
 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

19R.00773 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Financien 

Contactpersoon : S. Mani 
Tel.nr. : 8242 

E-mailadres : mani.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Opvolging van de bevindingen afkomstig uit het onderzoeksrapport: Onderzoek naar de oorzaken en 
achtergronden van enkele onvolkomenheden in de begroting 2019-2022 van de gemeente Oudewater. 

Kennisnemen van: 
De opvolging van de bevindingen door de organisatie die naar aanleiding van het onderzoek zijn 
gerapporteerd.  

Inleiding: 
Met de raadsinformatiebrief 19R.00508 en de bijbehorende rapportage bent u ingelicht over de bevindingen 
afkomstig uit het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de omissies bij de juiste en tijdige 
verwerking van besluiten in de begroting. In deze RIB wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen die de 
organisatie sindsdien heeft doorlopen om het risico op herhaling te  verkleinen. 

Kernboodschap: 

Getroffen maatregelen overeenkomstig het rapport bij de bevinding: Ruis door vorming team Oudewater: 
 
Opheffen team Oudewater 

 Is geëffectueerd per 1 januari 2019. 
Gevolg: Door het opheffen van dit team is er een eenduidige werkwijze ten aanzien van projecten en 
financiën ontstaan waardoor de kans op fouten merkbaar is afgenomen.  
 
Nieuwe medewerkers bij financiën zijn meer bekend met de werkwijze van het werken voor twee 
gemeenten en kennen de procedures nu beter. 
Gevolgen: Hierdoor ontstaat een eenduidige werkwijze voor beide administraties en de kans op fouten is 
hierdoor afgenomen. 
 
 
 
 



 

Meer consulenten betrekken bij de begroting van Oudewater 
 Is per 1 januari geëffectueerd. In plaats van één financieel consulent voor de totale begroting van 

Oudewater is nu per domein een consulent betrokken bij de begroting van Oudewater. 
Gevolg: Betere onderlinge afstemming en kruislingse toetsing mogelijk waardoor de kans op fouten is 
gedaald. 
 
Getroffen maatregelen overeenkomstig het rapport bij de bevinding: Ontbreken van duidelijke afspraken: 
 
De lijn verantwoordelijk maken voor de juistheid van de ramingen  

 De meeste teammanagers komen met bijstellingen van ramingen waarbij de financieel consulent 
ondersteuning biedt. Soms ligt het initiatief nog bij de consulenten.  

 De domeincontrollers zijn nu ook meer betrokken bij de begroting. Voor het sociaal domein, 
dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering is deze rol nu goed ingevuld. Voor het 
domein Ruimte is recent een vacature ontstaan. Dit past in de beweging om controllers met een 
ander profiel aan te trekken.  

Gevolg: Het is merkbaar dat control meer betrokken is en meer cijfermatig is ingesteld met namen bij het 
toetsen van onderbouwingen. 
 
Checken van raadvoorstellen op effecten voor de begroting van Oudewater 

 Hier is nu één medewerker binnen financiën wekelijks verantwoordelijk voor. 
Gevolg: Kans of fouten is hierdoor afgenomen. 
 
Verslag consulentenoverleg 

 Van het consulentenoverleg bij financiën wordt o.a. een verslag gemaakt waardoor onderlinge 
afstemming beter verloopt. Dit blijft nog wel een aandachtspunt. 

 
 
Getroffen maatregelen overeenkomstig het rapport bij de bevinding: Hoge tijdsdruk en veel personele 
wisselingen: 
Controleren van elkaars werk 

 Medewerkers van Financiën  controleren elkaars werk vaker. Door de hoge werkdruk van het 
maken van meerdere P&C-documenten staat dit soms nog onder tijdsdruk.  

 
Interim teamanager Financiën 

 Er is een interim teammanager Financiën met veel gemeentelijke ervaring voor één jaar 
aangesteld. Hij zal het team bij de hand te nemen en waar nodig maatregelen nemen om de 
prestatie van het team te verbeteren.  

 
Eerder ingezette maatregelen: 
Verbeterplan Financiën is besproken en akkoord bevonden. 

 De nieuwe teammanager zal dit plan gaan uitvoeren. 
 
Team Strategie en Control is gevormd 

 Versterking van de VIC-, audit- en controlfuncties.  
 Verbeteringen hebben plaatsgevonden op het gebied van de VIC voor beide gemeenten en het 

kritisch meelezen van ramingen en voorstellen. 
 
Afgesproken verbeterprojecten  

 Het project digitalisering P&C-Cyclus is gestart.  
 Het project van het opzetten van een digitaal dashboard is gestart. 

Van deze projecten zijn nog geen effecten te melden.  
 
Overige getroffen maatregelen: 
Opleiding BBV 

 Wordt dit najaar gevolgd. 
 

 



 

Nog te starten maatregelen: 
Vastleggen procedures en controles. Dit wordt onder andere opgepakt met het verbeterproject ‘in control’. 
 

Financiën 

n.v.t. 

Vervolg: 
In de tweede helft van 2020 zullen de verbeterpunten afgerond moeten zijn en zal een evaluatie 
plaatsvinden waarover gerapporteerd zal worden aan de Auditcommissie.  

Bijlagen: 
n.v.t. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


