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Als raadslid staat u voor de uitdaging om uw 
gemeente ook naar de toekomst toe goed 
te vertegenwoordigen. Als raadslid bent u, in 
aanvulling op uw controlerende taak, immers 
ook bezig met de toekomst van de gemeente. 
Daarbij thema’s zijn als mobiliteit, preventie 
van eenzaamheid, succesvol aanbesteden 
en cyber security belangrijk. Dit magazine 
belicht een aantal belangrijke van die actuele 
thema’s en beschrijft de mogelijke rol van de 
gemeenteraad.

Daarnaast beschrijft dit magazine kort welke 
vormen van dienstverlening Deloitte biedt aan 
gemeenten. 

Ik wens u veel leesplezier en, nogmaals, alle 
succes in uw rol als raadslid.

Rob Dubbeldeman
Industrieleider Publieke Sector

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben Deloitte en de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gezamenlijk de publicatie 
‘Goede raad voor een sterke gemeenteraad’ uitgebracht. Dit boekje biedt 
raadsleden een praktische handreiking om succesvol grip te krijgen en te 
behouden. Dit magazine vormt een vervolg op het Raadsledenboekje. 

Voorwoord
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Belangrijke thema’s voor raadsleden
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En terecht, want door robotisering, 
digitalisering van werkprocessen en de 
introductie van nieuwe businessmodellen 
verdwijnen er arbeidsplaatsen en worden er 
nieuwe competenties verlangd. 

Een grote groep werkenden dreigt daardoor 
buiten de boot te vallen, vooral werknemers 
op (v)mbo niveau 2 en 3. Het gat tussen 
de competenties waarover (toekomstige) 
werknemers op (v)mbo niveau beschikken en 
de vaardigheden die de zogenoemde ‘jobs of 
the future’ vragen neemt jaarlijks toe.

Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: 
ten eerste worden nog veel studenten 
opgeleid voor werk in krimpende sectoren 
en met vaardigheden die niet passen bij wat 
werkgevers vragen. Daardoor zijn er nauwelijks 
passende banen voor hen beschikbaar. Ten 
tweede wordt het arbeidsmarktperspectief 
voor grote groepen werkenden uit krimp-
sectoren somberder. 

Door het krachtige herstel van de economie zijn 
er momenteel gelukkig genoeg groeisectoren, 
die goede werkkansen bieden voor genoemde 
groepen. Maar de vraag is hoe de toekomst er 
uit zal zien. Door gericht te investeren in het 
ontwikkelen van de gevraagde competenties 
kan de ‘mismatch’ met de huidige en toe-
komstige vraag van werkgevers worden 
verkleind. En daarmee de dreigende tweedeling 
tussen verschillende groepen inwoners van een 
gemeente worden voorkomen.

De rol van de gemeenteraad
In het succesvol dichten van de geschetste 
kloof tussen gevraagde en aangeboden 
competenties speelt de gemeente een 
cruciale rol. Daarvoor is allereerst lef nodig om 
meerjarig te investeren in een duurzame 

langetermijnoplossing en het creëren van een 
leercultuur. Daarbij is ook het betrekken van 
de partijen in het lokale, regionale en nationale 
ecosysteem van arbeidsmarktbeleid nodig.

Samenwerking met publieke en private 
opleiders, het werkgeversservicepunt, 
brancheorganisaties en sectorfondsen zorgt 
dat een gemeente de data rond vaardigheden 
van werkzoekenden kan koppelen aan de data 
rond de gevraagde competenties van bedrijven. 
Een juiste ‘match’ tussen die gegevens leidt tot: 
•  Betere aansluiting van het onderwijs op de 

arbeidsmarkt.
•  Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, door het 

aanbod aan geschikte arbeidskrachten.
•   Minder instroom in de WWB.

Dat draagt bij aan een goed functionerende 
regionale economie en aan het verminderen 
van armoede in de stad.

Een voorbeeld uit de praktijk laat zien hoe 
regionale partijen samen vorm en inhoud geven 
aan een succesvol arbeidsmarktbeleid, door 
het gericht aanwenden van middelen en het 
benutten van data.

Het arbeidsmarktbeleid van gemeenten beperkt zich allang niet meer 
tot werkzoekenden in de bijstand. Vanuit een preventief en economisch 
perspectief wordt ook gekeken naar mensen die een baan hebben. 

Data en regionale samenwerking als bouwstenen 
van arbeidsmarktbeleid
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Concrete handvatten voor u als raadslid
Enkele adviezen voor meer resultaat van uw 
arbeidsmarktbeleid op basis van regionale 
samenwerking en de inzet van data-analyse:
• Kennis van de regionale arbeidsmarkt
  Zorg dat u als gemeenteraad beschikt 

over een gedegen analyse van de groei- en 
krimpsectoren en van de skills die werkgevers 
in uw regio vragen.

•  Biedt ruimte voor innovatie en data-
analyse

  Geef voorlopers experimenteer- en 
regelruimte en faciliteer de opschaling 
van succesvolle initiatieven. Bedenk wat 
datagedreven oplossingen u kunnen bieden 
en wie voor u de relevante spelers hierin zijn. 
Stimuleer innovatie met behulp van data en 
dataplatforms.

•  Benut het beroepsonderwijs voor post-
initiële omschoIing

  Ondersteun het beroepsonderwijs om 
zich voor te bereiden op het omscholen 
van werkenden en andere groepen van 
zij-instromers. Denk daarbij ook aan de 
statushouders.

•  Verruim de horizon tot na deze 
collegeperiode

  De geschetste transitie op de arbeidsmarkt 
voltrekt zich niet in één collegeperiode. 
Formuleer daarom realistische mijlpalen, ook 
voorbij de huidige periode en stel kritische 
vragen over het behalen van doelstellingen 
van gemeentelijke arbeidsmarktprojecten.

• Wees terughoudend met interventies
  Geef de partijen waarmee u samenwerkt 

de ruimte. Treedt als gemeente alleen op 
wanneer er sprake is van falen, want pas 
dat geeft u legitimatie voor een interventie. 
De bijdrage van u als gemeente is de rol van 
aanjager, facilitator en regisseur, niet die van 
uitvoerder.

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over wat regionale 
samenwerking en data-analyse kunnen 
betekenen?
Neem contact op met Deloitte:

Johan Stuiver
Director Strategie & Innovatie publieke 
sector
e jstuiver@deloitte.nl

House of Skills in Metropoolregio Amsterdam 

House of Skills is een samenwerkingsverband van bedrijven, brancheorganisaties, 
werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit 
de Metropoolregio Amsterdam. Het realiseren van omscholing is niet eenvoudig. Weliswaar 
bestaan er opleidings- en ontwikkelingsfondsen, maar deze zijn vooral gericht op een 
specifieke sector. Omscholing naar een andere sector is vaak niet mogelijk. Terwijl de nieuwe 
banen juist vaak in andere branches te vinden zijn. 

House of Skills voorziet in deze behoefte. Het is een fysieke en virtuele omgeving waar 
bewoners uit de Metropoolregio Amsterdam terecht kunnen voor loopbaanadvies, informatie 
over de kansen en mogelijkheden in andere sectoren, en trainingen om nieuwe vaardigheden 
aan te leren. Werken aan hun ‘skills’ dus, om zo beter te kunnen voldoen aan de vraag van 
werkgevers. Programma’s zijn op maat gemaakt: onder meer assessments, competentiescans, 
het samenstellen van een skills-paspoort, loopbaanadvies, skills-trainingen en matching op 
basis van skills. House of Skills bevestigt niet alleen de meerwaarde van samenwerking tussen 
regionale partijen. Dit initiatief toont vooral ook aan hoe waardevol het is om (real time) data 
over de arbeidsmarkt uit te wisselen en te benutten.

Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills: “Stop met het ongericht rondpompen van 
geld gericht op de talloze landelijke arbeidsmarktinitiatieven. Steek gemeentelijk geld gericht in 
de regio, daar waar het echt nodig is voor het aantoonbaar verwerven van een (nieuwe) baan.” 
Een opstellen van een zogenoemde skills agenda helpt hierbij, en maakt voor ieder beleidsveld 
inzichtelijk waar de kansen liggen. Denk bijvoorbeeld aan de groei in de zorgsector, de ‘groene’ 
werkgelegenheid in de energietransitie en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
“Zorg ervoor dat er geen onnodige concurrentie komt en daarmee prijsopdrijving.”
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Bij de jaarrekening controleert de gemeente-
raad in hoeverre de doelen zijn bereikt, of de 
activiteiten zijn uitgevoerd en dat het geld op 
de juiste wijze is besteed. Opvallend is dat 
gemeenten de afgelopen jaren in werkelijkheid 
per saldo fors minder geld uitgeven dan dat 
zij begroten. Er is dus een fl ink verschil tussen 
begrotingen en jaarrekeningen.

Cijfers
Er zijn twee duidelijke indicaties dat gemeenten 
in werkelijkheid per saldo fors minder geld 
uitgeven dan begroot. Gemeenten verwachtten 
de afgelopen jaren in de begroting dat zij 
fl ink meer zouden besteden dan dat zij aan 
opbrengsten zouden hebben. In werkelijkheid 
besteden de gemeenten helemaal niet veel 
meer dan dat zij aan opbrengsten hadden. 

In de oorspronkelijke begrotingen 2016 
begrootten gemeenten dat de bestedingen 
€ 1,2 miljard hoger zouden zijn dan de 
opbrengsten. In werkelijkheid waren in de 
jaarrekeningen 2016 de bestedingen juist 
€ 0,5 miljard lager dan de opbrengsten een 
verschil van € 1,7 miljard. Voor 2015 was deze 
zelfde afwijking € 2,0 miljard en voor 2014 was 
dit € 0,7 miljard. 

Bij deze indicator wordt niet direct rekening 
gehouden met uitgaven van gemeenten 
in de aanleg van wegen, parken, riolering, 
sportcomplexen, scholen, culturele centra, 
etc. Dat zijn investeringen van gemeenten in 
bezittingen die vele jaren worden gebruikt. 
Bij de indicator die wordt gebruikt voor het 
overheidstekort of -overschot in het kader van 
de Europese Monetaire Unie (het zogenoemde 
EMU-saldo) wordt rekening gehouden met 
de uitgaven van gemeenten in verband met 
investeringen. Het begrote EMU-saldo voor 
gemeenten voor 2017 was een tekort van 
€ 3,8 miljard. Het werkelijke EMU-saldo voor 
gemeenten voor 2017 was een tekort van 
€ 0,5 miljard. Een afwijking dus van € 3,3 miljard 
(2016 € 2,0 miljard). Dit laat dus eenzelfde 
beeld zien als de eerste indicator. Voor 2018 
verwachten gemeenten € 2,9 miljard meer uit 
te geven dan te ontvangen. We zijn benieuwd.

Wat vertelt een afwijking u?
Deze forse afwijkingen geven aan dat er een 
groot verschil zit tussen wat gemeenten bij de 
begroting zeggen dat ze gaan besteden en wat 
gemeenten werkelijk besteden. Populair gezegd 
roept dit de vraag op of gemeenten wel doen 
en waarmaken wat ze bij de begroting zeggen te 
gaan doen. 

Daarom is het belangrijk dat u als raadslid 
inzicht krijgt in de omvang van de afwijking en 
dat u een goede analyse krijgt van de oorzaken. 
Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:
•  Plannen en begroten van de activiteiten 

en bestedingen gebeurt niet goed
  Wanneer de herstructurering van een 

woonwijk vier jaar in beslag neemt en de 
uitgaven (de investering) worden in één 
begrotingsjaar opgenomen, dan is feitelijk 
de begroting niet goed. Het is belangrijk 
dat de bestedingen en uitgaven in het 
begrotingsjaar worden opgenomen waarin zij 
zich daadwerkelijk voordoen.

•  In de begroting zitten meer ambities dan 
realistisch is

  Dat noemen we planningsopportunisme. Het 
risico is echter ook dat (politieke) ambities zo 
hoog liggen, dat door inspraak- of juridische 
procedures, besluitvormingsprocessen, 
overleg etc. de planning van de realisatie van 
ambities feitelijk helemaal niet realistisch is. 
Politieke of bestuurlijke scoringsdrang kan 
hier ook de oorzaak van zijn.

Met het vaststellen van de begroting geeft uw gemeenteraad aan wat 
moet worden bereikt, wat (activiteiten) daarvoor moet worden gedaan 
en welk geld daarvoor beschikbaar is. 

Beter begroten en/of meer realiseren?
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•  De realisatiekracht van de gemeente sluit 
niet aan bij de ambities

  Een ambtelijke organisatie kan een bepaalde 
hoeveelheid werk aan. De hoeveelheid werk 
dat met de beschikbare uren kan worden 
verzet, kan weleens veel minder zijn dan de 
hoeveelheid werk die moet worden verzet om 
de ambities te realiseren.

•  Incidentele meevallers, zowel bij de 
inkomsten als bij de uitgaven

  Overigens wanneer incidentele inkomsten en 
uitgaven ieder jaar met een zekere omvang 
voorkomen, begint dat ook wel weer een 
structureel karakter te krijgen, waar vooraf 
en tussentijds rekening mee kan worden 
gehouden.

•  Prognose verschilt van werkelijke vraag 
regelingen

  Bij open-einde-regelingen, zoals de 
bijstand, verstrekkingen in het kader van 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg 
en leerlingenvervoer wijkt de vraag van 
de inwoners naar deze voorzieningen 
sterk af van de prognoses, als gevolg 
van economische of maatschappelijke 
omstandigheden.

Bij de analyse van de afwijkingen is het goed 
om onderscheid te maken in afwijkingen 
bij investeringen (1) zoals vertragingen bij 
de aanleg van wegen, parken, riolering, 
sportcomplexen, scholen, culturele centra 
en in afwijkingen bij jaarlijks in de begroting 
terugkerende doelstellingen, activiteiten en 
budgetten (2) zoals subsidies, onderhoud, 
vertrekkingen in het kader van maatschap-
pelijke ondersteuning, bijstand of jeugdzorg. 
Het achterblijven in de jaarrekening van 
bestedingen in verband met de afschrijving 
en rente van investeringen duidt op een 
achterstand in de realisatie van investeringen 
(zoals de aanleg van wegen, parken, riolering, 
sportcomplexen, scholen, culturele centra).

Het achterblijven bij de realisatie van met 
name investeringen heeft nog een nadelig 
bijeff ect: als in de begroting investeringen zijn 
opgenomen om het komende jaar te realiseren, 
gaat de afdeling fi nanciën wellicht geld lenen 
bij de bank voor die investeringen. Als de 
investeringen vervolgens (veel) later worden 
uitgevoerd, heeft de gemeente in dat geval 
te vroeg en misschien ook wel te veel geld 
geleend.

Wat kunt u doen als raadslid?
Voor u als raadslid is het dus van groot belang 
dat de doelen en activiteiten die voor het 
komend jaar zijn begroot ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. En dat het geld dat u aan 
het college beschikbaar stelt ook wordt besteed 
zoals in de begroting beloofd. Hoe kunt u als 
raadslid hieraan bijdragen?
•  Laat jaarlijks de afwijking van het saldo van 

baten en lasten tussen de begroting (zowel 
vóór als na wijzigingen) en de jaarrekening 
inzichtelijk maken.

•  Laat jaarlijks een goede -bij voorkeur 
onafhankelijke- analyse opstellen van de 
afwijkingen.

•  Voer een politiek debat over de oorzaken van 
de afwijkingen en neem beslissingen over 
verbeteringen. Deze beslissingen kunnen zijn:

 -  Het verbeteren van het begrotingsproces 
(planning investeringen).

 -  Het opnemen van realistische(r) ambities in 
de begroting en planning.

 -  Het verbeteren van tussentijdse 
monitoring, waardoor eerder kan worden 
bijgestuurd.

 -  Het vergroten van de realisatiekracht van 
de gemeente (door te investeren in de 
organisatie).

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over beter begroten?
Neem contact op met Deloitte:

Rein-Aart van Vugt
e rvanvugt@deloitte.nl
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De economische eff ecten van zo’n plan zijn dan 
over het algemeen niet in beeld en worden dus 
niet in de besluitvorming betrokken. 
En dat terwijl de impact op de lokale en 
regionale economie groot kan zijn, zowel wat 
betreft het aantal banen dat een plan oplevert 
als de toename in bestedingen waar het toe 
leidt. Bij het vestigen van een bedrijfsterrein 
in de logistiek wordt intensief onderhandeld 
over grondprijzen en uiterlijke vormgeving, 
maar wordt niet of nauwelijks gekeken naar het 
aantal banen dat zo’n vestiging kan opleveren 
voor mensen die nu een uitkering krijgen. 
Datzelfde gaat op voor bijvoorbeeld een 
woningbouwplan met gemengde functies, dat 
soms moeilijk fi nancieel rond te krijgen is, maar 
wél fors bijdraagt aan de centrumfunctie, leidt 
tot extra bestedingen en banen genereert in 
horeca en detailhandel. 

Nieuwe inzichten door een brede benadering
Grondbeleid is geen doel op zich. Als raadslid 
kunt u in uw beslissing over ruimtelijke plannen 
ook de economische impact betrekken. Inzicht 
in de economische eff ecten van plannen maakt 
het mogelijk om veel gerichter te werken aan 
het behouden en versterken van de lokale of 
regionale economie. 

Sofi e Woldring, werkzaam bij Deloitte Real 
Estate & Partnerships, heeft de economische 
impact van gebiedsontwikkelingen 
onderzocht. Uit haar analyse van ruimtelijke 
plannen bleek dat niet alleen de bouw en 
ontwikkeling veel werkgelegenheid oplevert, 
maar ook dat de nieuw te realiseren functies 
structureel extra banen en bestedingen 
opleveren voor de lokale economie. Dat biedt 
de gemeente bovendien de mogelijkheid om 
bij plannen vooraf afspraken te maken om een 
deel van die banen te laten invullen door een 
bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een voorbeeld uit de praktijk laat zien hoe 
het ruimtelijke beleid van een gemeente 
structureel kan bijdragen aan het realiseren van 
economische doelstellingen.

Van grondexploitatie naar economische impact
Ruimtelijke plannen worden in de regel beoordeeld op de fi nanciën, het 
programma en op stedenbouwkundige kwaliteit. Pas in het eindstadium, 
als een plan volledig is uitontwikkeld, wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd om een besluit te nemen.

Wat levert een ruimtelijk plan eigenlijk op aan extra 
banen en bestedingen?
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De gemeenteraad stelt kaders vast voor 
economische output
Economische eff ectrapportages worden al 
gebruikt bij projecten rond infrastructuur, 
sport en bij evenementen. Zeker ook bij 
gebiedsontwikkelingen zou de raad inzicht 
kunnen verlangen in wat een plan betekent 
voor de lokale economie. 

In een nota grondbeleid kan worden vastgelegd 
dat ruimtelijke plannen ook inzicht moeten 
bieden in economische output. Ook bij raads- 
en kredietbesluiten bij ruimtelijke plannen kan 
worden gevraagd de economische eff ecten 
aan te geven. Ontwikkeling van de lokale 
werkgelegenheid en behoud van het draagvlak 
van voorzieningen, inclusief detailhandel en 
horeca, zijn voor levendige centra immers van 
groot belang. 

De economische impact is onder andere 
afhankelijk van het type vastgoed dat wordt 
gerealiseerd en het bouwvolume. We kunnen 
twee soorten eff ecten onderscheiden:
 
Incidentele eff ecten
Dit zijn bestedings- en werkgelegenheids-
eff ecten, die worden gerealiseerd tijdens de 
bouwperiode. Tijdens de bouw betrekken 
aannemers, bouwers en ontwikkelaars onder 
meer bouwmaterialen, wat een economische 
impuls oplevert. Ook wordt met de bouw 
werkgelegenheid gerealiseerd.

Structurele eff ecten
Dit betreft eff ecten die voortkomen uit het 
gebruik van het gerealiseerde vastgoed. 
De ontwikkeling van een bedrijventerrein 
genereert werkgelegenheid. De toevoeging 
van commercieel vastgoed (detailhandel en 
horeca) creëert een bestedingsimpuls, doordat 
consumenten daar geld uitgeven. Dit genereert 
ook weer werkgelegenheid. Ook de toename 
van het aantal huishoudens in de gemeente 
creëert een economische impuls: er worden 
meer bestedingen gedaan bij de (lokale) horeca, 
detailhandel en culturele voorzieningen in 
de stad. Wat uiteraard ook weer resulteert in 
werkgelegenheid.

De economische impact reikt verder dan de 
directe bestedings- en werkgelegenheids-
eff ecten. Een economische impuls in een 
bedrijfstak genereert namelijk ook weer 
een impuls in een andere bedrijfstak. De 
directe economische eff ecten generen dus 
ook zogenoemde indirecte en afgeleide 
economische eff ecten.

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over het sturen op de 
economische impact van ruimtelijke plannen? 
Neem contact op met Deloitte:

Sofi e Woldring
t (088) 288 50 90
e swoldring@deloitte.nl

Gemeente Eindhoven: grondbeleid gericht op innovatie en werkgelegenheid

Bij de nieuwe nota grondbeleid ‘Koersen op waarde’, die in 2017 door de Raad is vastgesteld, 
benadert de gemeente Eindhoven gebiedsontwikkeling vanuit een breed perspectief. Zo geeft 
de nota onder andere aan dat het gemeentelijke grondbeleid nadrukkelijk gericht moet zijn op 
de thema’s innovatie en werkgelegenheid. 

Jose Goud is als programmaleider Grond binnen de gemeente Eindhoven verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke en fi nanciële vertaling van het thema grond naar een gedragen 
programma, de borging van de uitrol en de verantwoording over de voortgang en de 
resultaten. Zij stelt: “Inzicht in de economische eff ecten van ruimtelijke projecten helpt ons en 
ons bestuur om betere afwegingen te maken over het belang van projecten en meer inzicht te 
hebben in de bredere, maatschappelijke businesscase.” 

Met economische impactanalyses van projecten, die zichtbaar maken hoeveel banen een plan 
oplevert, kan de gemeenteraad sturen op economische output voor de regio en op die manier 
keuzes maken die bijdragen aan het versterken van Eindhoven als het innovatieve hart van de 
Brainportregio.
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De eff ectiviteit van preventie kan worden 
vergroot als deze zich richt op de oorzaken 
van problemen (medisch of sociaal) in een 
specifi eke context (lokale schaal). Met de 
inzet van data-analyse kunnen oorzaken 
inzichtelijk worden gemaakt, wat een gerichte 
preventie-aanpak mogelijk maakt. Een van 
de actuele onderwerpen waarvoor eff ectief 
preventiebeleid van groot belang is, is 
eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot en 
impactvol probleem. Uit onderzoek blijkt 
dat eenzaamheid tot mentale en fysieke 
problemen kan leiden (versnelde dementie, 
hartproblemen). Daarnaast worden relatief 
dure zorg- en ondersteuningsarrangementen 
in het kader van de Wmo door gemeenten 
(onbewust) ingezet voor sociale doeleinden. 
Beide leiden tot verhoogde zorgkosten.

Deloitte zet op diverse terreinen data-
analysemethodieken in om maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. Dat geldt ook voor 
de aanpak van eenzaamheid. De aanpak gaat 
uit van het simpele gegeven dat een probleem 
beter kan worden opgelost of verzacht als de 
oorzaken bekend zijn en dat deze oorzaken 
per gebied binnen een gemeente kunnen 
verschillen. 

Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe data-
analyse succesvol kan bijdragen aan een 
eff ectief eenzaamheidsbeleid.

Voorkomen is beter dan genezen: een bekend credo als het gaat om 
de betaalbaarheid van gezondheidszorg. Preventie speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

Gerichte preventie van eenzaamheid met 
data-analyse

De gemeente Den Haag werkt al een aantal jaren aan het voorkomen en verminderen van 
eenzaamheid. Er was echter behoefte om het probleem beter te doorgronden, om zo de lokale 
aanpak verder te kunnen aanscherpen. Data-analyse maakt dit mogelijk. Beleidsmedewerker 
Diana Resmann is manager Opgavegestuurd werken Eenzaamheid: “Deloitte lichtte toe hoe 
data kan worden ingezet om de eff ectiviteit van de eenzaamheidsaanpak te vergroten. Data- en 
verbandsanalyses waren voor mij de tools om onze aanpak van eenzaamheid te versterken.” 
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De gehanteerde aanpak
Doordat er steeds meer data beschikbaar 
zijn, kunnen oorzaken gemakkelijker worden 
gevonden en kunnen verbanden worden 
gevonden tussen sociaal-demografische 
kenmerken en eenzaamheid. Met data-analyses 
wordt een beeld gevormd van de mogelijke 
oorzaken van eenzaamheid per stadsdeel. Op 
basis hiervan worden -met professionals uit 
de wijken- persona’s gevormd van kwetsbare 
inwoners in het kader van eenzaamheid. De 
persona’s geven inzicht in de oorzaken van 
de problematiek en de wijze waarop deze kan 
worden verzacht of voorkomen met passende 
ondersteuning. Deze inzichten worden 
toegepast op de aanpak en interventies op 
stadsdeelniveau.

Interventies ter preventie van 
eenzaamheid
In Den Haag zijn er veel activiteiten voor 
inwoners. Toch bestaat er een gedeeltelijke 
mismatch tussen het bestaande aanbod 
en de vraag die -op basis van de gevormde 
persona’s- mag worden verwacht. Het 
bestaande interventie-aanbod wordt daarom 
geconfronteerd met de inzichten uit de data-
analyses en persona’s. Passende interventies 
worden opgeschaald, activiteiten die niet 
bijdragen worden gestopt en ontbrekend 
aanbod wordt ontwikkeld. 

De eerste resultaten laten zien dat er in 
sommige stadsdelen meer op jongeren 
moet worden ingezet dan gedacht. Er 
is veel handelingsverlegenheid, zowel 
onder professionals als onder mensen die 
eenzaamheid signaleren of ervaren. Diana 
Resmann: “Bij eenzaamheid wordt vaak 
gedacht aan ouderen. Deze vormen natuurlijk 
een kwetsbare groep, maar de analyses en 
gesprekken met professionals laten zien 
dat deze problematiek van alle leeftijden en 
groepen in Den Haag is.” Schuldenproblematiek, 
gevoelens van onveiligheid, onbekendheid met 
de problematiek en schaamte zijn voorbeelden 
van oorzaken waarvoor oplossingen moeten 
worden ontwikkeld op basis van de inzichten. 

Impact
De impact van de gerichte preventie-aanpak 
laat zich niet over een korte periode meten. 
Daarom worden ook kwalitatieve evaluaties 
uitgevoerd, door het gesprek aan te gaan met 
inwoners en professionals over de ontwikkelde 
interventies. 

Hiermee vergaren we veel ervaringsgegevens 
met interventies in Den Haag. Doordat er een 
gestandaardiseerd instrument bestaat voor het 
meten van eenzaamheid (Eenzaamheidsschaal 
De Jong Gierveld) kan deze overal worden 
toegepast.

“De komende periode gaan we met de lokale 
partners in de stadsdelen de aanpak van 
eenzaamheid verder versterken op basis van de 
inzichten die we hebben vergaard.” 

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over het succesvol inzetten 
van data-analyse bij maatschappelijke 
vraagstukken?
Neem contact op met Deloitte:

Laudy Konings
t (088) 288 06 88
e lkonings@deloitte.nl
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Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de 
rug zijn, breekt voor partijen een intensieve 
periode aan: er moeten een nieuwe coalitie en 
een nieuw coalitieprogramma komen. Naast het 
feit dat er een sluitende meerjarenbegroting 
door de gemeente gepresenteerd dient te 
worden, bent u als raadslid benieuwd of 
er voldoende financiële ruimte is om uw 
verplichte opgaven en ambities te realiseren. 
De gemeentelijke exploitatiescan van Deloitte 
biedt u inzicht.

Verplichte opgaven en ambities
Elke oriëntatie voor een nieuwe coalitie begint 
op basis van inhoud. Deze inhoud krijgt gezicht 
in de richting van verplichte opgaven waar uw 
gemeente mee aan de slag dient te gaan en 
gezamenlijke ambities die u graag wilt realiseren. 
De mate waarin de gemeentelijke exploitatie u 
als gemeenteraad in staat stelt om de verplichte 
opgaven en ambities succesvol te realiseren 
vormt de kernvraag om vervolgstappen te 
kunnen bepalen.

De gemeentelijke exploitatiescan helpt u hierbij. 
De huidige opzet en uitgangspunten van uw 
begroting komen daarbij scherp in beeld. 
Enerzijds voor het kunnen maken van een goede 
afweging in te formuleren beleid, anderzijds om 
verantwoord te kunnen anticiperen op ambities 
en toekomstige ontwikkelingen.

Betrouwbare data als basis voor nieuwe 
inzichten en dieper onderzoek
De gemeentelijke exploitatiescan maakt gebruik 
van data van het CBS en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Daarmee krijgt u in korte tijd inzicht in de opzet 
van uw begroting. Zo kan uw begroting worden 
afgezet tegen de algemene uitkering, een 
selectiegroep of vergelijkbare gemeenten met 
dezelfde sociale structuur en centrumfunctie. 
In aanvulling op zulke vergelijkingen met 
financiële indicatoren kan de flexibiliteit van uw 
kostenstructuur in beeld worden gebracht. Dit 
biedt gemeenten een integraal instrument om 
binnen de organisatie de dialoog met elkaar aan 
te gaan over beleid, ambities, doelmatigheid en 
prioriterings- en beleidskeuzes.

“Het is goed om je financiële positie te 
kennen en eventuele bijzonderheden in 
de exploitatie met elkaar te delen.”

Renze Bergsma, wethouder gemeente 
Woudrichem

Heeft u voldoende inzicht in de financiële ruimte voor de realisatie van 
uw ambities in de komende raadsperiode?

Nieuwe inzichten in uw begroting
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Daarnaast biedt de exploitatiescan u inzicht in 
de nettolasten van uw gemeente ten opzichte 
van de (norm)vergoeding van de algemene 
uitkering. Daarmee kan de gemeentelijke 
exploitatiescan in het licht van de daling 
van de algemene uitkering een opmaat zijn 
om meer gericht te onderzoeken op welke 
beleidsclusters u effi  ciënter en doelmatiger te 
werk kunt gaan of binnen welke beleidsclusters 
er aan de ‘knoppen’ gedraaid kan worden om 
het lastenniveau te verlagen.

“Het delen en vergelijken van 
gegevens heeft ons niet alleen inzicht 
gegeven, het heeft ons ook geholpen 
in de vertrouwensrelatie tussen de 
fusiegemeenten.”

Renze Bergsma, wethouder gemeente 
Woudrichem

Meer inspiratie
De gemeentelijke exploitatiescan maakt deel uit 
van een brede set aan publicaties van Deloitte 
voor gemeenten. 

Wilt u meer weten over de inzichten die de 
gemeentelijke exploitatiescan u kan bieden? 
Neem dan contact op met Deloitte: 

Laudy Konings
t 06 1100 3917
e lkonings@deloitte.nl

Woudrichem, Werkendam en Aalburg: de gemeentelijke exploitatiescan helpt bij 
afwegingen rond herindeling

In het kader van een discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio waren de gemeenten 
Woudrichem, Werkendam en Aalburg met elkaar in gesprek. Doel was om te beoordelen of een 
gezamenlijk herindelingstraject, met als herindelingsdatum 1 januari 2019, kans van slagen had. 

Deloitte werd gevraagd om een gemeentelijke exploitatiescan uit te voeren voor de 
drie gemeenten, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden in het bestuurlijke 
herindelingsproces en men kan anticiperen op de mogelijke herindeling.

Het doel van de scan was de fusie-gemeenten beter inzicht te bieden in de beschikbare 
fi nanciële ruimte. De nieuw te vormen gemeente is daarom gespiegeld aan gemeenten van een 
vergelijkbare omvang. 

De uitkomsten zijn gebruikt als ondersteuning bij het maken van prioriterings- en 
beleidskeuzes. Keuzes die gemaakt moesten worden voor de startbegroting van de nieuw te 
vormen gemeente Altena.
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In dit nieuwe, productieve economische 
systeem waarin bedrijven, burgers en sociale 
ondernemingen samen publieke waarde 
creëren, vervagen dus de oude scheidslijnen 
tussen publiek en privaat. De overheid is 
slechts een van de betrokken partijen. In deze 
solution revolution is als innovatief fi nancieel 
arrangement de Social Impact Bond ontstaan.

Een Social Impact Bond, kortweg SIB genoemd, 
is een model waarbij interventies op complexe 
beleidsvelden worden gerealiseerd met private 
investeringen, bijvoorbeeld het verminderen 
van werkloosheid. Het rendement aan 
de investeerders wordt door de overheid 
terugbetaald zodra de vooraf afgesproken 
resultaten zijn bereikt. Met een SIB kunnen 
overheden dus meetbare maatschappelijke 
eff ecten realiseren tegen een sterk beperkt 
risico en vaak ook tegen lagere kosten.

Kansen voor u als nieuwe raad
Een SIB biedt voor u als raadslid mogelijkheden 
om maatschappelijke impact te realiseren. 
Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid 
met (lokale) private partijen, zoals burgers, 
ondernemers en impact investeerders is hierbij 
essentieel. 

Als gemeente bent u niet langer regisseur, 
subsidieverstrekker én uitvoerder, maar treedt 
u voorwaardenscheppend op. 

Startpunt van een SIB vormt een idee voor een 
innovatieve oplossing voor een maatschappelijk 
probleem en het opstellen van een rendabele 
business case. Een intermediair stelt het 
contract op tussen de betrokken partijen, werft 
het kapitaal van de investeerders en fungeert 
als bemiddelaar door het gehele proces. Een 
onafhankelijke beoordelaar evalueert na 
afl oop of de beoogde resultaten zijn behaald, 
en welke vergoeding wordt uitgekeerd aan 
de investeerders. Bij resultaat lopen de 
investeringen inclusief rendement via de 
intermediair terug naar de investeerders. 

Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe een SIB 
succesvol kan bijdragen aan het terugdringen 
van de werkloosheid in een stadsdeel. 
Als werkgevers de handen ineen slaan en 
samenwerken met de gemeente en onderwijs-
instellingen, wordt een weerbarstig sociaal 
probleem benaderd vanuit een innovatieve, 
frisse aanpak. Lokaal, en vooral ook integraal.

Voor het oplossen van prangende vraagstukken in de samenleving 
werd vroeger vooral naar de overheid gekeken. Tegenwoordig zoeken 
burgers, ondernemers en investeerders steeds vaker elkaar op om 
maatschappelijke problemen op te lossen. 

Social Impact Bonds: maatschappelijke uitdagingen 
anders oplossen
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Een raad die kansen creëert en faciliteert
Net als bij andere vormen van publiek-private 
samenwerking gelden ook voor het succesvol 
opzetten en uitvoeren van een SIB een aantal 
randvoorwaarden. Deloitte heeft vanuit actieve 
betrokkenheid bij SIB’s een goed inzicht in de 
succesfactoren van Social Impact Bonds. De 
belangrijkste punten op een rij:   

•  Initiatief moet komen vanuit 
ondernemers die ook zorgen voor de 
uitvoering

  In onze visie is het cruciaal dat er een sociaal 
ondernemer is die een plan heeft wat hij 
graag wil realiseren. Daar ligt de start. 
Ondernemers schieten anders weer snel in 
de subsidie-refl ex.

•  Een onafhankelijk aanspreekpunt binnen 
de gemeente

  Een SIB betekent in veel gevallen een privaat 
initiatief dat beweert het beter te kunnen dan 
een bestaande publieke dienst. Dit genereert 
logischerwijs een bepaalde mate van 
weerstand. Daarom van groot belang dat de 
regie over het proces van de totstandkoming 
van de SIB binnen de gemeente wordt belegd 
bij iemand die los staat van de publieke 
dienst die de betreff ende taak uitvoert.

•  Betrokkenheid van management is 
noodzakelijk

  Het realiseren van een SIB vraagt op 
verschillende momenten om ingrijpende 
keuzes. Daarom is het belangrijk dat 
het management van alle partijen nauw 
betrokken is en als stuurgroep geregeld bij 
elkaar komt.

•  Een vast proces waarin commitment en 
vertrouwen centraal staat

  Een helder stappenplan biedt houvast en 
duidelijkheid aan alle betrokkenen. Zo’n 
procesbeschrijving bestaat in onze visie uit 
de volgende stappen:

 1)  Het ontstaan van het idee, dat wordt 
uitgewerkt in een plan van aanpak.

 2)  Het toetsen van dit plan bij fi nanciers en de 
gemeente(n)

 3)  Het bevestigen van wederzijds 
commitment in een intentieovereenkomst

 4)  Het gezamenlijk uitwerken van de business 
case en de samenwerkingsovereenkomst.

• Details 
  Over vrijwel alle aspecten van de 

samenwerking moet vooraf worden 
nagedacht en vooraf (proces)afspraken 
worden gemaakt. Dat vraagt veel tijd, 
met name ook voor de ‘randzaken’, zoals 
belastingen. Het is daarom aan te bevelen 
vanaf het begin een juridisch en fi scaal 
adviseur te betrekken.

•  Onafhankelijk intermediair die het proces 
faciliteert

  De belangen bij een SIB zijn over het 
algemeen groot. In dat kader helpt het als 
een onafhankelijke derde de regie voert over 
het proces.

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over het succesvol inzetten 
van Social Impact Bonds?
Neem contact op met Deloitte:

Daniel Charite
t (06) 10 04 26 51
e dcharite@deloitte.nl

PEC Zwolle en gemeente Zwolle: voetbal als metafoor voor verbetering
Voetbalclub PEC Zwolle vervult een belangrijke rol in de regio. In 2010 is, met diverse partners, 
gestart met Stichting PEC Zwolle United. Hierin zijn allerlei maatschappelijke activiteiten 
gebundeld, om mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven.

De energie die wordt ervaren in het stadion, blijkt mensen in de bijstand te stimuleren om de 
draad van hun leven weer krachtig op te pakken. Om in voetbaltermen te blijven: de gemeente 
Zwolle fungeert als verdediger, die met de bijstand een vangnet biedt, uitzendbureaus vormen 
het middenveld, die mensen stimuleren en helpen weer aan het werk te gaan, en lokale 
ondernemers zijn de aanvallers die scoren en waar uiteindelijk de duurzame baan wordt 
gerealiseerd.

Gemeente en PEC Zwolle hebben in hun samenwerking Deloitte betrokken. Als een 
scheidsrechter, die tussen de partijen in staat, heeft Deloitte geholpen om de business case 
op te stellen. Nu deze fase is afgerond, worden private investeerders aangetrokken om het 
project te fi nancieren. De gemeente Zwolle keert daarbij prestatiebeloningen uit naar gelang 
de resultaten die PEC Zwolle United behaalt. De beloning wordt betaald uit de besparing die 
Zwolle realiseert als gevolg van het feit dat mensen geen uitkering meer nodig hebben. Een 
win-win situatie dus voor alle betrokken partijen: werknemers, investeerder én de overheid.
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Toch is er veel weerstand tegen aanbesteden 
en vaak niet onterecht: de kosten van aanbeste-
dingen voor zowel de overheid als de markt 
zijn gigantisch. Een aanbestedingsproces vergt 
veel tijd en dus geld, leidt vaak tot irritatie en 
regelmatig ook tot juridische procedures. Uit 
onderzoek blijkt dat de aanbestedingskosten 
bij gebiedsontwikkeling net zo hoog zijn als de 
totale winst van de Nederlandse bouwsector.

Een nieuwe raad, nieuwe kansen
Als raadslid kunt u hier iets aan veranderen. 
Succesvol aanbesteden is het vinden van de 
ultieme balans tussen:
• Kosteneffi  ciëntie
• Tijdseffi  ciëntie

Dat vraagt om een kritische blik op de inrichting 
van het inkoopproces (past de procedure bij 
de opdracht?), op de uitvraag aan de markt 
(vragen we een visie of een volledig uitgewerkt 
product?) en op de wijze van selectie van 
marktpartij (kunnen we een raamovereenkomst 
sluiten met meerdere aanbieders?).

Een voorbeeld uit de praktijk laat zien hoe bij 
gebiedsontwikkeling effi  ciëntie in middelen 
en in tijd, kwaliteit en rechtmatigheid tot een 
winnende combinatie zijn samengebracht 
en welke winst dit oplevert, zowel binnen het 
domein van gebiedsontwikkeling als daarbuiten.

De raad als aanjager van succesvol 
aanbesteden

Doelmatigheid optimaliseren, 
rechtmatigheid verzekeren
Onduidelijke opdrachten, complexe 
procedures, geen voorselectie en ga zo maar 
door. Allemaal factoren die leiden tot hoge 
aanbestedingslasten voor gemeenten en 
marktpartijen. Om nog maar te zwijgen over 
de situatie waarin de aanbestedingsplicht 
ongeclausuleerd aan één marktpartij wordt 
doorgelegd: de individuele aanbieder wordt 
dan geconfronteerd met de interne én 
externe aanbestedingskosten. Ons advies 
aan de nieuwe gemeenteraden is dan ook: 
gebruik uw kaderstellende en controlerende 
rol om een positieve bijdrage aan het 
aanbestedingsklimaat in uw gemeente te 
realiseren!

Kaderstellend algemeen: het 
aanbestedingsbeleid
De Aanbestedingswet stelt de kaders voor 
de gemeentelijke aanbestedingsplicht. 
In de praktijk wordt via het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid een aanmerkelijk strakker 
kader voor de gemeente en de partners 
vastgesteld dan de wet vereist.

Gemeenten moeten hun geld op een doelmatige en verantwoorde 
manier besteden. De wet- en regelgeving rond aanbestedingen schrijft 
voor dat de gemeenten hun in- en aankopen doen op basis van 
transparantie en gelijkwaardigheid. Anders gezegd: een gemeente mag 
een specifi eke marktpartij niet bevoordelen boven andere marktpartijen 
en moet inkopen tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Succesvol aanbesteden: het kan!

• Kwaliteit
• Rechtmatigheid
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Voor opdrachten onder de drempelwaarden 
gelden geen vaste procedures. Is het dan 
doelmatig om nieuwe drempelwaarden te 
creëren en daar vaste procedures aan te 
verbinden? Zou het beleid niet juist moeten 
sturen op de kwaliteit van de aanbesteding (in 
proces en resultaat) in plaats van uitsluitend te 
kijken naar opdrachtwaarde? 

Er zijn durf en creativiteit nodig om te 
voorkomen dat de aanbestedingskosten 
verder uit de hand lopen. Dus laat u bij het 
vaststellen van het aanbestedingsbeleid goed 
adviseren over de wettelijke mogelijkheden, 
wees op de hoogte van de visie van (lokale) 
ondernemers en geef sturing vanuit kwaliteit 
en lastenbeperking in plaats vanuit risico-
uitsluiting.

Kaderstellend specifiek: kredietbesluiten
Als gemeenteraadslid zult u moeten besluiten 
welke middelen beschikbaar worden gesteld 
voor allerhande projecten via de zogeheten 
‘kredietbesluiten’. Juist op dit moment kan 
de gemeenteraad een stempel drukken 
op de besteding van middelen. Is de 
voorgenomen wijze van aanbesteding al een 
standaardparagraaf in het kredietbesluit in uw 
gemeente?

Controlerend: de jaarrekening
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor 
de controle van de jaarrekening en stelt de 
jaarrekening jaarlijks vast. Hierbij neemt 
de gemeenteraad het accountantsadvies 
in acht. De externe accountant controleert 
standaard of de gemeente voldoet aan 
het aanbestedingsrecht en doet dat vanuit 
rechtmatigheidsperspectief. 

Als de gemeenteraad duidelijke kaders heeft 
gesteld in het aanbestedingsbeleid of in 
de kredietbesluiten zou de gemeenteraad 
in overweging kunnen nemen om de 
aanbestedingslasten aan het beleid of 
kredietbesluit te laten toetsen, zodat ook 
daadwerkelijk wordt vastgesteld of de 
aanbestedingslasten worden beperkt.

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over positieve prikkels tot 
samenwerking en succesvol aanbesteden?
Neem contact op met Deloitte:

Frank ten Have
t (088) 288 24 62
e ftenhave@deloitte.nl

RijswijkBuiten: selectie ‘light’, gebiedsontwikkeling ‘plus’

Met een bouwopgave van 3.500 woningen en de wens om in 2013 de eerste paal te slaan 
ging de gemeente Rijswijk in 2011 op zoek naar een partner om de gebiedsontwikkeling 
RijswijkBuiten mee te realiseren. De gemeente had een groot deel van de gronden al in 
eigendom. Midden in de financiële crisis vormde een traditionele PPS geen optie, maar wat dan 
wel?

Door de selectiecriteria beperkt te houden en geen grote financiële investering te vragen, 
creëerde de gemeente Rijswijk een aantrekkelijk project in crisistijd. Partijen werden 
uitgenodigd om op 1 A4-tje hun visie op RijswijkBuiten te schetsen, een projectteam 
te presenteren en een voorstel te doen voor het duurzaamheidsprofiel van de locatie 
en de doelstelling voor de EPC-norm. Dit in tegenstelling tot de tot dan toe gebruikelijke 
aanbestedingsprocedures, waarin de inschrijvers uitvoerige plannen, referenties, planningen 
en cijfermatige onderbouwingen moesten aanleveren.

De winnende inschrijver kreeg een bouwclaim voor 250 woningen, maar hoefde slechts een 
rentevergoeding te betalen voor de grond in plaats van de gronden al op voorhand in te kopen. 
Bovendien verklaarde de gemeente Rijswijk dat de volgende bouwclaims ook aan de winnende 
inschrijver gegund zouden worden als de samenwerking beviel.

In RijswijkBuiten zijn inmiddels ruim 1.000 woningen gerealiseerd, gasloos en met een EPC van 
0,0. De vervolgfases zijn volop in voorbereiding. Een mooi voorbeeld van een aanbesteding met 
minimale kosten voor overheid en markt, die leidt tot een resultaat dat alle partijen meer dan 
tevredenstelt.



Actuele thema’s voor lokale bestuurders

19

Gemeente Rotterdam daagt (markt)partijen 
uit om hiervoor innovatieve ‘smart mobilty’ 
oplossingen aan te dragen en biedt hen hierbij 
(beleids)ruimte om te testen. Door learning-
by-doing legt het hiermee een basis voor 
toekombestendig beleid. Deloitte ondersteunt 
de gemeente hierbij.

Uitdaging: minder vervuilende auto’s in de 
stad
Een van de grote uitdagingen voor de 
gemeente Rotterdam is haar omvangrijke 
verdichtingsopgave. Binnenstedelijke ruimte 
is schaars, waardoor woningbouwruimte 
concurreert met aantrekkelijke openbare 
ruimte voor voetgangers en fietsers en ruimte 
voor autoverkeer. Momenteel is in Rotterdam 
ruim de helft van de openbare straatruimte 
bestemd voor auto’s. Het merendeel (circa 
45%) is voor rijdende auto’s, maar 10% betreft 
parkeervakken, waarin auto’s zo’n 95% van de 
tijd stil staan. Deze categorie beslaat maar liefst 
480 hectare, ofwel 960 voetbalvelden. 

Onderzoek van Deloitte laat zien dat met 
innovatieve smart mobility concepten veel 
parkeerruimte vrijgespeeld kan worden. Een 
voorwaarde is wel dat overheden hier proactief 
beleid op voeren. Dit kan zowel door te 
sturen op de gemeentelijke parkeercapaciteit 
(op straat en in garages) als door te sturen 
op parkeernormen, op basis waarvan 
ontwikkelaars verplicht worden om een 
bepaald aantal parkeerplaatsen per woning, 
kantoorruimte of voorziening te realiseren.

Middel 1: randvoorwaarden scheppen via 
parkeerbeleid
De gemeente Rotterdam maakt van beide 
sturingsmechanismen gebruik. Zo is de 
afgelopen gemeenteraadsperiode ingezet 
op het creëren van een autoluwere en 
aantrekkelijkere binnenstad, wat in 2008 is 
vastgelegd in het plan ‘De Binnenstad als City 
Lounge’.

Veel gemeenten hebben voor de komende jaren de ambitie om hun 
steden te verdichten, te verduurzamen en aantrekkelijker te maken. 
Een belangrijke uitdaging hierbij is hoe het aantal (vervuilende) auto’s 
in de binnenstad te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de 
bereikbaarheid.

Smart mobility oplossingen benutten -  
Learning-by-doing
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Op basis hiervan zijn inmiddels 2.000 
parkeerplaatsen van straat verwijderd 
ter verbetering van de openbare ruimte. 
De ambitie is om tot 2020 nog 1.000 
parkeerplaatsen extra te transformeren. 
Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam 
de parkeernormen geflexibiliseerd door de 
‘Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets 
gemeente Rotterdam 2018’ aan te nemen. 
Hierin zijn bijzondere vrijstellingen opgenomen, 
die mogelijkheden bieden tot lagere 
parkeernormen bij nieuwe vastgoedprojecten.

Middel 2: actief partijen uitdagen voor 
nieuwe oplossingen 
De potentie van deze maatregelen is groot. Ze 
leveren fysieke ruimte op, doordat er minder 
parkeerplaatsen hoeven te worden ingepast 
in plannen. Daarnaast leveren ze financiële 
ruimte op. De kostenpost van (dure) inpandige 
parkeercapaciteit kan immers beperkt 
worden, waardoor de business case van de 
(her)ontwikkelings- en verdichtingsprojecten 
verbetert en er bijvoorbeeld meer betaalbare 
woningen kunnen worden gerealiseerd. Zo 
geven woningcorporaties aan dat zij in plaats 
van vier parkeerplekken één extra sociale 
huurwoning kunnen bouwen. 

Er wordt echter ook gewezen op de 
onzekerheden die de maatregelen met 
zich mee kunnen brengen. Hoe kan de 
bereikbaarheid gewaarborgd blijven als de 
parkeercapaciteit wordt ingeperkt en velen dus 
niet meer voor hun deur kunnen parkeren? 

De gemeente Rotterdam daagt (markt)partijen 
daarom uit om nieuwe mobiliteitsconcepten 
aan te dragen die een waardig alternatief 
bieden voor autobezit in de stad en koppelt hier 
haar beleid aan. Om in aanmerking te komen 
voor de bijzondere parkeernormvrijstellingen 
is een voorwaarde de aanwezigheid van een 
OV-knooppunt, een deelauto-concept of een 
mobility-as-a-service dienst. Momenteel is 
de gemeente Rotterdam met verschillende 
partijen in gesprek om mobiliteitsoplossingen 
te integreren in nieuwe vastgoedconcepten. 
Hiermee speelt Rotterdam in op veranderde 
mobiliteitsbehoeften, zoals die van jonge 
stedelingen, onder wie het autobezit laag is.

Meer inspiratie
Wilt u meer lezen over wat smart mobilty 
oplossingen voor uw gemeente kunnen 
betekenen?
Neem contact op met Deloitte:

Wouter de Wit
e wdewit@deloitte.nl
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Hoe Deloitte gemeenteraden ondersteunt
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Audit 
Als accountant leveren we kwaliteit en zijn we 
positief-kritisch. Bovenal hebben wij oog heeft 
voor de praktische kant van zaken, kennen we 
de specifieke context hebben we gevoel voor 
(politieke) verhoudingen.

Het is belangrijk dat de ‘controledruk’ in 
balans is en dat planningen en werkafspraken 
haalbaar, hanteerbaar en duidelijk zijn. 
Onze werkwijze voorziet daarin, met een 
controleaanpak die de volgende kernelementen 
omvat:
•  Wij werken risicogericht en focussen op de 

zaken waar het écht om gaat. Bijvoorbeeld 
grondexploitaties, het sociaal domein en de 
beheersing van de IT-omgeving.

•  Wij hebben aandacht voor de effectiviteit en 
efficiency van hard én soft controls.

•  Wij zetten moderne controletechnieken 
in, zoals data-analyse, zodat het aantal 
gegevensgerichte controlewerkzaamheden 
beperkt blijft.

•  Wij maken maximaal gebruik van het 
zelfcontrolerend vermogen (AO/IB en interne 
controle) en de IT-systemen van gemeenten.

•  Wij zorgen voor strak projectmanagement, 
afgestemd op de jaarcyclus van gemeenten. 
Samen realiseren we uw planning, vermijden 
we tijdrovend herstelwerk en beperken we de 
‘controledruk’ voor uw organisatie.

•  Tijdige en duidelijk leesbare rapportages 
met praktische oplossingsgerichte adviezen, 
afgestemd op diverse gremia (raad, college, 
directie/management).

•  Onze controleaanpak kenmerkt zich door 
de focus op de belangrijkste kansen en 
risico’s en daarmee op de zaken die er 
voor een gemeente toe doen. Deze focus 
bepalen wij samen met u als opdrachtgever. 
In gezamenlijk overleg stellen wij de 
risicoanalyse op voor de controle van de 
jaarrekening. Hierbij kunt u ook bijzondere 
thema’s voor de controle inbrengen, zoals 
de beheersing van verbonden partijen en de 
invoering van het ‘in control statement’.

Deloitte is van oudsher de toonaangevende dienstverlener voor 
gemeenten. Als enige van de grote kantoren kiest Deloitte echt voor de 
publieke sector en investeert voortdurend in onderzoeken en publicaties. 
Gemeenten vormen een speerpunt in onze marktstrategie. We zijn 
controlerend accountant van circa 20% van de Nederlandse gemeenten 
en leveren adviesdiensten aan vrijwel alle Nederlandse gemeenten.
Door ons grote netwerk beschikt Deloitte als eerste over kennis van 
actuele ontwikkelingen, die wij proactief vertalen naar de specifieke 
situatie van onze klanten.

Onze dienstverlening aan gemeenten
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Audit advisory
Deloitte biedt, aan gemeenten waar wij geen 
externe accountant zijn, een viertal aan de 
audit gerelateerde diensten:
•  Audit readiness services
  Deloitte audit readiness garandeert u tijdige 

oplevering van uw stukken voor de externe 
accountantscontrole, zonder stress en last-
minute werk. Onze ervaren professionals 
zorgen o.a. voor een vaktechnisch 
doortimmerd intern auditplan, position 
papers voor complexe jaarrekeningposten, 
een notitie WNT en een kwalitatief goed 
balansdossier. 

  In nauwe samenwerking met uw 
medewerkers dragen onze professionals 
ook bij aan het verbeteren van uw interne 
controle.

•  Interim services
  Deloitte biedt ervaren finance professionals 

als tijdelijke versterking of vervanging. Zij 
zorgen niet alleen voor extra capaciteit, 
maar verhogen door hun frisse blik en 
nieuwe inzichten vanuit ervaring bij andere 
gemeenten ook de kwaliteit van uw financiële 
afdeling.

• Subsidy services
  Hiermee benut u subsidiemogelijkheden 

maximaal, zonder administratieve 
rompslomp: Deloitte neemt uw volledige 
subsidiedocumentatie en -administratie uit 
handen.

  Periodieke voortgangsrapportages houden 
u voortdurend op de hoogte en uw externe 
accountant en stakeholders ontvangen tijdig 
de juiste communicatie.

• Technology enabled services
  Deloitte biedt u waardevolle 

sturingsinformatie, door met data-analyse 
inzicht te geven in de grote hoeveelheid 
gegevens binnen uw gemeente. Zo ontvangt 
u managementrapportages met de juiste 
informatie op het juiste moment en hebt 
u snel overzicht door heldere dashboards. 
Daarbij worden ook de IT-vaardigheden van 
uw gemeente versterkt.

Omgevingswet
Na de invoering van de Wabo en de oprichting 
van omgevingsdiensten is er nu de derde grote 
transformatie op het domein van de fysieke 
leefomgeving de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet betekent 
voor iedere gemeente een uitdaging. Afhankelijk 
van de veranderambitie van politiek en bestuur, 
de wijze waarop nu wordt gewerkt (mate van 
integraliteit en samenwerking met ketenpart-ners) 
en de beschikbare ICT middelen, is de impact van 
de verandering te overzien of zeer uitdagend.

Om een goede afweging voor de implementatie 
te kunnen maken, is inzicht in de verwachte 
consequenties van verschillende scenario’s 
onontbeerlijk. Deloitte kan u helpen met het 
opstellen van een business case die u zelf 
in de loop van de tijd kunt bijhouden. Om te 
bepalen waar te beginnen met de verandering 
in de organisatie, is de Deloitte Omgevingswet 
PrioriteringsScan een bruikbaar hulpmiddel. 
Hiermee kunt u bepalen wat de impact van de 
Omgevingswet is op uw eigen organisatie.

Om de verandering van de grond te krijgen is 
positieve inzet van het eigen personeel een 
cruciale randvoorwaarde. Met het tijdig inzetten 
van strategische personeelsplanning, zijn 
medewerkers mee te nemen in de verandering 
en is hen een positief perspectief te bieden met 
behulp van gerichte trainingen aansluitend op 
hun eigen ambities.

De integrale aanpak van de invoering van de 
Omgevingswet levert u onder meer op:
•  Fit-gap analyse van de impact van de 

Omgevingswet
•  Business case met de kwalitatieve 

en kwantitatieve consequenties van 
verschillende veranderscenario’s

•  Optimale inzet van middelen en vooral 
personeel

•  Medewerkers die gemotiveerd zijn om mee 
te gaan in de (cultuur)verandering
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CFO Services
CFO Services, een van de grootste service line 
van Deloitte Consulting, richt zich vooral op 
het verbinden van de financiële functie met de 
primaire processen van overheden en de keten. 
Vanuit de kennis van de gehele keten richten 
onze professionals zich op het verbeteren 
van de aansluitingen binnen de keten. Zo 
betrekken wij in de decentralisaties in het 
sociaal domein ook de financiële uitdagingen 
vanuit het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Dat leidt dan bijvoorbeeld 
tot een propositie rondom preventie in de zorg, 
waarbij data-analyses en algoritmen helpen om 
eenzaamheid te voorkomen en om zodoende 
het beslag op zorg te verminderen. De huidige 
en primaire taakvelden van gemeenten worden 
hier gekoppeld aan financiën. 

Daarnaast richt CFO Services zich op de digitale 
toekomst van de financiële functie. Voor 
gemeenten zien wij als aitdagingen:
•  De grote hoeveelheden gestructureerde 

data die gemeenten bezitten (denk dan aan 
Big Data, data uit social media of the Internet 
of Things)

•  Ongestructureerde data, zoals foto’s en 
ander beeldmateriaal

•  Analyse tools ten behoeve van 
scenariodoorrekeningen en visualisaties

• De snel veranderende omgeving 
•   De strijd om finance talent

In de visie van Deloitte zijn genoemde 
uitdagingen grotendeels te ondervangen met 
moderne technieken, zoals:
• Robotisering van processen (RPA)
•  Schaalbaarheid van technologie en 

infrastructuren naar de Cloud
•  Advanced analytics, waarbij de beweging 

ontstaat van terugkijken (verantwoorden) 
naar voorspellen en voorschrijven (sturen)

•  Blockchain, waarbij het grootboek digitaal 
wordt en transacties worden geverifieerd 
door nodes en veilig worden opgeslagen in 
een zelfregulerend netwerk

•  Cognitive Computing, waarbij menselijke 
intelligentie wordt gesimuleerd

•  In-Memory Computing, waarbij het opslaan 
van data in het primaire geheugen van 
systemen geschiedt ten behoeve van een 
snellere responstijd en flexibele reporting.

Door middel van een uitgebreid assessment 
van uw (gemeentelijke) financiële functie, 
waarbij niet alleen de financiële functie 
zelf, maar ook het primaire proces wordt 
bevraagd, kunnen adviseurs van CFO Services 
uw vertreksituatie bepalen en daarmee de 
gereedheid om een stap naar de toekomst te 
kunnen zetten. Kunnen wij u verleiden tot een 
ready for the future assessment?

Data-analyse
De wereld om ons heen verandert snel 
als gevolg van de exponentiële groei van 
technologie. Ontwikkelingen en nieuwe 
mogelijkheden van bijvoorbeeld mobiele 
technologie, 3D printing, artificial intelligence en 
robotica volgen elkaar in hoog tempo op. Deze 
ontwikkelingen bieden haast ongelimiteerde 
kansen, maar vragen wel om een radicaal 
andere mindset en benadering. Veel bedrijven 
profiteren van deze kansen in de nieuwe 
digitale wereld. Data-driven disruptors als 
Google, Uber en Airbnb maar ook Amazon, 
Coolblue en Tesla domineren, maar waar blijft 
de overheid?

Vorig jaar onderzocht Deloitte wereldwijd 
de verwachtingen rond digitalisering bij 
overheidsorganisaties: Ruim 95% van 
de overheden ziet dat digitale trends 
impact hebben op hun organisatie en 75% 
verwacht disruptie in hun takenpakket 
en verantwoordelijkheden door digitale 
ontwikkelingen. 

De kracht van informatiesystemen groeit 
razendsnel en algotitmes worden steeds 
beter. Het probleemoplossend vermogen 
van computers neemt exponentieel toe. Het 
combineren en benutten van digitale informatie 
biedt kansen voor innovatieve dienstverlening 
en efficiëntere bedrijfsvoering. Wie gebruik 
maakt van de voordelen van de digitale 
transformatie is beter in staat beslissingen te 
nemen, doordat men beschikt over real time 
data en manieren om hier inzichten uit te 
verkrijgen. 

Overheden kunnen hiervan de vruchten 
plukken, doordat met de juiste analytische 
informatie beter en sneller gehandeld kan 
worden, kosten beter inzichtelijk gemaakt en 
gereduceerd kunnen worden en direct kan 
worden gereageerd op signalen van interne 
en externe klanten. Veel overheden zien deze 
potentie, maar ervaren nog te veel uitdagingen 
bij het inzetten van data analyse in hun 
dagelijkse praktijk.

De ruim 250 specialisten van de Deloitte service 
line Analytics & Information Management 
hebben de juiste kennis en expertise in huis 
om (lokale) overheden te helpen de juiste 
weg te vinden van ‘de basis op orde’ naar 
‘innovatie’. Geavanceerde technieken en digitale 
tools helpen om complexe vraagstukken 
overzichtelijk te maken en op te lossen. 
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Belastingadvies
De advisering van Deloitte aan gemeenten 
betreft vooral de gebieden:
• Omzetbelasting
• Overdrachtsbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Loonbelasting en
• Sociale verzekeringen 

Ook bij belastingadvies staat kwaliteit voorop. 
Daaraan doen wij geen concessies. Ook moet 
onze advisering praktisch en goed uitvoerbaar 
zijn. Dit betekent duidelijke adviezen, die 
passen in de omgeving waarbinnen gemeenten 
opereren. Of het nu gaat om grondexploitaties, 
samenwerkingen, personeelsregelingen of 
andere zaken: Deloitte kent uw problematieken 
en lost die graag samen met u op. Waar 
nodig vindt (voor)overleg plaats met de 
Belastingdienst. Dit om duidelijkheid en 
zekerheid voor u te krijgen. Ook kunnen wij u 
helpen om uw organisatie fiscaal in control te 
brengen. Hiermee kunt u de fiscaliteit beheersen 
en kansen optimaal benutten. Op landelijk 
niveau dragen wij actief bij door betrokken te 
zijn bij zowel de invoering als de latere uitvoering 
van regelgeving. Een recent voorbeeld is 
onze bijdrage bij de landelijke pilots met de 
Belastingdienst over de fiscale behandeling 
van gemeentelijke grondbedrijven voor de 
vennootschapsbelasting. Wij zijn met onze teams 
regionaal georganiseerd met een landelijke 
aansturing op de vaktechnische kwaliteit en de 
ontwikkelingen in de gemeentelijke omgeving.

Financial Advisory – Real Estate
Real Estate helpt gemeenten, ontwikkelaars, 
bouwers en corporaties met vraagstukken 
rondom gebiedsontwikkeling. Samen met 
de opdrachtgever structureren wij het 
ontwikkelproces, stemmen de belangen van 
diverse stakeholders af, alloceren (ontwikkel)
risico’s en construeren de meest passende 
aanbestedingsvorm en contractvorm. 

De druk op de steden (en gebieden eromheen) 
blijft de komende jaren onveranderd hoog. 
Diverse technologische ontwikkelingen hebben 
impact op de wijze waarop we werken, ons 
organiseren en verplaatsen. Toenemende 
verstedelijking, vergrijzing en technologische 
innovaties zijn thema’s die het sturen op 
ruimtelijke ontwikkelingen beïnvloeden. De 
uitdaging is om de toenemende ruimtevraag 
optimaal te (blijven) faciliteren. 

In onze dienstverlening combineren wij onze 
financiële, juridische en organisatorische 
expertise om te kunnen ondersteunen 
op de diverse aspecten die een rol spelen 
bij de ontwikkeling van een gebied. Ook 
incorporeren wij de kennis en ervaring van 
Deloitte over bijvoorbeeld corporate finance, 
business cases, innovatie, verander- en 
procesmanagement, risicomanagement en 
tax. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat 
wij onze opdrachtgevers al jaren succesvol 
ondersteunen bij diverse vraagstukken rondom 
gebiedsontwikkeling.

Wij hebben zowel binnen de publieke als 
private markt ruime en langdurige kennis van 
en ervaring met vastgoed- en gebieds(her)
ontwikkelingsadvisering. Gecombineerd 
met onze integrale en multidisciplinaire 
dienstverlening rondom (her)ontwikkeling op 
het gebied van exploitaties en financiering 
maakt dit ons tot de grootste (brede) 
gebiedsontwikkelingsadviseur van Nederland.

Hoe Real Estate u helpt:
• Stedelijke (her)ontwikkeling
  Door de toenemende verstedelijking 

neemt de complexiteit van binnenstedelijke 
herontwikkeling toe. Dit vraagt om nieuwe 
verdienmodellen en afspraken op regionaal 
niveau. 

• Gebieden en projecten
  Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling. 

Allocatie van (ontwikkel)risico’s, opstellen 
van business cases, structurering van 
het ontwikkelproces, doorrekenen van 
exploitaties en het optimaal afstemmen van 
belangen van stakeholders (zoals gemeente, 
corporatie en ontwikkelaar) maakt een 
gezamenlijke aanpak van de (her)ontwikkeling 
vaak onontbeerlijk. 

• Toepassing van technologie
  Technologie heeft een omvangrijke impact op 

de gebouwde omgeving. Wij ondersteunen 
bij het opstellen van een vastgoedstrategie 
rondom IT, ondersteunen bij implementatie 
van integrated workplace management 
systems (IWMS), implementatie van GIS 

systemen ter verrijking van besluitvorming en 
bij geïntegreerde performance management 
via Innosys by Deloitte. Tevens dragen 
wij bij aan de kennisontwikkeling rondom 
blockchain in vastgoed.

• Doorlichten
  Veel bouwprojecten en grondexploitaties 

zijn minder bestand tegen tegenspoed 
dan aanvankelijk verondersteld en 
moeten dynamischer gemaakt worden om 
toekomstbestendig te blijven. Wij helpen u de 
risico’s te identificeren, de omvang hiervan 
te bepalen en in kaart te brengen welke 
maatregelen u moet nemen om deze risico’s 
te beperken. 

• Alliantie & Partnerships
  Veranderende wet- en regelgeving, 

huidige economische omstandigheden 
of de noodzaak om slagvaardiger de 
bedrijfsbelangen te behartigen kunnen een 
verregaande samenwerking of zelfs fusie 
nodig maken. Met welke partijen werkt 
u samen en hoe vormt u een dergelijke 
samenwerking of fusieproces? 

• Aanbesteden
  Aanbesteden kent vele vormen maar ook 

specifieke contracten. En welk contract is het 
meest passend: DBFM(O), prestatiecontract 
of een samenwerkingsovereenkomst?
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Meer weten over onze diensten? 
Wij staan voor u klaar
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