
Vanaf 2004 moeten alle gemeenten over een programmabegroting beschikken.

Dit heeft grote gevolgen voor de aansturing van gemeentelijke organisaties. De con-

troller kan hierin een belangrijke rol spelen en de vakdiensten en programma-

managers bij deze overgang ondersteunen.
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In het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) experi-
menteren gemeenten al jaren met het werken aan
programma’s. Een aantal gemeenten heeft daarmee
inmiddels perspectiefvolle ervaringen opgedaan. Met
ingang van 1 januari 2004 moeten alle gemeenten
zelfs beschikken over een (raads)programmabegroting.
Daarmee wordt het werken met programma’s relevant
voor de gehele gemeentelijke sector. Dit betekent
dat alle gemeentelijke activiteiten in programma’s
moeten worden ondergebracht. Konden gemeenten
met het GSB nog kiezen welke activiteiten eronder
vielen, bij een programmabegroting vervalt die keuze.
Beide ontwikkelingen dwingen de gemeentelijke
organisaties tot veranderingen die verregaande in-
vloed hebben op de aansturing van deze organisaties
en in het kielzog daarvan op de rol van de gemeente-
lijke controller. Voor controllers een kans, want het
werken met programma’s biedt een hele praktische
en overzichtelijke mogelijkheid om grip en sturing te
krijgen op alle activiteiten in de steeds dynamischere
context van de gemeente.
Het is derhalve van belang om vast te stellen wat
onder een programma wordt verstaan. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken omschrijft een programma
als ‘een samenhangende verzameling van producten,
activiteiten en middelen gericht op het bereiken 
van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten’.1

Denk aan thema’s als economische versterking, zorg,
veiligheid, onderwijs en verkeer. Het ministerie
denkt aan tien à vijftien van dergelijke programma’s,
maar geeft geen vast aantal. De programmabegroting
maakt het de Gemeenteraad mogelijk te sturen op
hoofdlijnen. Binnen die kaders benoemt het College
de uitvoeringsactiviteiten en wijst het de middelen
daarvoor toe. Schuiven met geldmiddelen binnen

programma’s is binnen de kaders van de Raad moge-
lijk gemaakt. 
Gemeenten hebben zich de laatste jaren ontwikkeld
tot organisaties die in staat zijn hun projecten goed
te doen. Met de invoering van de programmabegroting
gaat het er nu om de goede projecten te doen: dat wil
zeggen de effecten te bepalen die de gemeente wil
bereiken en welke lijnactiviteiten, projecten of inno-
vaties hiervoor op een samenhangende manier worden
ingezet. Burgers en politici vragen steeds meer naar
de effecten van alle inspanningen: ‘Wat merkt de
burger op straat van het gemeentelijke beleid?’. De
sturing van de organisatie moet erop zijn gericht dat
de gemeentelijke producten zodanig samenhangend
zijn te managen dat de beoogde effecten tot stand
komen tegen acceptabele kosten. In een goede aan-
sturing van deze programma’s kunnen de ondersteu-
nende processen, waarvoor een controller verant-
woordelijk is, behulpzaam zijn. 
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Laat de flexibele 
controller opstaan
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De gemeentel i jke programmabegroting

Executive summary

Op 1 januari 2004 moeten alle gemeenten beschikken over

een programmabegroting. De invoering hiervan betekent een

grote organisatieverandering. Controllers kunnen een positieve

bijdrage leveren door zich niet te concentreren op procedures,

formulieren, rapportages en voorschriften, maar de vakdiensten

te helpen met het formuleren van SMART-effecten en het

bekijken van de lange termijn van programma’s. Daarnaast

biedt de programmabegroting aanknopingspunten om de

verantwoording naar de Raad, provincie en verschillende

ministeries gestroomlijnder uit te voeren. Flexibiliteit in

opstelling, houding en gedrag ondersteunt daarbij het werk

van de gemeentelijke programmamanagers.



Niet controleren, maar helpen

De ontwikkeling naar een programmabegroting kan
men zien als een planning- & controlvraagstuk. De rol
van de controller bestaat er dan uit nieuwe pro-
cedures, systemen en verantwoordelijkheden te be-
denken. Vervolgens kan hij deze zaken via een oekaze
van de gemeentesecretaris naar de gemeentelijke vak-
diensten sturen. Daar zal hij in een organisatie, zwaar
bevolkt met professionals en vakdeskundigen, weinig
mee bereiken. Vanuit de afdeling Control word je be-

schouwd als een lastige vlieg, die alleen maar zoemt
over formulieren, comptabiliteitsvoorschriften, ma-
nagementrapportages, planning- en andere voortgangs-
rapportages. Dat zal in de gemeente veel weerstand en
irritatie oproepen. Controllers moeten zich realiseren
dat de gemeentelijke beleidsdiensten hieraan een hele
kluif hebben, want het formuleren en vastleggen van
gewenste effecten is oneindig veel moeilijker dan het
afspreken van producten. Dit laatste is met de product-
begrotingen en veel inspanningen rond projectmanage-
ment zo langzamerhand ingesleten in de gemeentelijke
gedragingen. Maar deze verandering gaat verder.
Als controller heb je er waarschijnlijk meer baat bij
om een helpende, faciliterende rol te kiezen. Concen-
treer je op de volgende vier issues:
• vooraf in effecten en in bijdragen van producten

daaraan denken;
• vooraf in lange termijn denken, dus over begro-

tingsjaren heen;
• over product (=afdelings)grenzen heen denken;
• in marges en flexibiliteit denken, nodig om te be-

sturen.
Een (gewenst) effect is iets anders dan een resultaat,
zoals figuur 1 laat zien . Een effect is een hoedanig-
heid van een object: een schone stad. Een resultaat is
een object (voorlichtingscampagne, nieuwe vuilnis-
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Doelen en effecten

In de gemeente Finveen

wil de dienst Stadsbeheer

een programma ontwikke-

len over het beheer van de

openbare ruimte. Het doel

is duidelijk: een schone

stad als ook een beter

imago van de gemeente.

De inspanning daartoe is

twee keer per week in het

centrum en een keer per

week in de buitenwijken

vegen. Burgers en bezoe-

kers die tevreden zijn over

de ‘schoonheid’ van de

stad zijn de gewenste 

effecten. De Dienst Stads-

beheer van Finveen heeft

nu echte effecten gefor-

muleerd: burgers die de

stad schoon vinden en 

bezoekers die het centrum

schoon vinden.
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Figuur 1. Een gemeentelijk programma



bak, enzovoorts). Een doel is dan een gewenst effect:
een schonere stad. Resultaten dragen in een pro-
gramma bij aan dat soort doelen. Veel gemeenten
kunnen resultaten wel omschrijven: een brede
school of een nieuwe brug. Met doelen hebben ge-
meenten aanzienlijk meer moeite. Veel organisaties
zien het verstrekken van 100 paspoorten als een
doel. Maar in programma’s is dit geen gewenst effect:
alleen maar een productiedoel. De controller kan de
gemeentelijke diensten helpen door ze te leren doe-
len te formuleren en meetbaar (SMART: specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te
krijgen, zonder door te schieten in papierproductie. 
Effecten, zoals bedoeld in programma’s, treden over
het algemeen pas over langere termijn op. Een fiets-
pad is binnen een maand aangelegd, maar het ge-
bruik ervan en de verbetering van de bereikbaarheid
voor fietsers kan van veel meer zaken afhankelijk
zijn en dus pas veel later worden bereikt. Als men in
de begroting baten wil toekennen aan producten en
effecten, vallen die zeker niet in hetzelfde jaar: als de
controller hierop te veel stuurt, mist hij de ware be-
doeling van programma’s. 

Afdelingsgrenzen

Producten als fietspaden, wijkvoorzieningen en les-
programma’s worden zoals gebruikelijk door vak-
diensten gemaakt. De beoogde effecten overstijgen
deze grenzen vaak. Ine Sijbers van de gemeente Ven-
lo: ‘Door het werken met programmamanagement
moet de ambtenaar het veld in om samen met ver-
schillende organisaties en partijen te kijken wat er
moet worden gedaan op een bepaald terrein, zoals
jongeren. Je neemt dan alles wat betrekking heeft op
die groep mee: het onderwijs, de zorg, de politie, vrij-
willigerswerk en dergelijke.’2 Door je te concentre-
ren op de effecten die je voor de doelgroep wilt berei-
ken, word je dus gedwongen gecoördineerd met je
collega’s samen te werken aan hetzelfde thema. De
doelgroep heeft geen boodschap aan de interne afde-
lingsgrenzen.
Deze samenwerking is vaak uitermate lastig. Veel
gemeenten hebben de zaak zo geregeld dat de vak-
diensten de beschikking hebben over de budgetten
en dat degenen die de wensen van de burgers horen
en willen honoreren, bij hun vakbroeders de bijbeho-
rende producten moeten regelen. 
De controller kan helpen bij het zichtbaar maken
van deze keuzedilemma’s. Hij kan een systematiek
die de kosten zichtbaar maakt over afdelingsgrenzen
heen bevorderen en hij kan stimuleren dat het Colle-
ge (of liever nog het gemeentelijk managementteam
of een groep programmamanagers) beslist welke za-
ken uiteindelijk in productie gaan.

Monitoren en verantwoorden

Het besturen van een programma betekent dat de
programmamanager ervoor moet zorgen dat de doe-

len worden bereikt door de juiste inspanningen uit te
voeren en de middelen beschikbaar te stellen en in te
zetten. Hiervoor moet de programmamanager be-
schikken over een dashboard waarbij sprake is van
monitoring op vijf punten (zie figuur 2):
• Zijn de doelen vertaald in SMART-doelen?
• Verlopen de inspanningen (projecten en andere ac-

tiviteiten) conform de plannen?
• Worden de resultaten gebruikt?
• Zijn de middelen toereikend?
• Worden de effecten bereikt?
In het midden van het dashboard bevindt zich de cy-
clus waar het bij programma’s om draait: ongewenste
effecten leiden tot gewenste doelen, die op hun beurt
leiden tot inspanningsplannen, met daaraan gekop-
peld de benodigde middelen. Als de inspanningen
worden uitgevoerd, leidt dat tot resultaten die worden
gebruikt. Het gebruik leidt tot de gewenste effecten. 
De controller kan de programmamanager op al deze
vijf meetpunten helpen: het vertalen van doelen naar
SMART-doelen, het meten van de voortgang van in-
spanningen, het meten van het gebruik van de mid-
delen en het gebruik van de uitkomsten. En ten slot-
te het monitoren van de effecten: niet alleen kijken
of de gewenste effecten tot stand komen, maar
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Wijkmanagers

In de gemeente Utrecht maken de wijkmanagers het wijkprogramma. Dit is gebaseerd op

de wensen van de mensen in de wijk; deze wensen komen via een wijkraad onder leiding

van de wijkwethouder tot stand. Vervolgens gaat de wijkmanager met zijn wijkteam aan de

slag om producten te verzinnen die bij deze wensen horen. De leden van het wijkteam zijn

zogenaamde accountmanagers voor de verschillende vakdiensten. Zij overleggen met hun

diensten en spreken met de wijkmanager af welke producten wanneer worden geleverd 

tegen welke kosten. De kosten nemen de diensten echter zelf in hun begroting op. 

Dat moet ook, want er zijn niet alleen wijkprogramma’s, maar ook stedelijke programma’s

die ook hun eisen en wensen hebben. Per dienst vindt de uiteindelijke afweging plaats 

tussen de gewenste producten op wijk- en stedelijk niveau. Als dit leidt tot afwegingspro-

blemen, kan de wijkmanager dit aan de orde stellen bij zijn wijkwethouder, die daarmee 

vervolgens naar het College van B&W stapt. De wijkmanager kan dit zelf dus niet oplossen.
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Figuur 2. Het dashboard van de programmamanager

>>



ook kijken naar de ontwikkelingen die de effecten
kunnen versterken of verzwakken. 
Een bijzondere rol heeft de controller als het gaat om
de middelen. Als controller zorg je traditioneel voor
de verantwoording over de middelen. In het kader
van een programmabegroting zijn de middelen ge-
koppeld aan inspanningen en deze op hun beurt aan
de doelen. De verantwoording over het programma
aan de Gemeenteraad, de gemeentelijke rekenkamer
en eventueel financierende ministeries kan worden
ingericht op basis van gegevens uit deze monitoring:
bereikte effecten, gerealiseerde resultaten en bestede
middelen. Samen met de programmamanager kun je
langs dezelfde lijnen rapportages opzetten voor ver-
schillende doelgroepen. 
Verder kun je de programmamanager helpen de flexi-
biliteit in de toewijzing en besteding van de midde-
len zo groot mogelijk te maken. Wil een programma-
manager kunnen sturen, dan heeft hij marges nodig.
Tot in detail vastgelegde middelen beperken hem in
zijn mogelijkheden om te schuiven met middelen
van de ene naar de andere activiteit, of zelfs tussen
doelen. Gemeenten vragen rijksdepartementen om
veel meer beleidsvrijheid om middelen in te zetten
waar zijzelf denken dat de effectiviteit het grootst is. 
In dezelfde lijn kunnen de controllers programma-
managers helpen flexibel met de middelen om te

gaan. Doelen zijn over het algemeen beweeglijk: ver-
anderingen in de omgeving (economie, demografie,
milieu) leiden tot een behoefte aan flexibiliteit om
met deze externe factoren rekening te kunnen hou-
den. In bepaalde soorten programma’s is flexibiliteit
dus een vereiste: denk aan economische stimule-
ringsprogramma’s. Voortdurend kunnen inspelen op
de behoeften van de markt is essentieel. Allerlei pro-
cedureregels, comptabiliteitsvoorschriften, juridi-
sche en wettelijke verplichtingen werken negatief op
flexibiliteit en verhinderen dat een programma leidt
tot het dichterbij brengen van door de politiek ge-
wenste effecten. 
Bij de ontwikkeling naar een gemeentelijke organisa-
tie die echt op programma’s stuurt, kan de controller
dus een belangrijke rol spelen. Je moet je er dan van
bewust zijn dat deze verandering impliceert dat ge-
werkt moet worden aan langetermijneffecten, over
traditionele afdelingsgrenzen heen en met de nodige
flexibiliteit in de besturing van de middelen. <<

Noten

1 Deze definitie komt overeen met die uit het boek G. Wijnen en Th. van

der Tak, Programmamanagement –Sturen op Samenhang. Kluwer,

2002.

2 Binnenlands Bestuur, 10 oktober 2003.
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