande hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

a. Zijn er doelen in de beheerplannen geformuleerd? Zo ja, zijn ze SMART? 

Per categorie kapitaalgoed zijn er doelen geformuleerd. Deze zijn niet in alle gevallen SMART. In 
het GRP staan doelen en hoe deze te toetsen aangegeven. Voor begraafplaatsen en crematoria 
ook. Bij Groen zijn doelen geformuleerd, maar deze zijn niet SMART. Kwalitatief zijn ze toetsbaar 
maar kwetsbaar voor interpretatie. Bij Speeltuinen is een set doelen gedefinieerd die SMART is. 
Bij een aantal plannen wordt gebruik gemaakt van landelijke normen (o.a. NEN, CROW). 

b. Op welke wijze zijn de beheerplannen in de begroting vertaald?  

De beheerplannen dienen als onderliggend stuk voor de begroting. In de begroting verschijnen 
totaalbedragen waaruit zonder in de achterliggende informatie te duiken weinig valt af te 
leiden. 

c. Vertonen de verschillende beheerplannen onderling samenhang? 

Dat is niet expliciet. Je merkt dat er ongeveer vanuit dezelfde gedachte wordt gehandeld (“de 
binnenstad is het visitekaartje dus verdient extra aandacht”), maar in een aantal gevallen wordt 
nog vrij sectoraal gewerkt. Een overkoepelende visie op kapitaalgoederen hebben we niet 
aangetroffen. De Kwaliteitsatlas vervult een rol die erop lijkt, maar kan dit gat niet vullen. 
In meerdere beheerplannen wordt verwezen naar ander gemeentelijk beleid (bijv. bij Wegen). 

d. Hoe is beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de gemeente Middelburg georganiseerd?  

Binnen de gemeente Middelburg is beheer kapitaalgoederen belegd bij de afdeling 
Ingenieursbureau. Deze afdeling houdt zich bezig met beheer en onderhoud, advies en 
nieuwbouw. De afdeling werkt nauw samen met de beleidsafdelingen, met name de afdeling 
Ruimtelijk beleid en in mindere mate met de afdeling Stedelijk sociaal beleid. Het 
Ingenieursbureau vertaalt het beleid van deze afdelingen door in zogeheten beheerbeleid en 
uitvoeringsplannen. De uitvoering ligt voor kleinere werken en planmatig beheer en onderhoud 
bij de afdeling Stadsbeheer. Grotere zaken worden uitbesteed aan marktpartijen. Het 
Ingenieursbureau verzorgt daarbij de (voorbereiding van) de aanbesteding en het toezicht op de 
uitvoering. 

Er wordt gewerkt op basis van gekozen onderhoudsniveaus. Deze worden doorvertaald in 
beheerplannen die op hun beurt verder worden verfijnd richting uitvoering. 

e. Op welke wijze zijn de beheerplannen vertaald in uitvoeringsplannen? 

Zie het vorige punt. Vanuit de gemeentelijke beheersystemen wordt bepaald waar onderhoud 
nodig is en welke maatregelen daarbij passen. Daaruit wordt het jaarplan en de 
uitvoeringsplanning samengesteld. 

f. Worden de gestelde doelen uit de beheerplannen gerealiseerd?  

In de afgelopen jaren is er bij verschillende kapitaalgoederen (met name Beheerplan Wegen, 
Beheerplan Gebouwen, civieltechnische kunstwerken en kademuren) achterstallig onderhoud 
ontstaan a.g.v. bezuinigingen. Hierdoor werden de doelen (gewenste onderhoudsniveuas) uit de 
beheerplannen niet meer gerealiseerd. Op aanwijzing van de provinciale toezichthouder heeft de 
gemeente Middelburg een actualisatieslag gemaakt m.b.t. haar beheerplannen, en er is in 
sommige gevallen ook extra budget door de raad beschikbaar gesteld, waardoor de 
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doelstellingen uit de huidige beleids- en beheerplannen weer gerealiseerd worden.  Voor een 
aantal kapitaalgoederen (zoals speelplaatsen, sportvelden) zijn de doelen in beleidsnota’s echter 
zo globaal geformuleerd dat beoordeling van de doeltreffendheid van het beheer inhoudelijk 
moeilijk te beoordelen is. Voor de meeste andere kapitaalgoederen geldt dat goed valt vast te 
stellen of de beleidsdoelstellingen zijn gehaald. 

g. Wat is de invloed van de bezuinigingen op beheer & onderhouden en wat zijn de mogelijke 
consequenties van deze bezuinigingen? 

Bezuinigen betekent een lager onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau mag niet te laag 
worden, want dan worden op termijn (hoelang dat is verschilt per soort kapitaalgoed) de kosten 
voor herstel en uiteindelijk vervanging onbeheersbaar. Daar wordt ook door de toezichthouder 
(de provincie) voor gewaakt. Na de eerste ombuigingsronden waarbij fors bezuinigd is op onder 
meer onderhoud Wegen, Groen (en Gebouwen) is het onderhoudsniveau van deze 
kapitaalgoederen duidelijk achteruitgegaan. Voor Wegen ontstond zelfs zoveel achterstallig 
onderhoud dat de gemeente Middelburg hier door de toezichthouder op aangesproken is.  

De gemeente heeft opdracht gekregen van Provincie Zeeland om haar beheerplannen te 
actualiseren (aanpassen aan verlaagde budgetten), waarop vooralsnog voor Wegen, Groen en 
Gebouwen de gewenste onderhoudsniveaus opnieuw zijn vastgesteld door de raad, aangepast 
aan de financiële ruimte. 

Ondertussen is het budget voor onderhoud Wegen dan ook weer verhoogd  zodat er vanaf 2017 
meer budget beschikbaar is gekomen om vanaf 2021 te voldoen aan de minimale eisen van 
verantwoord wegonderhoud. 

h. Zijn de beheerplannen uitvoerbaar (realistisch t.o.v. de middelen)? 

Na actualisatie van het Beheerplan Wegen, het Groenbeleidsplan en de Nota Beheer en 
Onderhoud Gebouwen en civieltechnische kunstwerken zijn de doelstellingen ten aanzien van 
onderhoudsniveaus weer in lijn gebracht met de beschikbare middelen. In de praktijk worden de 
beheerplannen aangepast aan de door de raad beschikbaar gestelde middelen. Door de hoge 
mate van voorspelbaarheid zijn de plannen realistisch. 

i. Wat is de rol van de raad in dit gehele proces? 

De raad heeft de gebruikelijke rollen. Zij stelt de kaders. Formeel stelt zij ook de doelen vast, in 
de praktijk wordt dit veelal aan het college overgelaten. Men vertrouwt erop dat dit goed wordt 
geregeld door het college en het ambtelijk apparaat. 
Met de bezuinigingen van de laatste jaren heeft de kaderstelling vooral een financieel karakter 
gekregen: wat kost het? Wat men daarvoor krijgt is niet altijd even helder. Het ambtelijk 
apparaat probeert de laatste tijd ook dat laatste inzichtelijk te maken (o.a. met 
informatiemarkten), zodat de raadsleden een goed gefundeerde keuze kunnen maken. 

4.4 Conclusies 

Bij de beantwoording van de hoofdvraag “Wordt het onderhoud van de kapitaalgoederen in de 
gemeente Middelburg doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?” is de rekenkamer tot de onderstaande 
conclusies gekomen.  

 In de uitvoering is goed te zien dat de gemeente planmatig werkt met een jaarlijkse cyclus waarbij 
beheerplannen worden doorvertaald in de begroting. Daarbij wordt in hoge mate gebruik 
gemaakt van landelijke normen en is goed voorspelbaar wat de gemeente krijgt voor haar geld. 
Dit blijkt ook uit de jaarstukken. Men haalt deze normen en is ook continu bezig te streven naar 
meer waar voor hetzelfde geld. De doelmatigheid lijkt dan ook in orde. 
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 Voor de doeltreffendheid is de vraag of klip en klaar is wat het doel is. Idealiter stelt de raad 
vanuit de visie waar zij heen wil met de stad vast wat daarvoor nodig is en hoe het beheer van 
kapitaalgoederen daar een rol in speelt. De gemeente Middelburg kent de nodige visies maar die 
staan nogal los van elkaar; een verbinding tussen visie/beleid, beheer en uitvoering zoals 
geschetst in par. 2.6.1 hebben we niet of zeer beperkt aangetroffen.  

 Iedere sector hanteert haar eigen doelstellingen die in meer of mindere mate SMART en 
toetsbaar zijn. Er lijkt vooralsnog weinig aandacht voor samenhang en eenvormigheid tussen de 
verschillende sectoren.  

 Daarnaast is de informatievoorziening naar de raad summier. Zo worden de voorschriften van het 
BBV (t.a.v., financiële doorvertaling beleidskeuzes naar programmabegroting) en  de eigen 
Financiële Verordening (t.a.v., financiële kwantificering achterstallig onderhoud) niet (volledig) 
nageleefd. Ook de frequentie van actualisatie van de diverse beleids- en beheerplannen niet 
conform de voorschriften van de Financiële Verordening,  

 

Eindconclusie: De rekenkamer is van mening dat het proces van het beheer van kapitaalgoederen op 
het niveau van beheer en uitvoering op orde is, maar dat de sturende en controlerende rol van de 
gemeenteraad hierin nog te veel ontbreekt.  

In het verleden is er weinig belangstelling geweest voor dit onderwerp; pas bij de recente 
ombuigingsronden is gebleken dat er een duidelijke visie op de openbare ruimte nodig is om 
beleidskeuzes ten aanzien van beheer en onderhoud te kunnen maken. Hiervoor is het nodig dat 
raadsleden meer inzicht krijgen in de (financiële) doorvertaling van deze beleidskeuzen naar de 
programmabegroting. De rekenkamer is van mening dat de koppeling tussen de per kapitaalgoed 
benodigde budgetten uit de beleids- en beheerplannen en de in de programmabegroting (en 
onderliggende productenramingen) toegekende budgetten voor beheer en onderhoud wel aanwezig is 
maar niet of nauwelijks inzichtelijk is. Hierdoor is het voor raadsleden moeilijk om sec aan de hand van 
de programmabegroting te beoordelen of de beheerplannen uitvoerbaar zijn. Kortom: deze koppeling 
moet simpeler. 

De rekenkamer wil de raad er -wellicht ten overvloede- op wijzen dat achterstallig onderhoud grote 
financiële risico’s met zich mee brengt. Er zijn hierdoor in het verleden verschillende gemeenten in 
ernstige financiële problemen terecht gekomen, in sommige gevallen resulterend in een artikel 12-
status (zie gemeente Zaltbommel).  
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5 Aanbevelingen 

Hoewel de rekenkamer van mening is dat het proces van Beheer Kapitaalgoederen binnen de 
gemeente Middelburg op hoofdlijnen op orde is, willen wij onderstaande verbeterpunten onder de 
aandacht van de raad en het college brengen:  

 

1. Stel conform de aanbeveling van de Commissie BBV4 tenminste éénmaal in de vier jaar een 
integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen op en laat deze door 
de raad vaststellen. Neem de hoofdlijnen daarvan jaarlijks op in de paragraaf Onderhoud 
Kapitaalgoederen. Hierdoor ontstaat ook meer consistentie en samenhang tussen de 
verschillende beheerplannen. 

2. Zorg voor een bouwwerk van beleidsdocumenten waarbij visie/beleid, beheer en 
bedrijf/uitvoering aan de orde komen. Er is nu als het ware een “gat” tussen visies als de 
Kwaliteitsatlas en de dagelijkse uitvoering, het is onduidelijk of en hoe zij samenhangen. De 
nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor een kapstok. 

3. Zorg voor een heldere koppeling tussen de verschillende vanuit de beleids- en beheerplannen 
benodigde budgetten en de in de programmabegroting beschikbaar gestelde budgetten. 

4. Zorg bij alle categorieën kapitaalgoederen voor een heldere koppeling tussen de verschillende 
onderhoudsniveaus en de kosten daarvan, zoals recentelijk in het Beheerplan Wegen. Zorg dat 
doelen en doelstellingen in beleidsnotities en beheerplannen vervolgens zo veel mogelijk 
SMART gemaakt zijn. 

5. Zorg –ook met het oog op de door de provinciale toezichthouder opgelegde toezichtsvorm- 
dat visies, beleidsstukken, beheerplannen en dergelijke periodiek worden geactualiseerd, en 
in het geval van bezuinigingen dat deze direct worden doorvertaald in de beheerplannen. 

6. Zorg ervoor dat documenten uit de Planning- en Controlcyclus voldoen aan de eisen van de 
Financiële Verordening (t.a.v. financiële kwantificering achterstallig onderhoud). 

7. Zorg ervoor dat de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voldoet aan de BBV-voorschriften  
(t.a.v. financiële doorvertaling van beleidskeuzes naar programmabegroting). 

 

                                                                 
4Zie “Handreiking paragraaf kapitaalgoederen” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties/Interprovinciaal Overleg, editie maart 2005). 
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6 Wederhoor & Nawoord 

6.1 Wederhoor 
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6.2 Nawoord 

Wij danken het college voor de wederhoorreactie. Hierboven heeft u de letterlijke tekst van het 
college kunnen lezen. Hieronder gaan we in op de gemaakte opmerkingen en geven we aan wat we 
hiervan vinden en of dit al dan niet verwerkt is in de tekst van het rapport. 

 

Bestuurlijke reactie gemeente  
Middelburg 
 

Reactie Rekenkamer  

Blz. 8: U schrijft: “In de 
Programmabegrotingen van 2016 en 2017 is 
aangegeven dat budgetten voor geplande 
uitgaven verlaagd worden, .(…)”. Dat is niet 
juist voor wat betreft het wegenonderhoud 
in de Programmabegroting 2017. Hierin is 
juist opgenomen dat voor het 
wegenonderhoud het budget wordt 
verhoogd. 

De rekenkamer zal deze opmerking 
meenemen in de tekst van het definitieve 
rapport. 

Zin toegevoegd op blz 8. 

Blz. 12: Indien u compleet wenst te zijn kan 
de definitie van een wegenleger kan worden 
aangevuld met de volgende tekst", die 
geheel of gedeeltelijk buiten de bebouwde 
kom of kommen ligt, en voorde 
toegangswegen naar treinen". 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal niet worden aangepast. 

Blz. 13: Sinds 1 januari 2017 moeten ook 
investeringen met maatschappelijk nut 
worden geactiveerd en afgeschreven. Op dat 
punt is het onderscheid tussen investeringen 
met maatschappelijk nut en investeringen 
economisch nut immers komen te vervallen. 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal worden aangepast. 

Tekst blz 13 aangepast. 

Blz. 15: U stelt dat de gemeenteraad een 
besluit neemt over een beleidsplan. Voor de 
duidelijkheid merken wij op dat het enkel 
geldt voor de kaders in een plan. 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal worden aangepast. 
Tekst blz 15 aangepast. 

Blz. 16: Aansluitend op de vorige opmerking 
is ook het vaststellen van het beheerplan aan 
het college. 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal worden aangepast. 

Tekst blz 16 aangepast. 

Blz. 19: We merken op dat bij punt 10 twee 
maal “over het” achter elkaar staat. 

De tekst van het definitieve rapport zal 
worden aangepast. 

Zinsnede verwijderd van blz 19. 

Blz. 21: De zin “Op basis van kentallen wordt 
een projectraming opgesteld (...)” loopt niet 
lekker. 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal worden aangepast. 
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De zin is aangepast. 

Blz. 24: U schrijft dat Middelburg voor het 
tweede achtereenvolgende jaar onder 
preventief provinciaal toezicht staat. Dat is 
niet juist; 2017 is het derde 
achtereenvolgende jaar. 

De rekenkamer neemt notie van deze 
opmerking. De tekst van het definitieve 
rapport zal worden aangepast. 

Dit is gecorrigeerd. 

Blz. 31: Bij het tweede bolletje op deze 
bladzijde merken wij op dat we herkennen 
dat beleidsmatig verbetering altijd mogelijk 
is. Tegelijk merken wij op dat in de praktijk er 
een integraal ontwerp wordt gemaakt tussen 
de verschillende sectoren, waarbij gewerkt 
wordt vanuit de separate beleidskaders. 

Deze opmerking nemen wij ter kennisgeving 
aan.   
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Bijlage I Lijst van geïnterviewde personen 

Dhr. A. Beekman (wethouder) 

Dhr. S. Douma (financieel toezichthouder, Provincie Zeeland) 

Dhr. E. de Graaf (raadslid LPM) 

Dhr. S. Hageman (afdelingshoofd Ingenieursbureau) 

Dhr. N. Meijer (senior medewerker financiën) 

Dhr. F. Tillema (senior medewerker financiën) 

Mevr. W. Treurniet (raadslid CU) 

Dhr. L. Vandezande (raadslid GL) 

Dhr. A. van ’t Westeinde (fractieondersteuner GL) 

 

 

 


