
 
 
 
 
 
 
 

 
 
‘Op terrein van de planning- en controlinstrumenten nog steeds verbetering mogelijk in 
Gulpen-Wittem’ 
 

De belangrijkste conclusie van de rekenkamercommissie Gulpen-Wittem is dat nog steeds verbetering mogelijk 

is van de planning- en controlinstrumenten. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer bezien of de 

eerdere aanbevelingen van de rekenkamer uit 2007, die door de toenmalige raad zijn overgenomen, ook 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

 

De rekenkamer stelt hierbij onder meer vast dat: 

 Op het terrein van de programmabegroting ongeveer een derde deel van de aanbevelingen is 

opgevolgd. 

 Op het terrein van de overige planning- en controlinstrumenten ongeveer een derde deel van de 

aanbevelingen adequaat is opgepakt.  

De structuur van de planning- en controlinstrumenten wel helder is, echter dat de zogenaamde 3 W-vragen 

meer structuur kunnen brengen voor de raad in hetgeen vooraf wordt begroot en achteraf wordt verantwoord. 

Vooraf (bijvoorbeeld in de begroting) gaat het om beantwoording van de vragen: Wat willen we bereiken? Wat 

gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten? En achteraf, bijvoorbeeld in de jaarrekening, moeten de 

vragen worden beantwoord: wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? En wat heeft het gekost? 

De rekenkamer stelt vast dat deze 3 W-vragen zowel in de begroting als in de jaarrekening niet of niet 

voldoende worden beantwoord. 

 

De rekenkamer adviseert om de energie niet meer in nadere studies te steken maar de eerdere adviezen van de 

rekenkamer daadwerkelijk op te pakken. De rekenkamer adviseert de raad om erop toe te zien dat het college 

bij ieder beleidsvoornemen consequent de 3 W-vragen beantwoordt, zodat het beleid ook achteraf eveneens 

volgens de 3 W-vragen kan worden verantwoord. Op deze manier kan de raad haar kaderstellende rol vooraf en 

haar controlerende rol achteraf ook beter gaan invullen. 

 

Het onderzoek “Glazen bol of kompas” is bijgevoegd. 
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Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter 

rekenkamercommissie 

Telefoon   :  06 52 23 47 48 

E:  p.thuis@rekenkamercie-zl.nl 

  

Rekenkamercommissie Zuid Limburg 

Postbus 998, 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

Tel.: 06 -  21 53 37  83 

E: info@rekenkamercie-zl.nl 
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