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Voorwoord

Bij het vaststellen van het ‘Plan van Aanpak Transparantie in de fi nanciële verhou-
ding’ ontstond de behoefte een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de taken 
en middelen van  de gemeentelijke bestuurslaag. In 2001 heeft het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau (scp) op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (bzk) een voorstudie over dat onderwerp opgesteld. Daarin werd 
een methode uitgewerkt om op basis van beschikbare informatie op landelijk niveau 
een globaal beeld op te stellen over de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties.

Dit rapport vult de in de voorstudie geschetste aanpak empirisch in. Het brengt voor 
het gehele werkterrein van gemeenten de samenhang in beeld van de uitgaven en de 
daarvoor geleverde prestaties. Hierdoor komt informatie beschikbaar over de ont-
wikkeling van het productievolume en van de kosten per product voor de onderschei-
den voorzieningen en clusters. Vervolgens wordt nagegaan welke conclusies op basis 
van deze analyse kunnen worden getrokken op het niveau van de totale gemeente-
lijke uitgaven en prestaties.

De opsteller van het rapport is dank verschuldigd aan de ambtelijke begeleidings-
groep bestaande uit de heren H.S.K. Boerboom, drs. J.M. Berkenbosch, drs. F. Gie-
tema en mevrouw drs. A.C. van der Tuin van het ministerie van bzk. Deze studie had 
niet tot stand kunnen komen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) het niet 
tot zijn taak had gerekend om met een jaarlijkse regelmaat kengetallen over de over-
heid en over collectieve voorzieningen te publiceren. In het bijzonder komt dank toe 
aan enkele medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die behulpzaam 
zijn geweest bij het interpreteren en verstrekken van beschikbare informatie (E.N. 
Verburg en F. Blom), dan wel commentaar hebben geleverd op een conceptversie van 
dit rapport (drs. R.A. van Tongeren).

Dit rapport moet worden gezien als een volgende stap in een meerjarig proces om het 
inzicht in de gemeentelijke prestaties op een landelijk aggregatieniveau te verbeteren.
Bij mijn weten is in dit rapport voor de eerste maal een integraal – zij het globaal –
beeld geschetst van gemeentelijke prestaties in relatie tot de daartoe ingezette mid-
delen.

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur scp
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1  Inleiding

1.1 De achtergrond en doelstelling van dit rapport

In het jaar 2001 heeft het scp een voorstudie Maten voor Gemeenten (Kuhry en Van der 
Torre 2001) uitgevoerd in het kader van het Plan van aanpak Transparantie in de fi nanciële 
verhouding (plavat). Dit plan van aanpak richt zich op het verkrijgen van inzicht om 
een beter gefundeerd bestuurlijk oordeel over de gewenste omvang van de gemeente-
lijke middelen mogelijk te maken.

Achtergrondinformatie over de destijds aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) verstrekte opdracht is te vinden in een brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer (bzk 2000a). Volgens deze brief 
diende het onderzoek betrekking te hebben op:

‘Informatie over de ontwikkeling van taken van de collectiviteit van gemeenten in 
relatie tot de totale middelen waarover ze kunnen beschikken. Deze informatie is 
nodig om de verhouding tussen taken en middelen te kunnen toetsen. Deze infor-
matie is onder andere bruikbaar voor een bestuurlijk oordeel over de uitkomsten 
van de normering (de rekenregels voor de omvang van de Algemene uitkering) en 
de toetsing van de gekozen bekostigingswijze bij Rijksbeleid.’

De voorstudie ging in op de te hanteren indeling van gemeentelijke taken, op de 
keuze van productindicatoren, op het te hanteren analyseschema en op de beschik-
baarheid van de benodigde gegevens.

Een belangrijke stap op weg naar de afronding van genoemde voorstudie was de 
raadpleging van een aantal deskundigen die waren geselecteerd op basis van hun 
kennis van het gemeentelijke taakveld en/of van problemen bij de toepassing van 
productindicatoren.

In het najaar 2001 is vervolgens nog een tweetal expertmeetings georganiseerd 
waarop is ingegaan op de mogelijkheid en wenselijkheid om de transparantie van 
gemeentelijke uitgaven te vergroten via de meting van de productie en op de wijze 
waarop die vraagstelling in de betreffende voorstudie is uitgewerkt. Deze expert-
meetings zijn op verzoek van het ministerie van bzk georganiseerd door het advies-
bureau Andersson Elffers Felix, dat op basis hiervan een verslag heeft opgesteld 
waarin ook enkele aanbevelingen werden gedaan (aef 2002). De belangrijkste con-
clusies en aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat:
– Het algemene oordeel was dat het scp in de rapportage een goede indruk geeft 

van hetgeen er op dit moment mogelijk is met gemeentelijke prestatiemeting.
– De keuze om zoveel mogelijk aanknopingspunten te zoeken bij beschikbare gege-

vensbronnen is logisch. Op termijn is het gebruik van meer specialistische infor-
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matiebronnen wenselijk om een grotere diepgang te kunnen bereiken. Ook het 
ontbreken van gegevens over oordelen van burgers wordt als een gemis ervaren.

– Prestatiemeting komt nooit in plaats van bestaande instrumenten, die de gemeen-
telijke inkomsten en uitgaven analyseren (bv. de jaarlijkse Periodieke onder-
houdsrapportages). Alleen door beide invalshoeken in onderlinge samenhang te 
interpreteren kan prestatiemeting toegevoegde waarde opleveren.

– Voorgesteld wordt om verdere ervaring op te doen langs drie sporen: 
a doorgaan met de macro-aanpak als geschetst in het scp-rapport; 
b  het opstarten van een proeftuin gemeentelijke prestatiemeting voor een selec-

tie van representatieve gemeenten;
c  diepteonderzoek op het terrein van specifi eke beleidsvelden of uitgavenclus-

ters.

In het verlengde hiervan heeft het ministerie van bzk het scp opdracht gegeven om 
te komen tot een verdere uitwerking en invulling van de in de voorstudie geschetste 
aanpak (spoor a). 

Het ministerie heeft bovendien de Stichting Rekenschap verzocht om een begin te 
maken met de gemeentelijke proeftuin (spoor b). Vooralsnog is de keuze van onder-
werpen bij dit spoor (o.a. bibliotheken en maatschappelijk werk) niet zodanig dat de 
resultaten de aanpak volgens spoor a zullen versterken.

Diepteonderzoek op specifi eke beleidsterreinen of uitgavenclusters (spoor c) vindt 
in de praktijk al met enige regelmaat plaats. Zo zijn er specifi eke analyses in Peri-
odieke onderhoudsrapportages, monitorprojecten in het Grotestedenbeleid en de 
voormalige Sociale vernieuwing, productiviteitsonderzoek binnen het onderwijs en 
bij openbare bibliotheken (zoals onder meer uitgevoerd door het scp) en kengetal-
lenprojecten van commerciële onderzoeksbureaus.

Dit rapport borduurt dus voort op de voorstudie en is gericht op de empirische 
invulling van de eerder geschetste aanpak. Het betreft de uitgaven en de daarvoor 
geleverde prestaties voor het gehele werkterrein van gemeenten in een onderlinge 
samenhang. Er wordt gebruikgemaakt van landelijke totaalcijfers. Deze aanpak 
levert informatie op over de ontwikkeling van het productievolume en van de kosten 
per product voor de onderscheiden voorzieningen en clusters. Vervolgens wordt 
nagegaan welke conclusies op basis van deze analyse kunnen worden getrokken op 
het niveau van de totale gemeentelijke uitgaven en prestaties.

Het rapport moet worden gezien als een volgende stap in een meerjarig proces 
gericht op verbetering van het inzicht in de gemeentelijke prestaties op een landelijk 
aggregatieniveau; het ligt niet in de verwachting dat alle gestelde doeleinden in deze 
tussenfase kunnen worden bereikt.

De verdere indeling van dit rapport is als volgt. Paragraaf 1.2 gaat summier in op 
eerdere werkzaamheden van het scp op het terrein van prestatiemeting en ramingen 
die raakvlakken vertonen met de onderhavige opdracht. Hoofdstuk 2 gaat in op de 
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methodische aspecten van prestatiemeting in algemene zin en op prestatiemeting 
in de hier geschetste context. Hoofdstuk 3 gaat in op de operationalisering van de 
aanpak. De basis vormt een classifi catie van gemeentelijke taakvelden. Per afzonder-
lijk taakveld wordt vervolgens ingegaan op de keuze van productindicatoren en op 
eventuele problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van inkomsten- en uit-
gavencijfers. Hoofdstuk 4 gaat in op de analyseresultaten. Hoofdstuk 5 probeert de 
uitkomsten in een breder kader te plaatsen en meer algemene conclusies te formule-
ren en hoofdstuk 6 geeft een overzicht van mogelijke toekomstige verbeteringen in 
de aanpak en in de gegevensverzameling. Hoofdstuk 7 ten slotte, omvat een samen-
vatting en een slotbeschouwing.

1.2 Lopende scp-projecten op aanverwante terreinen

Vanaf het begin van de jaren tachtig is door het scp een methodiek ontwikkeld 
waarmee het gebruik en de kosten van de zogenoemde quartaire diensten wordt 
geanalyseerd en geraamd. Dit zijn diensten op het gebied van openbaar bestuur, 
onderwijs, zorg, veiligheid, sociale zekerheid, cultuur/recreatie/sport en openbaar 
vervoer. 

In de periode 1980-1984, maar ook in de periode 1993-1995, is het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadrukkelijk betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van dit instrument (rapporten van de Interdepartementale ommissie 
planvorming quartaire sector, publicaties van ioo en scp over ‘Kerngegevens open-
baar bestuur’). Recente publicaties over dit onderwerp zijn: Memorandum quartaire 
sector 2002-2006 (scp 2002a), dat is opgesteld als advies ten tijde van de kabinetsfor-
matie 2002 en de achtergrondstudie De vierde sector (Kuhry en Van der Torre 2002). 
Het laatstgenoemde rapport is ook te beschouwen als methodische verantwoording 
en als blauwdruk voor het soort analyses dat ook in het kader van dit gemeentelijke 
project kunnen worden uitgevoerd.

Van meet af aan is onderzoek naar de quartaire sector gericht geweest op een zo 
groot mogelijke dekking van het totaal aan overheidsuitgaven. Daarnaast is gewerkt 
aan een verdieping van de aanpak die vooral betrekking had op productiviteitsana-
lyses en op ramingsmodellen. Voorbeelden daarvan zijn de scp-rapporten Doelma-
tig dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989), Kosten van Kennis (Blank 1993), Trends in 
onderwijsdeelname (Kuhry 1998), Public Provision and Performance, (Blank et al. 2000) , 
Een model voor de strafrechtelijke keten (Van der Torre en Van Tulder 2001), De vraag naar 
kinderopvang (scp/seo 2001) en Een scenario voor de zorguitgaven (cpb/scp 2001). Deze 
verdiepingsslagen hebben veelal betrekking op specifi eke voorzieningen, en zijn niet 
altijd gemakkelijk te vertalen naar andere deelsectoren.

Tot dusver heeft het scp een twintigtal diensten in deze analyses betrokken waarbij 
de gemeentelijke bestuurslaag een rol speelt. Dit betreft: basis-, speciaal en voort-
gezet onderwijs, volwasseneneducatie, politie, brandweer, ouderenzorg, gehan-
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dicaptenzorg, maatschappelijk werk, kinderopvang, jeugdhulpverlening, sociale 
werkplaatsen, sociale diensten, openbare bibliotheken, musea, kunstzinnige vor-
ming, podiumkunsten, zwembaden, sportaccommodaties en openbaar vervoer.

Het laatste Sociaal en Cultureel Rapport (scp 2002b) had als thema: ‘De kwaliteit van 
de quartaire sector’, en ging onder meer uitgebreid in op opinies van burgers over 
de dienstverlening, waarbij ook informatie is verzameld over een aantal specifi ek 
gemeentelijke taakvelden (aanvragen paspoorten/rijbewijzen, vuilnisophaal, plant-
soenen, aanvragen vergunning, politie en gemeentelijke dienstverlening in het alge-
meen).
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2  Methodische aspecten van prestatiemeting

2.1 Algemene problematiek

Bij een productieproces kan een onderscheid worden gemaakt tussen ingezette 
middelen (= input), proces (= throughput), product (= output) en effect (Platform 
Beleidsanalyse 1990; Haselbekke et al. 1990). In dit rapport komen vooral de output 
en de input aan de orde en de verhouding daartussen, de productiviteit.

In de marktsector kan het productievolume worden afgeleid uit de marktwaarde 
van de betreffende goederen. Tijdreeksen kunnen dan worden gevonden door de 
opbrengst te defl eren met het corresponderende prijsindexcijfer. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs) levert jaarlijks een groot aantal prijsindexcijfers voor uiteen-
lopende goederen en diensten. 

Omdat de diensten die door de quartaire sector worden geproduceerd doorgaans 
niet op de vrije markt worden verhandeld, is hun marktwaarde meestal niet bekend. 
De waarde van de productie kan dan niet in geld worden uitgedrukt. Daarom wordt 
in de meeste gevallen gebruikgemaakt van fysieke productindicatoren. Dit is een ver-
zamelterm die betrekking heeft op verschillende typen indicatoren, die als directe 
of indirecte maat voor de productie kunnen gelden. Hierbij kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen: 
– prestatie-indicatoren, die te maken hebben met de geleverde eindproducten;
– gebruiksindicatoren, die betrekking hebben op de afnemers van de diensten;
– procesindicatoren, die te maken hebben met verrichte werkzaamheden of tussen-

producten;
– inputindicatoren, die betrekking hebben op ingezette middelen;
– normeringsindicatoren, die de productie relateren aan een externe norm.

Prestatie-indicatoren hebben betrekking op het eindproduct van de dienstverlening. Als 
zodanig zijn zij het meest geschikt om de doelmatigheid van de dienstverlening te 
toetsen. Voorbeelden van prestatie-indicatoren zijn het aantal succesvol behandelde 
patiënten, het aantal behaalde diploma’s in het onderwijs of het aantal uitvoeringen 
bij concerten.

Gebruiksindicatoren hebben niet zozeer betrekking op de eigenlijke productie, 
maar op het aantal afnemers van producten. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt 
voor analyses en ramingen van de vraag naar diensten. Voorbeelden van gebruiks-
indicatoren zijn het aantal patiënten in ziekenhuizen, het aantal leerlingen in het 
onderwijs en het aantal toehoorders bij concerten. Gebruiksindicatoren zijn in veel 
gevallen redelijk tot goed bruikbaar als maatstaven voor de productie. Als het aantal 
opnamen in ziekenhuizen of het aantal leerlingen in het onderwijs als maat voor de 
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productie wordt gekozen, wordt impliciet verondersteld dat de genezingskans of het 
slaagpercentage constant is. 

Procesindicatoren kunnen betrekking hebben op verrichte taken en daarmee een 
maat zijn voor de inspanningen van het betrokken personeel. Voorbeelden van pro-
cesindicatoren zijn het aantal verrichtingen in ziekenhuizen of het aantal gegeven 
lessen in het onderwijs. In sommige gevallen kunnen procesindicatoren gebruikt 
worden als indicator voor de productie. In het geval van de thuiszorg, bijvoorbeeld, 
kan de productie worden gemeten via het aantal contracturen van het personeel. De 
impliciete veronderstelling is dan dat het personeel per contractuur een constante 
hoeveelheid werk verzet.

Voorbeelden van inputindicatoren zijn ingezet personeel en ingezette materiële 
middelen. Bij gebrek aan marktconforme prijzen voor overheidsdiensten waardeert 
het Centraal Bureau voor de Statistiek deze bijvoorbeeld in het kader van de Nationale 
Rekeningen op basis van de ingezette middelen. Voor het huidige doel is een dergelijke 
benadering over het algemeen niet zinvol: de doelmatigheid van uitgaven kan nu 
eenmaal niet worden getoetst aan de hand van de uitgaven zelf.

Normeringsindicatoren zijn in Kuhry en Van der Torre 2001 geïntroduceerd in 
antwoord op specifi eke problemen die optreden bij de meting van het product van 
voorwaardescheppende activiteiten van overheden (zoals de opstelling van regels en 
wetten, de vervaardiging van beleidsnota’s en de ontwikkeling van bestemmings-
plannen). Als ruwe proxy voor het productievolume kan in zulke gevallen bijvoor-
beeld gebruik worden gemaakt van indicatoren als de omvang van de potentiële 
doelgroep, het totaal aantal inwoners, de totale landoppervlakte en dergelijke.

Voorzover wel sprake is van (min of meer) kostendekkende prijzen en marktcon-
forme condities en voorzover een adequaat prijsindexcijfer beschikbaar is, kan ook 
worden gebruikgemaakt van waarde-indicatoren. Er kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen:
1 Productmeting via defl ering van opbrengsten. Een toepassing kan worden gevonden 

op het terrein van de woningexploitatie. Als defl ator kan het prijsindexcijfer voor 
de woninghuur worden gekozen.

2 Productmeting via defl ering van uitgaven. Een toepassing vormen de uitgaven voor 
wegenonderhoud, die kunnen worden gedefl eerd met het betreffende prijsindex-
cijfer. 

De meting van de productie wordt in veel gevallen bemoeilijkt door heterogeniteit. 
Dit is het geval als een bepaalde producent verscheidene producten of producttypen 
voortbrengt. Zo kan in de zorg onderscheid worden gemaakt naar zorgzwaarte 
of diagnosecategorie van patiënten, bij de politie naar soorten misdrijf, of bij het 
onderwijs en de arbeidsvoorziening naar doelgroepen. Dit loopt op tot meer dan 
dertig producttypen in het geval van de belastingdienst.

Het is dan noodzakelijk om de productie op één noemer te brengen om een 
vergelijking met de ingezette middelen mogelijk te maken. In de marktsector is dat 
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geen probleem omdat de afzonderlijke producten kunnen worden gewogen met 
hun waarde, de marktprijs. Bij de meeste quartaire diensten is dat niet mogelijk en 
moeten de afzonderlijke productcategorieën gewogen worden opgeteld met behulp 
van de ingezette middelen (bij voorkeur integrale kosten, soms – bij gebrek aan beter 
– de personeelsinzet) per product. In theorie kan dus heel goed voor heterogeniteit 
worden gecorrigeerd. De beperkende randvoorwaarden zijn dat er gedifferentieerde 
gegevens over de productie beschikbaar moeten zijn en dat er zinvolle veronderstel-
lingen over de onderlinge weegfactoren moeten kunnen worden gemaakt. 

De toename van de totale productie van jaar t1 op jaar t2 kan op de manier die is 
vermeld in box 1 worden berekend door de toename van alle afzonderlijke producten 
te wegen met hun kostenaandeel in een bepaald jaar (bijvoorbeeld in jaar t1). 

Box 1 Berekening samengestelde productie 
Indexeer de afzonderlijke productreeksen Qi,t met de waarde 100 voor alle reeksen in 
basisjaar b, waar i = 1, ..., n staat voor het volgnummer van het product en t = 1, 2, 3, ... 
voor het jaar. De bijbehorende formule luidt: Ii,t = 100 Qi,t/Qi,b, waar Ii,t staat voor het 
berekende indexcijfer. Weeg de reeksen vervolgens met hun kostenaandeel kib = Kib/Kb
in hetzelfde basisjaar tb, waarbij Kb = (K1b + K2b + ... + Knb). De samengestelde reeks is 
dan eveneens een geïndexeerde reeks met de waarde 100 in jaar b: It = k1b I1t + k2b I2t +
... + knb Int

De productie wordt waargenomen op het niveau van voorzieningen. De presentatie in 
rapportages vindt echter vaak plaats op het niveau van (sub)clusters en het gemeen-
telijk niveau in totaliteit. Kosten en ingezette middelen kunnen daarbij worden opge-
teld. De geaggregeerde productie kan eveneens worden berekend via weging van 
de productie van de onderscheiden voorzieningen met de kostenaandelen van deze 
voorzieningen in een bepaald basisjaar (conform het recept in box 1). 

2.2  Complicaties bij meting van gemeentelijke prestaties

Ondanks problemen die verband houden met heterogeniteit (zie § 2.1) en kwali-
teit (zie § 5.7) is de meting van de productie via prestatie- of gebruiksindicatoren 
nog relatief eenvoudig wanneer sprake is van fi nale dienstverlening aan burgers. 
Voorbeelden daarvan zijn onderwijs en zorg. Bij veel activiteiten die vallen onder de 
noemer ‘openbaar bestuur’ is het nog veel lastiger om te komen tot een adequate en 
zinvolle meting van de productie. Dit geldt zowel voor het Rijk als voor de gemeen-
ten: zie onder meer Haselbekke et al. (1990); De Groot en Goudriaan (1991); Borde-
wijk en Klaassen (2000); Houwaart (1995) en Van Helden (1998).

Net als voor ministeries geldt voor gemeenten dat zij betrokken zijn bij een wijd scala 
van activiteiten die niet alleen verschillen naar taakveld, maar ook naar type werk-
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zaamheid. Hier kan aansluiting worden gevonden bij een indeling die in de litera-
tuur over openbare fi nanciën gebruikelijk is, namelijk die in fi nale, intermediaire 
en zuiver collectieve dienstverlening. Dit onderscheid heeft consequenties voor de 
meetbaarheid en de wijze van meting van de productie:
– In het geval van fi nale dienstverlening aan burgers is het vaak betrekkelijk eenvoudig 

om productindicatoren te defi niëren. Men moet dan denken aan aantallen uit-
leningen van boeken en andere media, aantallen bezoeken aan zwembaden, het 
aantal verstrekte uitkeringen of het aantal verstrekte vergunningen. Het betreft 
over het algemeen prestatie- en gebruiksindicatoren. Ook productmeting via 
waarde-indicatoren is in sommige gevallen mogelijk. Dit onderwerp is besproken 
in paragraaf 2.1. De kosten die gerelateerd zijn aan fi nale dienstverlening kunnen 
worden aangeduid als exploitatiekosten.

– Veel activiteiten van overheden vallen in de categorie ‘intermediaire dienst-
verlening’:1 het controleren, aansturen, ondersteunen en/of subsidiëren van 
uitvoerende instanties, bijvoorbeeld de aansturing van uitvoerende instanties 
die eveneens tot de overheid behoren of die grotendeels door de overheid gefi -
nancierd worden zoals scholen, bibliotheken en sociaal-cultureel werk. De hier-
mee gemoeide kosten worden in het vervolg aangeduid als aansturingskosten: een 
coördinerende of controlerende taak dan wel een regiefunctie met betrekking tot 
werkzaamheden van zelfstandige of op afstand geplaatste uitvoeringsorganisa-
ties. In dit soort gevallen is het moeilijk om de feitelijke productie te meten en 
vervalt men al snel in indicatoren als opgestelde nota’s, gevoerd overleg, verzon-
den brieven en dergelijke (procesindicatoren) of ingezette middelen (inputindi-
catoren). Bij monitoren op afstand, of het hier nu bestuurders op het niveau van 
gemeenten of rijksinstanties betreft, kan en moet worden volstaan met veel globa-
lere informatie. In dit rapport worden de kosten van gemeentelijke diensten met 
een aansturende taak expliciet of impliciet toegerekend aan de fi nale productie 
die bij de betrokken uitvoeringsorganisaties plaatsvindt (zie bv. ook De Groot en 
Goudriaan 1991 en Haring et al. 1995).2

  Een vergelijkbare aanpak is ook geschikt in het geval van ondersteunende 
activiteiten zoals die van een schoolbegeleidingsdienst of activiteiten die kunnen 
worden betiteld als overhead. Dit betreft posten in de gemeenterekeningen 
als ‘algemene ondersteuning’, ‘secretarie’ of ‘algemeen beheer’. Strikt geno-
men speelt het probleem van de overhead op alle niveaus. Bij een uitvoerings-
organisatie als een school is er bijvoorbeeld een directeur, een conciërge en 
een administratie.3 Waar overhead niet expliciet in de gemeenterekening (c.q. 
gemeentebegroting) is onderscheiden, wordt deze automatisch toegerekend aan 
de bijbehorende fi nale (of intermediaire) productie. Waar de overhead wel geëxpli-
citeerd wordt, zijn er twee equivalente berekeningsmethoden beschikbaar: even-
redige omslag van de bedragen over alle bijbehorende kostenposten (correctie via 
de uitgavenkant) of berekening van een gewogen productindicator onder verwaar-
lozing van de overheadcomponent, die vervolgens wel wordt gerelateerd aan het 
totaal van de betreffende uitgaven (correctie via de productiekant). In dit rapport 
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wordt over het algemeen gebruikgemaakt van de laatstgenoemde methode.
– Voorwaardescheppende activiteiten van gemeenten zijn op te vatten als zuiver

collectieve diensten. Het kenmerk hiervan is dat dergelijke diensten niet aan indi-
viduele burgers of bedrijven kunnen worden toegerekend (zie bv. Wolfson 1988 
en Cornelisse et al. 1994).4 Een voorbeeld vormt de opstelling van structuurvisies 
of bestemmingsplannen. De met dergelijke diensten gemoeide apparaatskosten 
worden in het vervolg aangeduid als beleidskosten. In dergelijke gevallen lijkt het op 
het eerste gezicht niet mogelijk om andere productindicatoren te kiezen dan pro-
cesindicatoren (zoals het aantal nota’s, de omvang van nota’s, het aantal belegde 
vergaderingen en overlegbijeenkomsten en dergelijke). Hoewel zo’n benadering 
zinvol kan zijn voor het lijnmanagement, schept het alleen maar verwarring op het 
niveau van bestuurders op afstand. Veel vergaderen en dikke nota’s zijn een maat 
voor de verrichte werkzaamheden en de belasting van het personeel, maar niet 
noodzakelijkerwijs voor de kwaliteit van de geleverde prestaties. In deze gevallen 
is de output zelf heterogeen en niet goed te meten.

  Volgens de analyse van Bordewijk en Klaassen (2000: 86) is inputsturing in 
zo’n geval het meest bruikbare beheersingsmechanisme. Elders (2000: 99-100) 
verwijzen zij naar de nuttige rol die globale, niet aan specifi eke voorzieningen 
gerelateerde kengetallen spelen bij de verdeelsleutels voor het gemeentefonds (zie 
ook § 5.4). Met dergelijke indicatoren worden de uitgaven voor een bepaalde taak 
gerelateerd aan een norm (uitgaven per inwoner, per km2 en dergelijke).5 Voor dit 
soort indicatoren is in paragraaf 2.1 al de term normeringsindicatoren geïntrodu-
ceerd.6

2.3 De rol van de uitgaven

In de voorstudie is geconstateerd dat een pure ‘grabbelton’ van productindicatoren 
onvoldoende houvast levert voor een analyse van de relatie tussen taken en midde-
len. De uitgaven kunnen hierbij als bindmiddel fungeren en zijn in dit kader om drie 
redenen van groot belang:
1 Uitgaven spelen in het geval van voorzieningen met verscheidene producten een 

rol bij de weging van de afzonderlijke productindicatoren. 
2 Zij fungeren als gewicht bij de aggregatie van de productie van afzonderlijke voor-

zieningen tot clustertotalen en tot totalen op landelijk of gemeentelijk niveau. 
3 Uitgaven zijn voorts van essentieel belang bij de toerekening aan gemeenten van 

activiteiten die deels worden gefi nancierd uit andere dan gemeentelijke middelen. 

De punten 1 en 2 zijn al aan de orde geweest in paragraaf 2.1 en in box 1. Punt 3 
heeft te maken met een methodische complicatie die het gevolg is van het feit dat in 
deze analyses niet de dienstverlening zelf centraal staat zoals bij de quartaire sector 
projecten van het scp, maar de rol van gemeenten. Deze complicatie treedt op in 
situaties waarin ook derden (bijvoorbeeld andere overheidslagen) een rol spelen bij 
de fi nanciering van een voorziening, maar de prestatiegegevens betrekking hebben 
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op alle instellingen ongeacht de gemeentelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld: de 
prestatiegegevens voor musea (aantal bezoekers) hebben betrekking op alle Neder-
landse musea, ongeacht of het gemeentelijke, rijks- of privaatrechtelijke instellin-
gen betreft. Aparte bezoekcijfers voor gemeentelijke musea zijn niet beschikbaar. 
De ontwikkeling van de totale bezoekcijfers van musea kan echter van toepassing 
worden verklaard op het gemeentelijke segment onder twee voorwaarden: 
– aandeel van de het gemeentelijke instellingen blijft gelijk;
- de gemiddelde bezoekcijfers van gemeentelijke musea volgen het algemene 

patroon.

Voor afwijkingen van de eerste veronderstelling kan nog worden gecorrigeerd door 
rekening te houden met (veranderingen in) het aandeel van de bruto-uitgaven van 
gemeenten in de totale exploitatiekosten. Langs deze weg kan ook worden gecorri-
geerd voor veranderingen in fi nancieringsstromen (met als meest extreme voorbeeld 
de beëindiging van gemeentelijke verantwoordelijkheid voor woningexploitatie en 
verzorgingshuizen en nieuwe verantwoordelijkheden op gebieden als onderwijsach-
terstandbeleid en schoolbegeleidingsdiensten). Daarom wordt de ontwikkeling van 
de productindicatoren bij een aantal voorzieningen waarvoor ook andere instanties 
dan gemeenten verantwoordelijk zijn, gecorrigeerd voor het verloop van het aandeel 
van de bruto-uitgaven van gemeenten in de totale kosten. Stel dat de prestaties van 
een bepaalde voorziening door de jaren heen een constant niveau houden (indexcijfer 
100), maar dat de gemeentelijke fi nanciële betrokkenheid in vier jaar gelijkmatig 
afneemt van 100 procent naar 0 procent dan is de gecorrigeerde reeks van productin-
dicatoren 100, 75, 50, 25, 0. 

De gehanteerde rekenregel kan ook als volgt worden omschreven: (de index van) 
het gemeentelijk productievolume = (de index van) het totale productievolume maal 
de (index van de) gemeentelijke bruto-uitgaven gedeeld door (de index van de) totale 
exploitatiekosten.

Een vergelijkbare problematiek treedt op wanneer we de prestaties willen relate-
ren aan de netto-uitgaven van gemeenten, dat wil zeggen aan de uitgaven exclusief 
specifi eke uitkeringen van het Rijk en exclusief bijdragen van burgers of van het 
bedrijfsleven. Op die manier wordt in beeld gebracht wat gemeenten voor presta-
ties leveren op basis van hun algemene middelen. Dit betreft de inkomsten uit het 
gemeentefonds, de netto-opbrengst van de gemeentelijke belastingen en enkele 
bedrijfsmatige activiteiten, waaronder de gemeentelijke grondbedrijven. In dit geval 
kan de ontwikkeling van de prestaties worden gecorrigeerd voor het aandeel van de 
netto-uitgaven van gemeenten in de totale exploitatiekosten van de betrokken voor-
zieningen.

Zowel in het geval van de netto-uitgaven als in het geval van de bruto-uitgaven 
kan makkelijk worden aangetoond dat de (index van de) uitgaven per product op het 
niveau van de elementaire voorzieningen gelijk is aan het quotiënt van de (index van 
de) totale exploitatiekosten en (de index van) het totale productievolume (zie box 2). 



19Methodische aspecten van prestatiemeting

Bij aggregatie van voorzieningen ontstaan wel verschillen als gevolg van een andere 
weging van de componenten.

Box 2 Rekenregels die van toepassing zijn als de productie uit meerdere bronnen 
wordt bekostigd

Stel dat de productie in jaar t Pt bedraagt, de totale kosten Kt en de netto-uitgaven van 
gemeenten Nt. De nettoproductie P*t bedraagt dan in het betreffende jaar Pt(Nt/Kt). 
Dit wil zeggen dat een aan de uitgaven evenredig deel van de productie aan gemeenten 
wordt toegerekend. De netto-uitgaven per nettoproduct Nt /P*t zijn dan gelijk aan Kt/Pt
en dus per defi nitie gelijk aan de kosten per product. Mutatis mutandis gaat dit ook op 
voor de bruto-productie. 

De methode in box 2 is overigens niet van toepassing op voorzieningen waar de 
productie wordt berekend via een waarde-indicator. In dat geval heeft de gemeten 
productie namelijk expliciet betrekking op het door gemeente bekostigde deel van de 
totale productie.

In bijlage a wordt een overzicht gegeven van exploitatiekosten, uitgaven en inkom-
sten voor het jaar 2000. Vergelijkbare gegevens zijn ook gebruikt voor de overige 
jaren tussen 1995 en 2000. De betreffende tabel laat op het niveau van (sub)clusters 
en voorzieningen zien wat de bijdrage is van de onderscheiden fi nancieringsbronnen 
(specifi eke uitkeringen van het rijk, bijdragen van burgers en algemene middelen 
van gemeenten) aan de totale uitgaven. Voorts maakt de tabel zichtbaar in hoeverre 
andere overheidslagen of instanties betrokken zijn bij de productie van de betref-
fende diensten.
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3  Operationalisering

In de voorstudie Maten voor Gemeenten is een indeling van gemeentelijke taken gepre-
senteerd die kan worden opgevat als een synthese tussen de functionele indeling 
conform de comptabiliteitsvoorschriften (BiZa 1994b) en de indeling die gebruike-
lijk is bij analyses ten behoeve van de vaststelling en de verdeling van middelen in 
het kader van het Gemeentefonds. Op de destijds gepresenteerde indeling zijn nog 
enkele amendementen aangebracht.

De gehanteerde indeling is weergegeven in de tabellen 3.1a tot en met 3.1d. Het 
betreft in feite één grote tabel, die voor de overzichtelijkheid in vier stukken is 
opgedeeld. In deze tabellen worden tevens de gehanteerde productindicatoren ver-
meld, waarbij een keuze is gemaakt uit de alternatieven die in de voorstudie zijn 
opgesomd. Op enkele onderdelen zijn bij nader inzien andere keuzes gemaakt dan 
in de voorstudie. Bij de bespreking van de tabellen wordt ingegaan op de gemaakte 
keuzes, de daarbij gehanteerde argumenten en de sterkere en zwakkere kanten van 
de gekozen indicatoren.

Zoals al eerder is gesteld, vormen gegevens over de uitgaven de ruggengraat van de 
analyse. Anders dan bij eerdere analyses van de quartaire sector door het scp, waarbij 
de selectie van te analyseren voorzieningen afhankelijk was van de beschikbaarheid 
van adequate gegevens, is de invalshoek van het huidige project het benoemen van zo 
goed mogelijke productindicatoren bij alle onderscheiden uitgavenclusters. Alleen 
op basis van een dergelijke analyse kan een uitspraak worden gedaan over de relatie 
tussen de (integrale) taken en middelen van gemeenten. Bovendien zijn de uitgaven, 
zoals gesteld in paragraaf 2.3, de sleutel voor aggregatievraagstukken. Dat geldt 
zowel voor het aggregeren van heterogene productindicatoren binnen voorzieningen 
als voor de berekening van clustertotalen en van de totale productie.

De analyses hebben betrekking op de periode 1995-2000. Helaas is de informatie 
over de uitgaven voor deze periode vooralsnog gebaseerd op een verre van ideale 
bron: de statistiek gemeentebegrotingen. Feitelijke ontwikkelingen kunnen in 
aanzienlijke mate afwijken van begrote ontwikkelingen, met name in jaren waarin 
(landelijke of gemeentelijke) verkiezingen worden gehouden en het roer soms in 
aanzienlijke mate wordt omgegooid: dat geldt bijvoorbeeld voor het opstarten, 
beëindigen en/of heroverwegen van grootschalige projecten als sociale vernieu-
wing, grotestedenbeleid en de zogenoemde wiw-/id-banen en bij de recente sterke 
ombuiging met betrekking tot de omvang van het gemeentefonds. Bovendien 
hebben gemeenten een aanzienlijke vrijheid bij de toedeling van specifi eke uitgaven 
aan uitgavenclusters en zullen zij hierbij ook niet alle dezelfde keuze maken. Voorts 
is onduidelijk hoe de te verwachten loon- en prijsstijgingen in de begrotingen zijn 
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verwerkt. Ten slotte ontbreekt voor de jaren na 1995 de voor analytische doeleinden 
belangrijke informatie over de uitgaven naar kostensoort (loonkosten, materiële 
kosten, kapitaallasten, overdrachten aan organisaties en overdrachten aan burgers).7

Wel zijn in dit opzicht enkele positieve ontwikkelingen gaande. Ten eerste publi-
ceert het cbs sinds kort weer rekeninggegevens op Statline, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt naar functie. De cijfers hebben betrekking op de jaren 1999 en 2000. 
Voor de jaren 1995-1998 heeft het cbs ondershands gegevens beschikbaar gesteld; 
deze zijn echter (nog) niet door het cbs gepubliceerd omdat er vooralsnog twijfels 
zijn over de kwaliteit van deze gegevens. Ten tweede beschikt het cbs over ongepu-
bliceerde cijfers met betrekking tot de uitsplitsing van gemeentelijke totalen naar 
kostensoort (personeelskosten, materiële kosten, kapitaallasten en overdrachten aan 
organisaties en burgers). Deze worden onder meer gebruikt voor het opstellen van de 
Nationale Rekeningen. Ten derde is een verandering in de comptabiliteitsvoorschrif-
ten doorgevoerd (bzk 2003) die er toe zal bijdragen dat met ingang van het rekening-
jaar 2004 weer op reguliere basis gegevens naar kostensoort beschikbaar komen. 
Tevens wordt in dat kader gestreefd naar een verbetering en verfi jning van de gehan-
teerde functie-indeling.Vooralsnog is echter onduidelijk wanneer die informatie 
daadwerkelijk beschikbaar zal komen en of die van meet af aan voldoende betrouw-
baar zal blijken te zijn om publicatie en gebruik van die gegevens te wettigen.

De gehanteerde classifi catie is een combinatie van de functionele indeling conform 
de comptabiliteitsvoorschriften en de clusterindeling die wordt gehanteerd in het 
kader van het verdelingsmodel voor het gemeentefonds. De hiërarchie is gebaseerd 
op de functionele indeling. De hoofdfuncties zijn in vet weergegeven. De clusterin-
deling ten behoeve van het gemeentefonds is met asterisken aangegeven. 

Tabel 3.1a heeft betrekking op de clusters algemeen bestuur, openbare orde en 
veiligheid, wegen en water, onderwijs en onderwijshuisvesting.

Bij bestuursorganen wordt – in afwezigheid van een mogelijkheid om de productie 
direct te meten – gebruikgemaakt van een normeringsindicator. Deze is gebaseerd 
op een basisbedrag per gemeente (vaste voet) en een inwonerafhankelijk deel. In 
feite is hiermee een schaaleffect gemodelleerd. De bijbehorende waarden zijn empi-
risch bepaald op basis van de Statistiek gemeentebegrotingen (uitgaven naar gemeente-
grootte).

De algemene ondersteuning wordt omgeslagen over alle andere onderdelen van 
het gemeentelijk taakveld. Dit kan op twee manieren: proportionele ophoging van 
alle uitgavenbedragen dan wel het construeren van een gewogen gemiddeld pro-
ductieverloop voor alle gemeentelijke diensten, dat vervolgens wordt gebruikt als 
productindicator voor algemene ondersteuning. In de praktijk is de laatste uitwer-
king gekozen om de gehanteerde clusterindeling zo getrouw mogelijk te volgen. Op 
die manier kan een geaggregeerde productie worden geconstrueerd voor het cluster 
algemeen bestuur.
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Tabel 3.1a Taakvelden en productindicatoren (a t/m e)

code taakveld productindicator(en) bron

a algemeen bestuur

a1 bestuursorganen* gewogen normeringsindicator: vaste 
voet x aantal gemeenten + bedrag x 
aantal inwoners

CBS (o.a. Statistiek gemeentebe-
grotingen)

a2 algemene ondersteuning* (totale productie gemeenten)

a3 bevolkingszaken*

verstrekking documenten Begroting BZK (paspoorten en 
identiteitskaarten), Jaarverslag 
RDW (rijbewijzen)

overig CBS Statistisch jaarboek (bevol-
kingsmutaties)

b openbare orde en veilig-
heid*

b1 brandweer branden en hulpverleningen CBS (Statistiek brandweer)

b2 overig gedefl eerde kosten (defl ator QS) SCP-schatting

c wegen en water*

c1 wegen, straten, pleinen gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
wegenonderhoud)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen) 

c2 parkeren gedefl eerde opbrengsten (prijsindex 
parkeren en tolgeld)

CBS: (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen) 

c3 overig (opslagfactor)

d zorg*: onderwijs (excl. 
huisvesting)

d1 basisonderwijs

openbaar (excl. huisvesting) gewogen leerlingen openbaar bao CBS (Jaarboek onderwijs + nadere 
uitsplitsing)

bijzonder (excl. huisvesting) gewogen leerlingen bijzonder bao CBS (Jaarboek onderwijs + nadere 
uitsplitsing)

d2 speciaal onderwijs

openbaar (excl. huisvesting) leerlingen openbaar (voortgezet) 
speciaal onderijs

CBS (Jaarboek onderwijs)

bijzonder (excl. huisvesting) leerlingen bijzonder (voortgezet) 
speciaal onderwijs

CBS (Jaarboek onderwijs)

d3 voortgezet onderwijs

openbaar (excl. huisvesting) gewogen leerlingen openbaar avo/
vbo/lwoo

CBS (Jaarboek onderwijs + nadere 
uitsplitsing)

bijzonder (excl. huisvesting) gewogen leerlingen bijzonder avo/
vbo/lwoo

CBS (Jaarboek onderwijs + nadere 
uitsplitsing)
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code taakveld productindicator(en) bron

d4 overig onderwijs

educatie leerlingen basiseducatie, deeltijd avo, 
deeltijd mbo

CBS (Jaarboek onderwijs)

onderwijsachterstandsbeleid aantal niet-westers allochtone kinde-
ren (4-17)

CBS (Statline)

schoolbegeleiding aantal kinderen 4-17 CBS (Statline)

overig, o.a. leerlingenvervoer normeringsindicator: aantal kinderen 
4-17

CBS (Statline)

e zorg*: onderwijshuisvesting

huisvesting baoa gewogen leerlingen bao CBS (Jaarboek onderwijs)

huisvesting spoa leerlingen (voortgezet) speciaal 
onderwijs

CBS (Jaarboek onderwijs)

huisvesting voortgezet 
onderwijsa

gewogen leerlingen avo/vbo/lwoo CBS (Jaarboek onderwijs)

huisvesting (onverdeeld)a (opslagfactor)

a De afsplitsing van de uitgaven voor onderwijshuisvesting is gebaseerd op gegevens van het ministerie van BZK.
* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: SCP

Bij bevolkingszaken zijn de uitgaven verdeelde in twee groepen, namelijk die ten 
behoeve van de verstrekking van documenten en die voor overige diensten. Bij gebrek 
aan nauwkeurige informatie zijn de eerste gelijkgesteld aan de inkomsten en de 
tweede aan de netto-uitgaven. Een impliciete veronderstelling hierbij is dat de eerste 
groep activiteiten kostendekkend is. Bij deze activiteiten is gebruikgemaakt van lan-
delijke gegevens over verstrekte paspoorten, rijbewijzen en overige identiteitsbewij-
zen. Bij de tweede groep zijn de mutaties in het bevolkingsregister als productiemaat 
gekozen. Dit kengetal is een optelling van de mutaties als gevolg van geboorten, 
sterfte, immigratie, emigratie, verhuizing binnen gemeenten en verhuizing tussen 
gemeenten. De verhuizingen zijn dubbel geteld omdat zij twee gelijktijdige mutaties 
representeren. Vooralsnog zijn de verkregen deelindicatoren ongewogen opgeteld. 
Het is uiteraard beter om empirisch bepaalde gewichten te hanteren. Voor de vast-
stelling daarvan is nadere informatie van gemeenten vereist. Er is evenwel een zekere 
terughoudendheid om deze gegevens beschikbaar te stellen aan derden.

De productie van openbare orde en veiligheid zou uitsluitend kunnen worden geme-
ten aan de hand van het belangrijkste onderdeel, de brandweer. De overige uitgaven 
worden dan als opslagfactor verdisconteerd. Dit is echter onbevredigend omdat deze 
overige uitgaven een zeer snelle stijging vertonen die vermoedelijk samenhangt met 
de grote nadruk die de laatste jaren is gelegd op veiligheidsvraagstukken, zoals de 

Tabel 3.1a (vervolg) Taakvelden en productindicatoren (a t/m e)
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activiteiten van stadswachten, cameratoezicht en rampenpreventie. De prestaties die 
met deze uitgaven zijn gemoeid, zijn heterogeen en ongedocumenteerd. Daarom is 
een kunstgreep uitgevoerd en zijn deze overige uitgaven gedefl eerd met een door het 
scp geconstrueerde algemene defl ator voor quartaire diensten. Deze is gebaseerd 
op de gemiddelde stijging van de relatieve kostprijs van quartaire diensten zoals die 
empirisch is vastgesteld (1,3% per jaar (Kuhry en Van der Torre 2002)). De betref-
fende defl ator is daarom berekend door een cumulatieve groei met 1,3 procent per 
jaar aan het prijsindexcijfer voor het bbp toe te voegen.

De uitgaven voor wegen en water hebben grotendeels betrekking op wegen en stra-
ten, te meer daar onderdelen als openbaar vervoer en zeehavens zijn opgevoerd 
onder het cluster ‘Overige eigen middelen’. Defl atie van de uitgaven met het prijsin-
dexcijfer voor wegenonderhoud ligt voor de hand. Overwogen zou kunnen worden 
om de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) apart te modelleren. Bij het onderdeel 
‘parkeren’ wordt het productievolume berekend door de opbrengsten van gemeenten 
te defl eren met het consumentenprijsindexcijfer voor parkeren en tolgeld.

Het cluster zorg omvat – in de indeling ten behoeve van het gemeentefonds – in 
afwijking van de gangbare terminologie naast zorg- en welzijnsvoorzieningen ook 
onderwijs. Dit heterogene cluster is onderverdeeld in een aantal subclusters, die 
deels ook tabel 3.1b zijn weergegeven.

Bij het onderwijs is gebruikgemaakt van de gedetailleerde cijfers die op het cbs
beschikbaar zijn met betrekking tot het onderscheid tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs. Bij het basisonderwijs is voorts gebruikgemaakt van een beschikbare 
indeling naar sociaal-economische achtergrond van de leerlingen (de zogenoemde 
ses8-weegfactoren: 1,9 voor niet-westers allochtone kinderen, 1,25 voor kinderen 
uit gezinnen met laag opgeleide ouders en 1,0 voor de meeste overige leerlingen). 
Op die manier wordt rekening gehouden met het verhoudingsgewijs hoge aandeel 
van allochtone kinderen op openbare scholen. Bij het voortgezet onderwijs wordt 
gebruikgemaakt van een nadere indeling tussen regulier voortgezet onderwijs (avo/
vbo) en het individueel beroepsonderwijs dat tegenwoordig wordt aangeduid als 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De eerstgenoemde leerlingen krijgen een 
gewicht 1,0 en de laatstgenoemde een gewicht 1,9.

Een verfi jning waarbij ook rekening wordt gehouden met slaagpercentages en 
vertraging (zoals die wel is uitgevoerd in De vierde sector) is vooralsnog niet mogelijk. 
Enerzijds speelt hier een (wellicht overkomelijk) gebrek aan gegevens, anderzijds is 
het lastig zo niet onmogelijk om rekening te houden met de verschillen in achter-
grondkenmerken van leerlingen in het openbaar en bijzonder onderwijs.

Hoewel leerlingen de gebruikers van het onderwijs zijn en niet het product (dat 
eerder kan worden omschreven als de door leerlingen aangeleerde vaardigheden en 
opgedane vorming) zijn leerlingen wel een alom geaccepteerde proxy voor de pro-
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ductie van het onderwijs. Dit heeft er ook mee te maken dat nauwkeurig is omschre-
ven en zorgvuldig wordt gecontroleerd welke lespakketten leerlingen dienen te 
volgen.

Bovendien is er één deelindicator die meer recht doet aan de inspanningen die 
gemeenten zich getroosten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het 
betreft de extra uitgaven van gemeenten op materieel terrein, die onder meer zicht-
baar worden door de gemeentelijke uitgaven aan het bijzonder onderwijs: gemeenten 
zijn namelijk gehouden om extra uitgaven voor het openbaar onderwijs ook door te 
sluizen naar het bijzonder onderwijs.

Met betrekking tot de inkomsten van gemeenten zijn er opmerkelijke discrepanties 
tussen het Overzicht specifi eke uitkeringen van het ministerie van bzk en de inkomsten-
cijfers volgens de Statistiek gemeentebegrotingen: dit geldt het sterkst voor voortgezet 
onderwijs, maar in mindere mate ook voor basis- en speciaal onderwijs. De reden 
blijkt te zijn dat een toenemend aantal openbare scholen in een zelfstandige rechts-
persoon wordt omgezet. De inkomsten en uitgaven van dergelijke scholen staan dan 
vaak niet meer op de gemeentebegroting, behalve als het bijdragen van gemeenten 
uit de algemene middelen betreft. 

De categorie ‘overig onderwijs’ levert diverse data- en interpretatieproblemen op. 
Die hebben overigens niet zozeer betrekking op de prestatiemeting. Bij educatie 
wordt gebruikgemaakt van leerlingenaantallen in de verschillende subcategorieën,
waarvoor uit (oudere) begrotingen van het ministerie van OCenW ook bruikbare 
weegfactoren (kosten per leerling) beschikbaar zijn. Bij de meeste andere onder-
scheiden voorzieningen zijn plausibele gebruiksindicatoren te defi niëren. Het minst 
bevredigend is nog het aantal allochtone kinderen als proxy voor het onderwijsach-
terstandsbeleid. Dit betreft een typische normeringsindicator, die weinig zegt over 
de feitelijke inspanning van gemeenten. 

De problemen liggen echter vooral op het terrein van de toedeling van de uitga-
ven. Hier is sprake van een relatief grote post ‘overig’ (aangeduid als ‘overige baten 
en lasten van het onderwijs’). Deze post nam toe van 300 miljoen euro in 1995 tot 
900 miljoen euro in het jaar 2000. Op basis van informatie van het ministerie van 
bzk kunnen hiervan niet-geoormerkte huisvestingsuitgaven worden afgetrok-
ken. Voorts is (bij gebrek aan betere indicaties) aangenomen dat de gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven op terreinen als onderwijsachterstandbeleid en schoolbe-
geleiding min of meer sporen met de specifi eke uitkeringen die het Rijk daarvoor 
aan gemeenten verstrekt. Na aftrek van de genoemde posten en een stelpost voor 
leerlingenvervoer (gebaseerd op bedragen die worden genoemd in oudere begrotin-
gen van het ministerie van Onderwijs) resteert van de oorspronkelijke post ‘overig’
nog ongeveer 40 procent. Deze restpost is evenredig verdeeld over de andere onder-
wijsrubrieken (exclusief huisvesting, omdat die post op basis van bzk-gegevens al is 
afgesplitst).
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Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt onderwijshuisvesting 
als een apart subcluster onderscheiden. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten van 
dit subcluster zijn voor de jaren vanaf 1999 apart door het ministerie aangeleverd. 
De ontwikkeling in de voorafgaande jaren is ingeschat op basis van gegevens uit de 
Rijksbegroting van het ministerie van OCenW. Als gebruiksindicator fungeren de 
(gewogen) aantallen leerlingen voor de betrokken schoolsoorten. 

De subclusters maatschappelijke en sociale dienstverlening, voorzieningen gehan-
dicapten en volksgezondheid, die in de systematiek van het gemeentefonds worden 
beschouwd als subclusters van het cluster zorg, staan vermeld in tabel 3.1b.

Werkgelegenheid is een lastig onderwerp om mee te nemen in dit type analyses. 
Economisch gezien kunnen sociale werkplaatsen bijvoorbeeld op twee manieren 
worden geïnterpreteerd, namelijk als een industriële producent die eenvoudige 
gebruiksgoederen vervaardigt, dan wel als een instelling die is gericht op het ver-
hogen van het welzijn van een bepaalde categorie burgers door ze aangepast werk 
te bieden. In de laatste benadering, die hier wordt gevolgd, kan het product worden 
gemeten via het aantal werknemers dat is tewerkgesteld. Ingezette middelen zijn dan 
de loonkosten van het toezichthoudend personeel en het benodigde materiaal en de 
benodigde werkruimtes. Volgens het Overzicht specifi eke uitkeringen ontvangen gemeen-
ten van het ministerie van szw een bedrag in de orde van 1,6 miljard euro, bestemd 
om de (minimum)lonen van de werknemers mee te betalen. Dit geld wordt echter 
in de gemeentebegrotingen maar ten dele als inkomstenpost opgevoerd, omdat het 
bedrag bij sociale werkplaatsen die fungeren als gemeenschappelijke regeling recht-
streeks aan de instellingen zelf wordt overgemaakt. Gegevens over de totale kosten 
van de sociale werkplaatsen en de nettobijdrage van gemeenten zijn afkomstig uit de 
brancheverslagen van het Nationaal overlegorgaan sociale werkplaatsen.

Ook met betrekking tot de wiw- en id-banen (voluit: Wet inschakeling werkzoe-
kenden respectievelijk Instroom-/doorstroombanen; de tweede categorie staat ook 
bekend als Melkertbanen) treedt een lastig interpretatieprobleem op. De geboekte 
kosten hebben betrekking op de lonen van de betreffende werknemers. Ook hier 
is een tweeledig doel: het opdoen van werkervaring door moeilijk plaatsbare werk-
zoekenden en het langs die weg verrichten van nuttige maatschappelijke taken 
(onderwijsassistenten, stadswachten, etc.). Een adequate registratie van de verrichte 
werkzaamheden is echter niet beschikbaar. Daardoor kan dit type banen hier alleen 
worden behandeld als inkomensoverdrachten aan burgers (naar analogie van bij-
standsuitkeringen). Overigens vertonen de reële kosten op dit onderdeel een veel 
snellere oploop dan het aantal banen. Het blijkt dat de wiw- en id-banen die sedert 
1998 zijn ingevoerd ongeveer tweemaal zo duur zijn als de voordien bestaande jeugd-
werkgarantie- en banenpoolregeling. Dit heeft te maken met de aan de wiw- en 
id-banen gekoppelde reïntegratiedoelstelling. Om die reden zijn de arbeidsplaatsen 
volgens laatstgenoemde regelingen tweemaal zo zwaar gewogen.9
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Tabel 3.1b Taakvelden en productindicatoren (f t/m h)

code taakveld productindicator(en) bron

f zorg*: maatschappelijke 
en sociale dienstverlening

f1 werkgelegenheid

WSW WSW-deelnemers Sociale nota

WIW/ID WIW- plus ID-banen Sociale nota

overig (opslagfactor)

f2 maatschappelijke begelei-
ding en advies

maatschappelijk werk cliëntsystemen CBS (Statistisch jaarboek)

jeugdhulpverlening samengestelde gebruiks-
indicator

Stichting registratie jeugdvoorzieningen 
(Trendrapport Jeugdhulpverlening); Centraal 
Informatiepunt Jeugdzorg (Planning en Control 
Jeugdzorg 1997-2000)

maatschappelijke opvang opgenomen cliënten CBS (Statistisch jaarboek); SGBO/Trimbos-
instituut 2000

zorg houders VVTV aantal houders VVTV Immigratie- en naturalisatiedienst (Jaarverslag)

inburgering aantal inburgeringstra-
jecten

Rijksbegroting VWS

bestrijding maatschappelijke 
achterstanden

aantal niet-westerse 
allochtonen

CBS (Statistisch jaarboek)

f3 sociaal-cultureel werk

jeugdwerk normeringsindicator: 
jeugd 4-17

CBS (Statline)

buurt- en dorpshuizen normeringsindicator: 
gehele bevolking

CBS (Statline)

f4 kinderopvang gewogen gebruiksindicator CBS (Statistiek kindercentra)

f5 verzorgingshuizen gewogen bewoners SCP (Gegevensbestand quartaire sector)

f6 overig (opslagfactor)

g zorg*: voorzieningen 
gehandicapten

g1 voorzieningen gehandicap-
tena

gedefl eerde uitgaven 
(prijsindex BBP)

CBS (Statistiek gemeentebegrotingen en 
Maandstatistiek prijzen)

g2 woningaanpassingen gehan-
dicaptena

gedefl eerde uitgaven 
(prijsindex woningonder-
houd)

CBS (Statistiek gemeentebegrotingen en 
Maandstatistiek prijzen)

h zorg*: volksgezondheid

h1 GGD normeringsindicator: 
gehele bevolking

CBS (Statline)

h2 verpleeghuizen gewogen patiënten SCP (Gegevensbestand quartaire sector)

h3 overig (opslagfactor)

a De afsplitsing van voorzieningen gehandicapten is gebaseerd op gegevens van het ministerie van BZK.
* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: SCP
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De samengestelde gebruiksindicator voor jeugdhulpverlening omvat: intramurale 
zorg, dagbehandelingen en pleegzorg. Overigens kennen alleen de grote gemeenten 
uitgaven voor jeugdhulpverlening; het merendeel van de instellingen wordt door de 
provincies aangestuurd. Bij maatschappelijke opvang is er een indeling in versla-
vingszorg, daklozenzorg en vrouwenopvang. Consistente gegevens zijn pas vanaf 
1998 beschikbaar (zie bijvoorbeeld Trimbos-instituut 2000). De sociale opvang wordt 
deels gefi nancierd uit een specifi eke uitkering van het Rijk. De gebruikscijfers voor 
1995-1997 zijn op basis van partiële gegevens geschat. Met betrekking tot de aantal-
len houders van een asielstatus (geoperationaliseerd als alle statushouders, niet 
alleen die van een vvtv10) zijn alleen cijfers over in- en uitstroom uit de jaarverslagen 
van de Immigratie- en naturalisatiedienst bekend. Op basis hiervan is het aantal 
statushouders geraamd. Bestrijding maatschappelijke achterstanden is een restcate-
gorie. Deze spoort ten dele met specifi eke uitkeringen voor dat doel. Een probleem is 
hier waar de omvangrijke specifi eke uitkeringen voor de sociale vernieuwing (1994-
1998) zijn geboekt. Deze zijn slechts voor een deel onder ‘maatschappelijke begelei-
ding en advies’ terug te vinden. 

Bij de kinderopvang, verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn goede gebruiksin-
dicatoren beschikbaar. Bij kinderopvang doen deze recht aan de heterogeniteit van 
deze voorziening (volledige opvang, naschoolse opvang, peuterspeelzalen etc.). Bij 
verzorgings- en verpleeghuizen is informatie gewogen naar zorgzwaarte beschik-
baar. In alle genoemde gevallen is de gemeente maar één van de betrokken fi nan-
ciers; bij verzorgings- en verpleeghuizen is voorts sprake van een snelle afbouw 
van de gemeentelijke betrokkenheid in de jaren 1995-1996. Dit type probleem kan 
echter worden opgelost door de ontwikkeling van het gebruik te corrigeren voor het 
gemeentelijk aandeel zoals besproken in paragraaf 2.3.

Bij jeugdwerk, club- en buurthuizen en de ggd’s is gekozen voor een normerings-
indicator, namelijk de omvang van een relevante leeftijdsgroep. Op zich is de pro-
ductie van club- en buurthuizen goed meetbaar (aantal bijeenkomsten c.q. daarbij 
betrokken personen), maar het cbs heeft daarover maar eenmaal gerapporteerd, 
namelijk voor het jaar 1995. Bij de ggd’s rapporteert het cbs wel jaarlijks over kosten 
en ingezette personeel, maar ontbreekt informatie over de productie. De landelijke 
organisatie van ggd’s is overigens bezig om een systeem van productmeting op te 
zetten, zodat in de toekomst in deze lacune zal kunnen worden voorzien.

Bij het subcluster voorzieningen gehandicapten is gekozen voor een productmeting 
via gedefl eerde waardebedragen. Nadere informatie over de aard van de verstrek-
kingen kan worden gevonden in Ipso Facto/sgbo 2001. In die publicatie wordt een 
onderscheid gemaakt tussen woonvoorzieningen, individuele en collectieve ver-
voersvoorzieningen, rolstoelen en uitvoeringskosten. Er worden ook gedetailleerde 
cijfers verstrekt over de uitgaven voor de periode 1994-1999. In de uitwerking wordt 
hier vooralsnog een tweedeling gemaakt tussen woonvoorzieningen en overige 
voorzieningen, waarbij de eerste worden gedefl eerd met het prijsindexcijfer voor 
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woningonderhoud en de tweede met het generieke prijsindexcijfer van het bbp. Wel-
licht zijn hier nog verdere verfi jningen mogelijk.

De clusters bijstand en sociale dienst, fysiek milieu, reiniging, riolering kunst en 
ontspanning, oudheid en groen staan vermeld in tabel 3.1c.

Tabel 3.1c Taakvelden en productindicatoren (i t/m k)

code taakveld productindicator(en) bron

i bijstand en sociale dienst*

i1 apparaatskosten uitkeringsontvangers bijstand, IOAW, 
IOAZ

Sociale nota

i2 uitkeringskosten uitkeringsontvangers bijstand, IOAW, 
IOAZ

Sociale nota

j milieu, reiniging en riolering

j1 fysiek milieu* normeringsindicator: aantal woon-
ruimten + 5 x aantal bedrijven

CBS (Statistisch jaarboek)

j2 riolering* verbruik drinkwater CBS (Statistisch jaarboek)

j3 reiniging* tonnen opgehaald vuil CBS (Statistisch jaarboek)

k cultuur, recreatie, sport en 
groen

k1 kunst en ontspanning*

openbare bibliotheken uitleningen jeugd en overig CBS (Statline)

kunstzinnige vorming deelnemers CBS (Statline)

kunst

culturele accommodaties bezoekers podiumkunsten CBS (Statline)

overig (opslagfactor)

sport

zwembaden aantal bezoekers CBS (Statline)

overige sportaccommodaties leden sportclubs met overige 
accommodaties

CBS (Statline)

k2 oudheid*

monumenten gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
woningonderhoud)

CBS (Statistiek gemeentebegro-
tingen en Maandstatistiek prijzen)

musea aantal bezoekers CBS (Statline)

k3 groen*

recreatie en natuurbescherming gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
onderhoud groenvoorzieningen)

CBS (Statistiek gemeentebegro-
tingen en Maandstatistiek prijzen)

groene sportveldena gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
onderhoud groenvoorzieningen)

CBS (Statistiek gemeentebegro-
tingen en Maandstatistiek prijzen)

begraafplaatsen gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
onderhoud groenvoorzieningen)

CBS (Statistiek gemeentebegro-
tingen en Maandstatistiek prijzen)

a De afsplitsing van groene sportvelden is gebaseerd op gegevens van het ministerie van BZK.
* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: SCP
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De uitgaven van de sociale dienst die betrekking hebben op de uitvoering worden 
onderscheiden van de uitkeringen zelf. De behandeling van deze toch geheel ver-
schillende posten is voor het overige echter gelijk. Bij de uitkeringen kan ook worden 
overwogen, om niet het aantal uitkeringsontvangers, maar het voor het prijsindexcij-
fer van de gezinsconsumptie gecorrigeerde (macro-)uitkeringsbedrag als indicator 
te kiezen. Op die manier wordt als het ware impliciet gecorrigeerd voor de ‘kwaliteit’
van de uitkeringen. Ook zou kunnen worden overwogen om de bijzondere bijstand 
apart in beeld te brengen. Als productindicator zou dan een normeringsindicator 
als het aantal huishoudens met lage inkomens kunnen worden gekozen. Veel bevre-
digender is in dat geval echter het voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
gedefl eerde uitkeringsbedrag.

Milieubeheer (fysiek milieu) is een typisch voorbeeld van voorwaardescheppende 
activiteiten; om die reden is hier gekozen voor een normeringsindicator gebaseerd 
op het aantal woonruimten en het aantal bedrijfsvestigingen. De weging van het 
laatste onderdeel met een factor 5 is betrekkelijk arbitrair. Deze verhouding komt 
voor in de verdeelsleutels van het gemeentefonds voor dit cluster.

De productie bij reiniging is gemeten via het aantal tonnen afval. Wellicht is hier 
op termijn een differentiatie mogelijk naar type afval. 

Bij riolering is eveneens uitgegaan van een fysieke indicator, het watergebruik, 
die overigens ook als maat fungeert bij de aanslagen rioolbelasting (via de drinkwa-
terbedrijven). Behalve kraanwater verwerken de riolen ook regenwater. Hiervoor is 
echter geen indicator beschikbaar.

Bij kunst is alleen een productindicator beschikbaar voor culturele accommodaties 
(bezoekers podiumkunsten, waarbij gebruikgemaakt moet worden van het totaal-
cijfer en niet van dat voor gesubsidieerde gezelschappen). Bovendien is ook geen 
nadere uitsplitsing beschikbaar naar aard van de overige uitgaven. In de huidige 
opstelling wordt impliciet aangenomen dat het aantal bezoekers van podiumkunsten 
ook een goede proxy is voor de overige activiteiten in de rubriek ‘kunst’. Dat is niet 
erg bevredigend, maar een betere oplossing is vooralsnog niet voor handen.

In de voorstudie is voorgesteld om de productie met betrekking tot het cluster groen 
te baseren op het totale oppervlak dat is ingezet voor de onderscheiden voorzie-
ningen. Hieraan kleven echter een tweetal bezwaren: ten eerste worden voldoende 
gedetailleerde cijfers met betrekking tot het bodemgebruik slechts eens in de (circa) 
vijf jaar verzameld. Ten tweede is er met name bij recreatieve voorzieningen een zeer 
grote beleidsruimte voor gemeenten tussen half verwilderde en zorgvuldig inge-
richte groenvoorzieningen. Gedefl eerde uitgaven brengen de feitelijke inspanning 
van gemeenten vermoedelijk beter in beeld. Overigens publiceert het cbs geen prijs-
indexcijfer voor onderhoud van groenvoorzieningen. Daarom is het prijsindexcijfer 
voor woningonderhoud als proxy gekozen.

De resterende clusters staan vermeld in tabel 3.1d.
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Tabel 3.1d Taakvelden en productindicatoren (l t/m p)

code taakveld productindicator(en) bron

l volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stadsvernieuwing*

l1 woningexploitatie en woning-
bouw

gedefl eerde opbrengsten (prijsin-
dex woninghuur)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen)

l2 overige volkshuisvesting aantal woonruimten in sociale 
sector

CBS (Statistisch jaarboek)

l3 ruimtelijke ordening normeringsindicator: aantal woon-
ruimten + 5 x aantal bedrijven

CBS (Statistisch jaarboek)

l4 stadsvernieuwing gedefl eerde uitgaven (prijsindex 
nieuwbouw)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen)

m overige eigen middelen*

m1 gemeentelijke grondbedrijven** gedefl eerde opbrengsten (prijsin-
dex bouwgrond)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen)

m2 openbaar vervoer reizigerskilometers GVB + con-
tractueel

CBS (Statline)

m3 havenbedrijven** gedefl eerde opbrengsten (prijsin-
dex BBP?)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen)

m4 nutsbedrijven** gedefl eerde opbrengsten (prijsin-
dex elektriciteit en gas)

CBS (Statistiek gemeentebegrotin-
gen en Maandstatistiek prijzen)

m5 economische zaken normeringsindicator: aantal 
bedrijven

CBS (Statline)

n onroerende zaakbelasting** aantal woonruimten + 5 x aantal 
bedrijven

o gemeentefonds** n.v.t.

p fi nanciële transacties** n.v.t.

* Clusterindeling gemeentefonds.
** De met dit symbool aangeduide voorzieningen zijn vooralsnog behandeld als inkomstenbron. De analyse van de gemeen-

telijke productie heeft dus betrekking op de prestaties en de uitgaven van de overige voorzieningen.

Bron: SCP

Bij de voorzieningen in deze clusters wordt betrekkelijk vaak teruggevallen op gede-
fl eerde uitgaven of inkomsten als productindicator. In enkele andere gevallen wordt 
gebruikgemaakt van het aantal woonruimten of het aantal bedrijfsvestigingen als 
normeringsindicator (ruimtelijke ordening, economische zaken, onroerende zaak-
belasting).

Het is de vraag of het opportuun is om bij de met het symbool ** aangegeven voor-
zieningen gebruik te maken van productindicatoren. Vooralsnog is ervoor gekozen 
om deze voorzieningen te behandelen als netto-inkomstenbron. De consequentie 
daarvan is dat de analyse van de gemeentelijke productie alleen betrekking heeft op 
de prestaties en uitgaven voor alle andere voorzieningen. Door deze beslissing blijft 
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10 procent tot 15 procent van de gemeentelijke bruto-uitgaven buiten beschouwing. 
De belangrijkste ontbrekende rubrieken zijn gemeentelijke grondbedrijven en de 
post algemene baten en lasten.

In de analyse worden 64 afzonderlijke taakvelden onderscheiden. Omdat voor veel 
taakvelden meer dan één productindicator wordt gehanteerd, ligt het aantal gehan-
teerde afzonderlijke productindicatoren rond de 100. Bij 17 taakvelden is gebruik-
gemaakt van een gebruiksindicator, bij 15 van een prestatie-indicator, bij 12 van een 
normeringsindicator en bij 13 van een waarde-indicator. In 7 gevallen ging het om 
overhead of een restpost. Veruit de belangrijkste hiervan was algemene ondersteu-
ning. Uitgedrukt in aandeel van de bruto-uitgaven voor het jaar 2000 ziet het beeld 
er iets anders uit: koploper zijn dan de prestatie-indicatoren (37%), gevolgd door 
waarde-indicatoren (29%) en gebruiksindicatoren (16%). Hekkensluiters zijn norme-
ringsindicatoren (12%) en overhead/restposten (6%). Het minst bevredigend zijn de 
normeringsindicatoren, maar deze beïnvloeden het totaalbeeld slechts in beperkte 
mate (zoals blijkt uit één van de varianten van de gevoeligheidsanalyse in § 5.3).
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4  Uitkomsten

4.1 Macrobeeld uitgaven en inkomsten

Op basis van de Statistiek gemeentebegrotingen en de Overzichten specifi eke uitke-
ringen kan een beeld worden geschetst van het verloop van uitgaven en inkomsten 
van gemeenten (zie tabel 4.1). Voor vergelijkbare gegevens per taakveld wordt verwe-
zen naar bijlage a.

Tabel 4.1 Gemeentelijke uitgaven en inkomsten

1995 1996 1997 1998 1999 2000

bruto-uitgaven taakvelden (mln. euro’s) 29.634 28.747 28.157 28.228 29.381 30.151

specifi eke uitkeringen (als % van bruto-uitgaven) 40,9 42,9 38,8 41,5 39,2 40,5

taakgebonden overige inkomsten (als % van bruto-
uitgaven) 25,0 20,3 20,6 15,7 17,7 15,2

netto-uitgaven (als % van bruto-uitgaven) 34,1 36,8 40,6 42,8 43,1 44,3

netto-uitgaven taakvelden (mln. euro’s) 10.100 10.593 11.431 12.087 12.654 13.366

gemeentefonds (als % van netto-uitgaven) 79,4 79,8 80,1 80,7 81,4 80,5

opbrengst gemeentelijke belastingen (als % van netto-
uitgaven) 18,3 18,3 17,9 18,2 17,2 17,3

overige netto-inkomsten (als % van netto-uitgaven)a 2,3 1,9 2,0 1,1 1,4 2,2

a Inclusief het saldo van uitgaven en inkomsten.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen); ministerie van BZK (Overzicht specifi eke uitkeringen) SCP-bewerking

De cijfers over uitgaven en inkomsten in dit rapport hebben betrekking op de zoge-
noemde lopende rekening. De uitgaven omvatten loonkosten, materiële kosten, 
kapitaallasten en inkomensoverdrachten. De kapitaallasten zijn opgebouwd uit de 
rentekosten en afschrijvingen die samenhangen met investeringsuitgaven.

In het bovenste deel van de tabel wordt het verschil tussen bruto- en netto-uit-
gaven uiteengelegd in twee taakgebonden inkomstencomponenten: de specifi eke 
uitkeringen van het Rijk en de inkomsten van derden (verkoop van goederen en dien-
sten aan burgers en bedrijven, soms ook te vatten onder de term ‘eigen bijdragen’). 
In het tweede deel van de tabel worden de netto-uitgaven gerelateerd aan een aantal 
niet-taakgebonden inkomstenbronnen. Dit is mogelijk omdat het saldo van inkomsten 
en uitgaven in de gemeentebegrotingen vrijwel verwaarloosbaar is. 

De belangrijkste ontwikkeling die in de tabel zichtbaar is, betreft de stijging van het 
aandeel van de netto-uitgaven van 34 procent naar 44 procent. Deze ontwikkeling 
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wordt gecompenseerd door een daling van de taakgebonden overige inkomsten van 
derden van 25 procent naar 15 procent. De specifi eke uitkeringen van het Rijk blij-
ven niet alleen als aandeel van de bruto-uitgaven (omstreeks de 40%), maar ook in 
nominale zin (omstreeks de 12 mld euro) vrijwel constant. Ook de aandelen van het 
gemeentefonds en van de gemeentelijke belastingen in de netto-uitgaven vertonen 
weinig dynamiek en schommelen rond de 80 procent en 18 procent. 

De daling van het aandeel van de taakgebonden inkomsten van derden is gro-
tendeels te verklaren door de afbouw van de gemeentelijke bemoeienis met de 
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en woningexploitatie, onderdelen die worden 
gekenmerkt door hoge eigen bijdrage van gebruikers. De belangrijkste groeisecto-
ren zijn juist sectoren waar de eigen bijdragen van burgers en bedrijven gering zijn, 
zoals onderwijsachterstandsbeleid, schoolbegeleidingsdienst, inburgering, overige 
openbare orde en veiligheid.

Overigens moet hier de kanttekening worden gemaakt dat het aandeel van gemeen-
telijke belastingen volgens sommige bronnen hoger is dan hier vermeld (zie bij-
voorbeeld de bijlagen van de Miljoenennota’s van het ministerie van Financiën over 
de decentrale overheden). In dit rapport worden belastingen als reinigingsrecht en 
rioolbelasting gerubriceerd als taakgebonden bijdragen van burgers conform de 
gebruikelijke defi nitie van netto-uitgaven. 

Na correctie voor de in paragraaf 5.2 behandelde veranderingen in gemeentelijke 
taken resulteert overigens een veel stabieler beeld: het aandeel van de netto-uitgaven 
neemt dan toe van 41 procent in 1995 tot 44 procent in 2000, het aandeel van de spe-
cifi eke uitkeringen daalt van 48 naar 44 procent en de inkomsten van derden blijven 
min of meer stabiel rond de 11 procent à 12 procent. 

4.2 Analyse op basis van bruto-uitgaven

De analyse op basis van de bruto-uitgaven heeft betrekking op het totale terrein van 
de gemeentelijke taken, ongeacht of deze nu uit algemene middelen van gemeenten, 
specifi eke uitkeringen van het Rijk of eigen bijdragen van burgers worden bekostigd. 
De analyse heeft betrekking op bruto-uitgaven, productievolume en reële uitgaven 
per product voor de jaren 1995-2000 conform de opzet die is geschetst in paragraaf 
2.3. Bij de berekening van het productievolume is gebruikgemaakt van de indica-
toren die zijn beschreven in hoofdstuk 3. Als wegingsjaar voor de samengestelde 
productie (zie ook box 1) is 1998 gekozen. Keuze van een tussenjaar heeft voorde-
len boven die voor een begin- of eindjaar, omdat dat meer representatief is voor de 
gehele periode. Bovendien zijn er technische problemen met de beginjaren. In enkele 
gevallen moest de productie voor die jaren worden geschat, terwijl er ook voorzienin-
gen zijn waarvoor de kosten en het productievolume in de eerste jaren op nul stonden 
(onderwijsachterstandbeleid en schoolbegeleidingsdiensten). De analyseresultaten 
staan vermeld in tabel 4.2.
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Het beeld in deze tabel wordt in sommige gevallen sterk beïnvloed door een ver-
schuiving in de gemeentelijke taakvelden en/of van fi nancieringsstromen. Zo hebben 
de afbouw van de gemeentelijke betrokkenheid bij verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen en de woningexploitatie in het midden van de jaren negentig geleid tot een 
teruggang in de uitgaven van gemeenten van circa 4 miljard euro (–12%). De burger 
merkt daarvan betrekkelijk weinig, omdat de betreffende activiteiten onder andere 
vlag (awbz, woningbouwcorporaties) worden gecontinueerd. De gerichtheid op het 
aandeel van gemeenten in de quartaire dienstverlening leidt dus tot een beeld dat 
snellere veranderingen vertoont dan een analyse die gericht is op het voorzieningen-
gebruik van burgers ongeacht de leverancier. Deze veranderingen hebben overigens 
alleen betrekking op de uitgaven en het productievolume. In termen van uitgaven per 
product zijn de uitkomsten veel stabieler.

Naast de drie genoemde prominente dalers vertoont een aantal terreinen ook een 
forse groei in uitgaven: dit betreft onder meer overige uitgaven openbare orde en 
veiligheid, overig onderwijs, werkgelegenheid, maatschappelijke begeleiding en 
advies en ruimtelijke ordening. Het gaat hier om ongeveer 2 miljard euro aan inten-
siveringen, voor de helft op het terrein werkgelegenheid (wiw-/id-banen), waarbij 
overigens maar in enkele gevallen sprake is van overdracht van nieuwe taken van het 
Rijk aan gemeenten (onderwijsvoorrangsbeleid, schoolbegeleidingsdiensten).

Over het algemeen loopt de ontwikkeling van het productievolume redelijk in de pas 
met dat van de bruto-uitgaven. Dit geldt zowel voor de sterke dalingen bij verzor-
gingshuizen, verpleeghuizen, woningexploitatie en bijstandsuitkeringen als voor 
groeisectoren als overige openbare orde en veiligheid, overig onderwijs, werkge-
legenheid en maatschappelijke begeleiding en advies. Bij een aantal onderdelen is 
echter sprake van een opvallende discrepantie tussen de ontwikkeling van de uitga-
ven en die van het productievolume, die dan met name zichtbaar wordt in de laatste 
drie kolommen, waarin de ontwikkeling van de kosten per product is weergegeven.

Bij algemeen bestuur is er een matige daling van het productievolume, maar min of 
meer gelijkblijvende reële uitgaven. Bij algemene ondersteuning is de productie niet 
direct meetbaar; deze is als overheadpost indirect afgeleid uit de (matig dalende) 
totale productie van gemeenten. De laatste jaren is er een iets meer dan gemiddelde 
stijging van de kosten per (geraamd) product. De productiestijging die in de begin-
jaren bij bevolkingszaken optreedt, heeft te maken met een stijging van het aantal 
uitgereikte documenten, op haar beurt vooral toe te schrijven aan veranderingen in 
de geldigheidsduur. De daling in de eindjaren ligt aan een (de laatste jaren) teruglo-
pende binnenlandse migratie. 
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Tabel 4.2 Analyse van bruto-uitgaven

bruto-uitgaven (mln. 
euro) productievolume

reële uitgaven per 
product

1995 1998 2000 1995 1998 2000 1995 1998 2000

a algemeen bestuur 1660 1669 1835 100,0 92,7 90,3 100,0 103,3 110,2

a1 bestuursorganen* 372 409 472 100,0 97,1 97,6 100,0 107,8 117,1

a2 algemene ondersteuning* 1008  913  988 100,0 85,8 82,6 100,0 100,5 106,9

a3 bevolkingszaken* 280 348 375 100,0 110,1 106,9 100,0 107,2 112,6

b openbare orde en veilig-
heid* 448  565  665 100,0 113,0 121,4 100,0 106,2 110,1

b1 brandweer 378 452  506 100,0 106,7 108,6 100,0 106,6 111,0

b2 overig  70 113 159 100,0 148,1 192,3 100,0 104,0 106,7

c wegen en water* 1869 2217 2411 100,0 111,4 109,2 100,0 101,4 106,4

c1 wegen, water, pleinen 1465 1672 1753 100,0 108,7 104,0 100,0 100,0 103,6

c2 parkeren 168 254 327 100,0 132,3 150,0 100,0 108,7 116,7

c3 overig 236 290 331 - - - - - -

d/h totaal zorg*  8105  7963 9315 100,0 89,7 91,3 100,0 104,3 113,5

d zorg: onderwijs (excl. 
huisvesting) 2715 3185 3359 100,0 97,8 91,3 100,0 114,2 122,0

d1 basisonderwijs 1425 1684 1776 100,0 93,4 82,9 100,0 120,5 135,4

d2 speciaal onderwijs 285 332 289 100,0 100,2 84,8 100,0 110,7 107,9

d3 voortgezet onderwijs  790  825 732 100,0 102,4 87,6 100,0 97,2 95,3

d4 overig onderwijs 215 344  561 100,0 110,1 157,0 100,0 137,9 149,5

e zorg: onderwijshuisvesting  467  546  625 100,0 101,6 103,0 100,0 109,4 116,8

f zorg: maatschappelijke en 
sociale dienstverlening 3689 3206 4120 100,0 85,7 92,9 100,0 96,6 108,3

f1 werkgelegenheid 1184 1772 2419 100,0 162,6 178,5 100,0 87,7 103,2

f2 maatschappelijke begelei-
ding en advies  653  744  925 100,0 131,6 144,3 100,0 82,4 88,3

f4 sociaal-cultureel werk 388 429 476 100,0 102,2 103,7 100,0 102,9 106,6

f5 kinderopvang 225 227 257 100,0 92,1 99,4 100,0 104,5 103,7

f6 verzorgingshuizen 1198 11  9 100,0 0,8 0,6 100,0 110,7 122,7

f7 overig 42 24 34 - - - -   - -

g zorg: voorzieningen gehan-
dicapten  609  681  808 100,0 106,4 119,5 100,0 100,2 100,1
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bruto-uitgaven (mln. 
euro) productievolume

reële uitgaven per 
product

1995 1998 2000 1995 1998 2000 1995 1998 2000

h zorg: volksgezondheid  624 344 404 100,0 48,8 47,8 100,0 107,8 122,2

h1 GGD 231 308 381 100,0 101,6 103,0 100,0 124,8 144,3

h2 verpleeghuizen 318 15 4 100,0 4,2 1,1 100,0 107,4 110,3

h3 overig  75 22 19 - - - -   - -

i bijstand en sociale 
dienst*  6419  6372  5809 100,0 87,4 73,8 100,0 108,1 110,5

i1 apparaatskosten 423 363 318 100,0 87,4 73,8 100,0 93,4 91,7

i2 uitkeringskosten  5996  6010 5491 100,0 87,4 73,8 100,0 109,2 111,9

j milieu, reiniging en rio-
lering 2164 2553 2830 100,0 107,5 113,4 100,0 104,5 103,9

j1 fysiek milieu* 351  400   419 100,0 111,9 112,2 100,0 97,0 95,8

j2 riolering*  690  796  885 100,0 96,7 98,0 100,0 113,6 118,1

j3 reiniging* 1123 1358 1526 100,0 113,8 124,6 100,0 101,2 98,3

k cultuur, recreatie, sport 
en groen 2711 3001 3242 100,0 101,7 102,0 100,0 103,7 105,7

k1 kunst en ontspanning* 1389 1517 1637 100,0 98,8 97,5 100,0 105,2 108,8

k2 oudheid* 223 250 270 100,0 100,8 94,5 100,0 105,8 115,7

k3 groen* 1099 1235 1335 100,0 105,6 109,3 100,0 101,3 100,1

l volkshuisvesting, ruimte-
lijke ordening en stadsver-
nieuwing*  5166 2750 2816 100,0 47,0 43,3 100,0 108,0 113,4

l1 woningexploitatie en 
woningbouw 3764 1237 1143 100,0 28,7 24,7 100,0 109,2 111,0

l2 overige volkshuisvesting 593  593  677 100,0 101,4 101,1 100,0 94,0 101,9

l3 ruimtelijke ordening 206 298 353 100,0 105,9 108,6 100,0 130,4 142,5

l4 stadsvernieuwing  604  623  643 100,0 92,0 85,1 100,0 106,6 112,6

m overige eigen middelen* 1091 1138 1228 100,0 96,4 93,7 100,0 103,0 108,2

m2 openbaar vervoer 849  783  834 100,0 91,3 86,3 100,0 96,1 102,5

m5 economische zaken   241 355 394 100,0 110,0 113,5 100,0 127,2 129,5

totaal gemeenten 29.634 28.228 30.151 100,0 85,8 82,6 100,0 105,7 111,1

(idem, reële ontwikkeling bruto-
uitgaven) 100,0 90,7 91,7

* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen); ministerie van BZK (uitgaven onderwijshuisvesting, gehandicapten en groen); 
productiegegevens (zie tabellen 3.1a-3.1d) SCP-bewerking

Tabel 4.2 (vervolg) Analyse van bruto-uitgaven
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Bij onderwijs zijn relatief goede prestatiecijfers beschikbaar. Zowel het basis-, speci-
aal en voortgezet onderwijs laten een dalend productievolume zien. Landelijk gezien 
is sprake van een licht groeiend aantal leerlingen in zowel basis- , speciaal en voort-
gezet onderwijs. Het openbaar voortgezet onderwijs vertoont zelfs een vrij aanzien-
lijke groei (met 5% per jaar). De daling van het gemeentelijk productievolume voor 
deze schoolsoorten komt doordat deze scholen in toenemende mate op afstand zijn 
geplaatst, waardoor een groot deel van de uitgaven en inkomsten niet langer in de 
gemeentebegrotingen worden verantwoord. Bij de hier gevolgde systematiek wordt 
dan ook een overeenkomstig dalend deel van de productie aan gemeenten toegere-
kend. Met name het basisonderwijs wordt gekenmerkt door een vrij forse stijging 
van de kosten per product. Dit spoort overigens met de landelijke ontwikkeling (zie 
Kuhry en Van der Torre 2002, hoofdstuk 4). Er kunnen eerder vraagtekens worden 
geplaatst bij de uitkomst dat dit voor speciaal en voortgezet onderwijs niet het geval 
is, terwijl landelijke gegevens ook hier een sterke toename van de kosten per product 
laten zien.

Bij overig onderwijs, ten slotte, treedt een forse groei van de productie en van de 
kosten op, omdat een aantal activiteiten (onderwijsachterstandsbeleid en schoolbe-
geleiding) zijn gedecentraliseerd naar gemeenten en omdat de omvang van de inbur-
gering sterk groeit. Toch is een deel van de groei van de uitgaven in de eerste drie jaar 
onvoldoende verklaard (zie de sterke oploop van de reële uitgaven per product). Met 
name bij de post educatie (volwassenen- en basiseducatie) treedt een sterke groei van 
de middelen op, die niet kan worden verklaard uit een groei van het aantal deelne-
mers. 

Bij maatschappelijke begeleiding en advies lijkt het productievolume in 1995 zwaar 
onderschat. Toen waren er hoge uitgaven (sociale vernieuwing), die geen pendant 
hebben in de hier gehanteerde productindicatoren. Dit blijkt onder meer uit de 
sterk teruglopende kosten per product in de beginjaren. Ook hier kan als alternatief 
worden teruggevallen op de eerder genoemde quartaire defl ator.

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn (evenals woningexploitatie) terreinen 
waar de gemeentelijke bemoeienis grotendeels is afgebouwd. Als gevolg daarvan 
zijn de uitgaven sterk gedaald. Bij de ggd’s groeien de uitgaven sneller dan de (op de 
omvang van de totale bevolking genormeerde) productie. Hier is dringend behoefte 
aan een betere productindicator. Hieraan wordt door het overkoepelend orgaan van 
ggd’s gewerkt.

Bij bijstand en sociale dienst daalt het uitkeringsvolume (de toenmalige gunstige 
conjunctuur), nemen de reële uitgaven per uitkeringsontvanger toe (koppeling van 
de uitkeringen met de lonen), maar dalen de reële apparaatskosten per uitkerings-
ontvanger van de sociale dienst (productiviteitswinst).11

Bij ruimtelijke ordening en economische zaken is de stijging van de reële uitgaven 
per product wel erg drastisch. Waarschijnlijk refl ecteren de betrekkelijk statische 
normeringsindicatoren die voor deze terreinen worden gehanteerd, de beleidsin-
spanningen niet in voldoende mate. Een mogelijk alternatief is het hanteren van de 
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geconstrueerde defl ator voor de quartaire sector (zoals bij overige openbare orde en 
veiligheid).

Macro gezien is, zoals blijkt uit de laatste twee regels van de tabel, sprake van een 
reële daling van de bruto-uitgaven (met 1,7% per jaar) en een nog snellere daling van 
de productie (met 3,8% per jaar). In samenhang hiermee nemen de reële uitgaven per 
product toe met 2,1 procent per jaar. De daling van het productievolume hangt vooral 
samen met het afstoten van enkele taakvelden (verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
woningexploitatie) door gemeenten en daarnaast met een daling van het aantal bij-
standsontvangers (toenmalige hoogconjunctuur). Op de betekenis en interpretatie 
van de stijgende reële uitgaven per product wordt nog nader ingegaan in paragraaf 
5.6. Hier volstaan we met de opmerking dat ook andere quartaire diensten geken-
merkt worden door stijgende reële kosten per product, die onder meer samenhangen 
met een vrij hoge incidentele looncomponent en een bij de marktsector achterblij-
vende arbeidsproductiviteitsontwikkeling.

4.3 Analyse op basis van de netto-uitgaven

Een soortgelijke analyse als die op basis van de bruto-uitgaven is ook uitgewerkt 
voor de netto-uitgaven (zie tabel 4.3). Deze zijn per taakveld berekend als het verschil 
tussen de (bruto-)uitgaven en de taakgebonden inkomsten van gemeenten. Buiten 
beschouwing blijven dan de specifi eke uitkeringen die gemeenten ontvangen van 
het Rijk en de inkomsten van burgers en bedrijven die verband houden met geleverde 
diensten.

Bij de analyse van de netto-uitgaven wordt alleen gekeken naar de prestaties die de 
gemeenten leveren op basis van hun algemene middelen, waarvan de belangrijkste 
componenten de inkomsten uit het gemeentefonds en uit de onroerende zaakbelas-
ting zijn. Functies die grotendeels worden gefi nancierd uit specifi eke uitkeringen 
van het Rijk of betalingen van burgers krijgen hierbij een laag gewicht. Als gevolg 
daarvan kunnen de uitkomsten van deze analyse beduidend anders uitpakken dan 
die van de analyse op basis van bruto-uitgaven.

De belangstelling voor deze partiële analyse van gemeentelijke prestaties vloeit 
direct voort uit de vraagstelling van de opdrachtgever en in het bijzonder uit de 
relatie die in het Plan van Aanpak Transparantie (zie § 1.1) wordt gelegd tussen het 
onderwerp prestatiemeting en het vraagstuk van de normering van de omvang van 
het gemeentefonds.

In paragraaf 2.3 is uiteengezet hoe de ontwikkeling van de productie voor een geheel 
taakveld kan worden toegerekend aan een producent (of fi nancieringsbron) die maar 
een deel van de productie voor zijn rekening neemt. Bij de uitwerking stuiten we op 
enkele technische problemen. Zo zijn bij enkele rubrieken de inkomsten systema-
tisch hoger dan de uitgaven, waardoor de netto-uitgaven een negatief teken krijgen. 
Dit betreft de gemeentelijk grondbedrijven, de havenbedrijven en de nutsbedrijven, 
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de rubriek fi nanciële transacties en uiteraard het gemeentefonds en de onroerende 
zaakbelasting. Deze posten zijn echter ook al bij de analyse van de bruto-uitgaven 
buiten beschouwing gelaten: ze worden gezien als inkomstenbron. Voor het overige 
is (na herverdeling van enkele posten ‘overig’) louter sprake van positieve getallen.

Tabel 4.3 Analyse van netto-uitgaven

netto-uitgaven (mln. euro) productievolume
reële uitgaven per 

product
1995 1998 2000 1995 1998 2000 1995 1998 2000

a algemeen bestuur 1399 1368 1523 100,0 90,6 89,1 100,0 102,8 110,1
a1 bestuursorganen* 358 399 453 100,0 98,4 97,1 100,0 107,8 117,1
a2 algemene ondersteu-

ning* 863 768 863 100,0 84,2 84,2 100,0 100,5 106,9
a3 bevolkingszaken* 177 201 207 100,0 104,3 95,7 100,0 103,5 110,1

b openbare orde en 
veiligheid* 405  506  586 100,0 111,9 117,9 100,0 106,4 110,5

b1 brandweer 378 452  506 100,0 106,7 108,6 100,0 106,6 111,0
b2 overig 27  54  80 100,0 186,2 252,3 100,0 104,0 106,7

c wegen en water* 1492 1702 1839 100,0 107,5 104,7 100,0 101,0 106,1
c1 wegen, water, pleinen 1284 1451 1547 100,0 107,5 104,7 100,0 100,0 103,6
c2 parkeren 0 0 0 - - - - - -
c3 overig 208 251 292 - - - - - -

d/h totaal zorg* 2340 3378 3772 100,0 141,0 139,1 100,0 97,5 104,5

d zorg: onderwijs (excl. 
huisvesting) 517  819  881 100,0 123,0 119,2 100,0 122,5 128,8

d1 basisonderwijs 251 438 468 100,0 144,5 126,6 100,0 114,9 132,6
d2 speciaal onderwijs 52  95  87 100,0 162,6 161,3 100,0 107,8 94,6
d3 voortgezet onderwijs  78 136 157 100,0 170,9 185,8 100,0 97,6 97,8
d4 overig onderwijs 136 150 169 100,0 66,8 74,6 100,0 156,5 149,6

e zorg: onderwijshuis-
vesting 11  546  625 100,0 3703,7 3755,6 100,0 130,4 139,2

f zorg: maatschappe-
lijke en sociale dienst-
verlening 1079 1183 1312 100,0 121,4 113,5 100,0 86,1 96,6

f1 werkgelegenheid 213 282 220 100,0 153,8 97,7 100,0 81,8 95,2
f2 maatschappelijke 

begeleiding en advies 363 299  423 100,0 115,2 122,1 100,0 68,0 86,0
f4 sociaal-cultureel werk 346 382 422 100,0 102,4 103,3 100,0 102,9 106,6
f5 kinderopvang 110 201 219 100,0 166,9 173,5 100,0 104,5 103,7
f6 verzorgingshuizen 24  5 4 100,0 19,8 12,4 100,0 110,7 122,7
f7 overig 23 14 24 - - - -   - -
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netto-uitgaven (mln. euro) productievolume
reële uitgaven per 

product
1995 1998 2000 1995 1998 2000 1995 1998 2000

g zorg: voorzieningen 
gehandicapten  539  609  728 100,0 107,4 114,1 100,0 100,2 113,4

h zorg: volksgezondheid 195 221 226 100,0 127,9 108,7 100,0 84,7 96,2
h1 GGD 118 199 207 100,0 129,4 110,1 100,0 124,8 144,3
h2 verpleeghuizen 2 0 0 100,0 22,2 0,0 100,0 107,4 110,3
h3 overig  75 22 19 - - - -   - -

i bijstand en sociale 
dienst* 1227 1525 1569 100,0 114,2 109,4 100,0 103,7 105,4

i1 apparaatskosten 423 363 318 100,0 87,4 73,8 100,0 93,4 91,7
i2 uitkeringskosten  804 1162 1251 100,0 126,1 125,3 100,0 109,2 111,9

j milieu, reiniging en 
riolering 451  548  613 100,0 112,1 118,9 100,0 103,3 103,0

j1 fysiek milieu* 230 282 344 100,0 120,5 140,7 100,0 97,0 95,8
j2 riolering* 157 163 153 100,0 87,3 74,6 100,0 113,6 118,1
j3 reiniging*  64 103 116 100,0 151,1 165,0 100,0 101,2 98,3

k cultuur, recreatie, 
sport en groen 2167 2424 2710 100,0 102,7 106,9 100,0 103,7 105,4

k1 kunst en ontspanning* 1066 1186 1298 100,0 100,4 100,6 100,0 105,6 109,2
k2 oudheid* 191 213 227 100,0 101,5 95,9 100,0 104,7 111,8
k3 groen*  911 1025 1185 100,0 105,7 117,0 100,0 101,3 100,1

l volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening 
en stadsvernieuwing*  547  505  599 100,0 79,9 83,1 100,0 110,1 118,7

l1 woningexploitatie en 
woningbouw  70  47  59 100,0 58,5 68,1 100,0 109,2 111,0

l2 overige volkshuisvesting 195 173 183 100,0 89,9 83,1 100,0 94,0 101,9
l3 ruimtelijke ordening 177 218 282 100,0 89,9 100,8 100,0 130,4 142,5
l4 stadsvernieuwing 105  67  75 100,0 57,2 57,3 100,0 106,6 112,6

m overige eigen mid-
delen*  72 130 155 100,0 143,1 157,5 100,0 119,8 122,9

m2 openbaar vervoer   17 24 28 100,0 138,3 142,9 100,0 96,1 102,5
m5 economische zaken    55 106 127 100,0 144,1 160,8 100,0 127,2 129,5

totaal gemeenten 10.100 12.087 13.366 100,0 111,2 111,2 100,0 102,5 107,2
(idem, reële ontwikkeling netto-
uitgaven) 87,8 113,9 119,1

* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen); ministerie van BZK (uitgaven onderwijshuisvesting, gehandicapten en groen); 
productiegegevens (zie tabellen 3.1a-3.1d) SCP-bewerking

Tabel 4.3 (vervolg) Analyse van netto-uitgaven
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Het beeld van de netto-uitgaven is begrijpelijkerwijs minder ‘stabiel’ dan dat van 
de bruto-uitgaven. Verhoudingsgewijs het meest stabiel zijn ontwikkelingen op het 
niveau van landelijke voorzieningen. Meestal zijn mutaties in kosten en voorzienin-
gengebruik hier betrekkelijk gematigd, hoewel op deze regel ook uitzonderingen 
bestaan: de snelle groei van de kinderopvang in de afgelopen jaren en de groei en 
latere daling van de asielopvang. Bij de bruto-uitgaven treedt al een extra compli-
catie op, omdat de rol van gemeenten bij sommige voorzieningen aan verandering 
onderhevig is: de al eerder genoemde afbouw van de betrokkenheid bij verzor-
gingshuizen, verpleeghuizen en woningexploitatie, waartegenover ook een beperkt 
aantal nieuwe taakgebieden staan (onderwijsbegeleiding, onderwijsachterstands-
beleid en dergelijke). Bij de netto-uitgaven neemt het aantal complicaties verder toe, 
omdat sommige specifi eke uitkeringen zijn vervangen door een verhoging van het 
gemeentefonds (bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting) of omdat het aandeel van 
eigen bijdragen van burgers en bedrijven kan veranderen. Bij voorzieningen waar de 
inkomsten min of meer opwegen tegen de uitgaven kan het saldo vrij sterk variëren
en wordt als het ware een ‘ruis’ geïntroduceerd. Nogmaals, deze ruis betreft vooral 
de uitgaven en het productievolume, bij uitgaven per product vindt een impliciete 
correctie plaats waardoor de uitkomst op het niveau van elementaire voorzieningen 
gelijk is aan de totale kosten per product.

Bij algemene ondersteuning is de ontwikkeling van het productievolume gebaseerd 
op de bruto-analyse, zij het dat hierbij is gecorrigeerd voor het netto-uitgavenver-
loop. Immers, algemene ondersteuning is evenzeer gericht op activiteiten die niet 
worden gefi nancierd uit algemene middelen.

Bij (sub)clusters waar het aandeel van de inkomsten verhoudingsgewijs laag is 
(bestuursorganen, bevolkingszaken, openbare orde, wegen en water, voorzieningen 
gehandicapten, kunst en ontspanning, oudheid en groen) verschilt het beeld niet 
noemenswaardig van dat bij de bruto-uitgaven.

Uitgesproken verschilpunten zijn toe te schrijven aan een verandering van de ver-
houding tussen bruto- en nettokosten: zie bijvoorbeeld de extreem sterke groei van 
de netto-uitgaven bij onderwijshuisvesting (overheveling specifi eke uitkering naar 
gemeentefonds), de aanzienlijke groei van de gemeentelijke bijdragen aan de overige 
exploitatiekosten van het onderwijs en aan de kinderopvang en een toenemend 
gemeentelijk aandeel in de kosten van reiniging.

In enkele andere gevallen lijken de verschillen tussen bruto- en netto-uitgaven aan-
zienlijk, maar betreft het verhoudingsgewijs lage netto-uitgaven van gemeenten en is 
sprake van een aanzienlijke ruis (cluster overige eigen middelen en de voorzieningen 
waarvan de gemeentelijke rol goeddeels is afgebouwd: verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, woningexploitatie). Dergelijke voorzieningen krijgen een laag gewicht bij de 
berekening van (sub)totalen en wegen daarom in het totaal nauwelijks mee.

De grootste verschillen tussen bruto- en netto-analyse worden zichtbaar in de onder-
ste twee regels van de tabellen, de totale uitgaven en de totale productie. Dit is vooral 
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het gevolg van een geheel andere weging van (sub)clusters. Waar bij de bruto-analyse 
sprake is van een daling van de totale uitgaven met 1,7 procent per jaar, zien we bij de 
netto-analyse een groei met 3,6 procent per jaar. Gemeenten hebben de beschikking 
gekregen over veel meer algemene (dat wil zeggen: niet-taakgebonden) middelen. In 
samenhang hiermee daalt de ‘brutoproductie’ met 3,8 procent per jaar, maar stijgt 
de ‘nettoproductie’ met gemiddeld 2,1 procent per jaar Daarbij valt op dat de verande-
ringen vooral zijn geconcentreerd in de beginjaren. 

Het verloop van de reële uitgaven per product in de netto-analyse komt veel beter 
overeen met dat in de bruto-analyse dan het verloop van de productie en van de 
uitgaven. Dit is niet verwonderlijk omdat de reële uitgaven per product op het niveau 
van elementaire voorzieningen per defi nitie gelijk zijn (zie § 2.3). Verschillen op het 
niveau van het totaal en (sub)clusters ontstaan alleen door een afwijkende weging. 
Tegen die achtergrond is het nog verwonderlijk dat er toch een substantieel verschil 
is tussen het totaal in de bruto- en de netto-analyse (toename met gemiddeld 2,1 
procent per jaar in het eerste geval en 1,4% per jaar in het tweede).
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5  Kanttekeningen

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is betrekkelijk summier verslag gelegd van de uitkomsten van de uit-
gevoerde analyses. Het doel van deze publicatie is ook niet om de ontwikkelingen op 
het niveau van afzonderlijke clusters diepgaand te analyseren. Dit hoofdstuk gaat in 
op de hoofdlijnen van de uitkomsten en plaatst deze in een breder kader.

Paragraaf 5.2 gaat in op de invloed van veranderingen in de taken van gemeenten en 
hun consequenties voor het verloop van de uitgaven en de productie. In paragraaf 
5.3 wordt de gevoeligheid van de uitkomsten voor de keuze van alternatieve pro-
ductindicatoren en het gebruik van rekening- in plaats van begrotingscijfers getest. 
Paragraaf 5.4 gaat in op de verdeelsleutels van het gemeentefonds en de vraag in hoe-
verre de daarbij gehanteerde maatstaven een inzicht kunnen bieden in de gewenste 
of feitelijke ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening op macroniveau. 
Paragraaf 5.5 vergelijkt het verloop van de gemeentelijke uitgaven en productie met 
enkele externe ijkpunten: overeenkomstige gegevens voor de marktsector, voor de 
quartaire sector als geheel en voor de rijksoverheid. Paragraaf 5.6 gaat in op de ver-
klaring voor de waargenomen stijging van de reële uitgaven per product. Paragraaf 
5.7 gaat in op een onvermijdelijke tekortkoming in dit soort analyses: de gedeelte-
lijke veronachtzaming van de kwaliteit van de geleverde diensten.

5.2 De effecten van taakmutaties

Eerder hebben we gezien dat de totale middelen, de bruto-uitgaven en de bijbe-
horende productie van gemeenten in de periode 1995-2000 zijn afgenomen. De 
algemene middelen, de daaruit gefi nancierde netto-uitgaven en de bijbehorende 
productie zijn daarentegen gestegen. Hoewel dergelijke ontwikkelingen informatie 
opleveren over de fi nanciële en maatschappelijke rol van gemeenten, leveren zij niet 
direct uitsluitsel over de vraag of de betrokken voorzieningen op peil zijn gebleven. 
De ontwikkeling van gemeentelijke uitgaven en inkomsten wordt namelijk ook beïn-
vloed door het afstoten van voormalige taken en het verwerven van nieuwe taken. In 
ruimere zin kan overigens ook worden gesproken van taakmutaties als het markt-
aandeel van gemeenten op een bepaald terrein signifi cant toe- of afneemt. Een zui-
verder beeld van de ontwikkelingen op voorzieningenniveau wordt verkregen door de 
gemeentelijke uitgaven en de bijbehorende ontwikkeling van het productievolume te 
corrigeren voor taakmutaties. Dit impliceert dat de betreffende voorzieningen zowel 
aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de productie worden weggelaten. In 
tabel 5.1a wordt deze correctie toegepast voor de bruto-uitgaven.
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Tabel 5.1a Correctie bruto-uitgaven voor taakmutaties

1995 1996 1997 1998 1999 2000
groeivoeta

1995-2000

ongecorrigeerde bruto-uitgaven (mln. 
euro) 29.634 28.747 28.157 28.228 29.381 30.151 0,3

reële ontwikkeling bruto-uitgaven, index 100,0 95,9 92,1 90,7 93,0 91,7 -1,7

ontwikkeling productievolume, index 100,0 93,6 89,6 85,8 84,7 82,6 -3,8

ontwikkeling reële uitgaven per product, 
index 100,0 102,3 102,7 105,7 109,8 111,1 2,1

effect verzorgings- en verpleeghuizen 
(mln. euro) -1516 -1511 -848 -26 -21 -13

effect woningexploitatie (mln. euro) -3764 -1833 -1330 -1237 -1154 -1143

effect overig onderwijs (mln. euro) -4 -10 -11 -58 -192 -216

gecorrigeerde bruto-uitgaven (mln. euro) 24.350 25.393 25.968 26.907 28.014 28.779 3,4

reële ontwikkeling, gecorrigeerde bruto-
uitgaven, index 100,0 103,1 103,4 105,3 107,9 106,5 1,3

ontwikkeling productievolume, index 100,0 101,4 101,8 101,0 99,6 97,2 -0,6

ontwikkeling reële uitgaven per product, 
index 100,0 101,6 101,5 104,2 108,3 109,6 1,8

a Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen); productiegegevens (zie tabellen 3.1a-3.1d) SCP-bewerking 

De belangrijkste taakmutaties die van belang zijn voor het verloop van de bruto-uit-
gaven betreffen de afstoting van de taak voor verzorgings- en verpleeghuizen en de 
afbouw van de gemeentelijke woningexploitatie, die samenhangt met een overdracht 
van taken aan woningbouwcorporaties. Tot stijgende bruto-uitgaven leiden met 
name de nieuwe taken van gemeenten op het terrein van het onderwijsachterstands-
beleid en de schoolbegeleiding. Als de bruto-uitgavencijfers worden gecorrigeerd 
voor de genoemde ontwikkelingen resulteert een geheel ander beeld en verandert 
de daling van de bruto-uitgaven met 1,7 procent per jaar in een stijging met circa 1,3 
procent per jaar.

De correctie heeft een navenant effect op de ontwikkeling van productievolume, 
dat in de beginjaren nu geen teruggang meer vertoont. De toename van de reële uit-
gaven per product wordt door de correctie iets afgeremd en bedraagt nu 1,8 procent 
in plaats van 2,1 procent per jaar. 

Overigens wordt het verloop van de bruto-uitgaven en van de bijbehorende produc-
tie ook beïnvloed door een sluipende vorm van taakmutatie, namelijk de toenemende 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Bij alle schoolsoorten, maar in het 
bijzonder bij het voortgezet onderwijs, zijn veel scholen dusdanig verzelfstandigd 
dat de specifi eke uitkeringen direct aan de scholen worden toegekend en niet meer 
worden doorgesluisd via gemeenten. De desbetreffende inkomsten en uitgaven zijn 
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dan vaak ook niet meer terug te vinden op de gemeentebegroting. Hierdoor wordt 
de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven gedrukt. Vanwege de gehanteerde 
methodiek werkt dit ook indirect door in de ontwikkeling van het geschatte pro-
ductievolume. Als deze verzelfstandiging van scholen niet zou optreden, zouden de 
totale bruto-kosten en de bijbehorende productie in 2002 circa 1,5 procentpunt hoger 
liggen.

In tabel 5.1b wordt een vergelijkbaar overzicht gegeven voor de netto-uitgaven.

Tabel 5.1b Correctie netto-uitgaven voor taakmutaties

1995 1996 1997 1998 1999 2000
groeivoeta

1995-200

ongecorrigeerde netto-uitgaven (mln. 
euro) 10.100 10.593 11.431 12.087 12.654 13.366 5,8

reële ontwikkeling netto-uitgaven, index 100,0 103,5 109,6 113,9 117,4 119,1 3,6

ontwikkeling productievolume, index 100,0 102,8 109,8 111,2 111,3 111,2 2,1

ontwikkeling reële uitgaven per product, 
index 100,0 100,8 99,9 102,5 105,5 107,2 1,4

effect onderwijshuisvesting (mln. euro) -11 -14 -513 -546 -579 -625

gecorrigeerde netto-uitgaven (mln. euro) 10.089 10.579 10.918 11.541 12.075 12.741 4,8

reële ontwikkeling gecorrigeerde netto-
uitgaven, index 100,0 103,6 104,9 108,9 112,3 113,7 2,6

ontwikkeling gecorrigeerd productievo-
lume, index 100,0 103,4 105,9 107,6 107,8 107,5 1,5

ontwikkeling reële uitgaven per product, 
index 100,0 100,2 99,0 101,2 104,4 105,8 1,1

a Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen); ministerie van BZK (gegevens onderwijshuisvesting); productiegegevens (zie 
tabellen 3.1a-3.1d) SCP-bewerking

De voornaamste taakmutatie die van invloed is op de netto-uitgaven betreft de over-
heveling van de onderwijshuisvesting van een specifi eke uitkering van het Rijk naar 
het gemeentefonds (met gelijktijdige verhoging van de omvang van het gemeente-
fonds). Als hiervoor wordt gecorrigeerd wordt de reële groei van de netto-uitgaven 
afgezwakt. Na deze correctie groeien de netto-uitgaven met gemiddeld 2,6 procent 
in plaats van 3,6 procent per jaar.

Het is op het eerste gezicht misschien merkwaardig dat in tabel 5.1a en 5.1b 
andere taakmutaties worden opgevoerd. Echter, de in tabel 5.1a opgevoerde taak-
mutaties hebben nauwelijks effect op de netto-uitgaven omdat het taken betreft die 
hetzij worden gefi nancierd uit specifi eke uitkeringen, hetzij grotendeels worden 
bekostigd uit eigen bijdragen van burgers. En de netto-uitgave voor onderwijshuis-
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vesting was na 1998 ongeveer net zo hoog als de specifi eke uitkering in de daaraan 
voorafgaande jaren.

Door deze correcties wordt de groei van het productievolume afgezwakt (1,5% 
i.p.v. 2,1% per jaar). Ook de toename van de reële uitgaven per product valt gema-
tigder uit (1,1% i.p.v. 1,4% per jaar). Daarbij valt op dat de reële uitgaven per product 
alleen in de periode na 1997 stijgen, terwijl de stijging van de productie juist in de 
beginjaren plaatsvindt. Dit is niet direct te verklaren en bemoeilijkt generalisaties 
over gemeentelijke groeipatronen.

Opvallend is dat de correcties in de tabellen 5.1a en 5.1b leiden tot een grotere 
convergentie in de ontwikkeling van de bruto- en netto-uitgaven. Een belangrijke 
verklaring voor het resterende verschil vormen de dalende bijstandsuitgaven, die een 
remmend effect hebben op de groei van de bruto-uitgaven, maar veel minder invloed 
hebben op de netto-uitgaven.

5.3 Gevoeligheidsanalyse

De vraag rijst hoe betrouwbaar de in de voorgaande paragraaf vermelde uitkomsten 
over de ontwikkeling van het productievolume en de reële uitgaven per product zijn. 
Het gaat in deze paragraaf om de robuustheid van de uitkomsten gegeven het globale 
karakter van de aanpak. Meer concreet kan de onderzoeksvraag worden geformu-
leerd in hoeverre de uitkomsten worden beïnvloed door onbetrouwbaarheid van de 
uitgavencijfers en een zekere mate van willekeur bij de keuze van prestatie-indicato-
ren. Een dergelijke invalshoek staat bekend onder de term ‘gevoeligheidsanalyse’. De 
resultaten van deze analyse worden samengevat in tabel 5.2. 

De tabel bevat vier blokken: bruto-analyse met en zonder correcties voor taakmuta-
ties en netto-analyse met en zonder correcties voor taakmutaties. Zoals al is geble-
ken in de voorgaande paragraaf hebben correcties voor taakmutaties een aanzienlijk 
effect op de uitkomsten. Dit geldt in het bijzonder voor de bruto-analyse omdat 
sprake is van de afstoting van enkele omvangrijke taken die hoofdzakelijk werden 
gefi nancierd uit specifi eke uitkeringen of uit bijdragen van burgers (verzorgings-
huizen, verpleeghuizen en woningexploitatie). In principe gaat de aandacht vooral 
uit naar het voor taakmutaties gecorrigeerde beeld, omdat dat is opgeschoond voor 
institutionele wijzigingen.

Een eerste relevante waarneming is dat in de loop van het project, van de allereerste 
voorlopige oplevering van uitkomsten tot de gepubliceerde versie van de hoofdvari-
ant, een groot aantal wijzigingen is doorgevoerd. Deze hadden onder meer betrek-
king op de rubricering van subfuncties, de keuze van prestatie-indicatoren, de 
specifi catie van de totale kosten van voorzieningen (ongeacht de fi nancier) en de 
toerekening van restposten. Op het niveau van de afzonderlijke taakvelden traden 
hierbij aanzienlijke effecten op. Dit gold echter niet voor het totaalbeeld. Ondanks 
lichte fl uctuaties in uitkomsten werd dit op geen enkel moment wezenlijk aangetast. 
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In termen van gemiddelde jaarlijkse groeipercentages zijn de verschillen tussen de 
eerste uitkomst en het eindresultaat hooguit 0,2 procentpunt.

Tabel 5.2 Gevoeligheidsanalyse gemeentelijke productie

productievolume reële uitgaven per product

1995 1998 2000
groeivoeta

1995-2000 1995 1998 2000
groeivoeta

1995-2000

bruto-analyse, hoofdvariant 100,0 85,8 82,6 -3,8 100,0 105,7 111,1 2,1

bruto-analyse, andere pro-
ductindicatoren 100,0 85,8 82,7 -3,7 100,0 105,7 110,8 2,1

bruto-analyse, rekeningcijfers 100,0 87,7 85,4 -3,1 100,0 106,0 112,9 2,5

bruto-analyse, na taakcorrec-
ties, hoofdvariant 100,0 101,0 97,2 -0,6 100,0 104,2 109,6 1,8

bruto-analyse, na taakcor-
recties, andere productindi-
catoren 100,0 101,0 97,4 -0,5 100,0 104,2 109,3 1,8

bruto-analyse, na taakcorrec-
ties, rekeningcijfers 100,0 101,8 99,7 -0,1 100,0 104,8 111,8 2,3

netto-analyse, hoofdvariant 100,0 111,2 111,2 2,1 100,0 102,5 107,2 1,4

netto-analyse, andere pro-
ductindicatoren 100,0 111,5 111,8 2,3 100,0 102,0 106,6 1,3

netto-analyse, rekeningcijfers 100,0 111,7 111,8 2,3 100,0 104,2 109,5 1,8

netto-analyse, na taakcorrec-
ties, hoofdvariant 100,0 107,6 107,5 1,5 100,0 101,2 105,8 1,1

netto-analyse, na taakcor-
recties, andere productindi-
catoren 100,0 107,9 108,1 1,6 100,0 100,8 105,1 1,0

netto-analyse, na taakcorrec-
ties, rekeningcijfers 100,0 108,0 108,1 1,6 100,0 102,9 108,3 1,6

a Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen; gegevens over gemeenterekeningen); productiegegevens (zie tabellen 3.1a-3.1d) 
SCP-bewerking 

Per blok zijn er drie varianten door gerekend: Naast de hoofdvariant, die correspon-
deert met de uitkomsten in de tabellen 4.2 en 4.3, is er een variant op basis van een 
afwijkende keuze van productindicatoren en een variant op basis van rekeningcijfers 
in plaats van begrotingscijfers.

Bij de varianten met andere productindicatoren is in die gevallen waarin sterke twij-
fel bestaat over de validiteit van de indicator een andere keuze gemaakt. Het betreft 
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met name de taakvelden waarvoor in eerste instantie een normeringsindicator is 
gekozen. In plaats daarvan is de productie gemeten via de betreffende uitgaven 
die zijn gedefl eerd met het prijsindexcijfer voor quartaire diensten.12 Dit betreft: 
bestuursorganen, onderwijsachterstandsbeleid, leerlingenvervoer, bestrijding maat-
schappelijke achterstanden, buurt- en dorpshuizen, jeugdwerk, ggd’s, fysiek milieu, 
overige volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economische zaken.

Bij de varianten met rekeningcijfers zijn de inkomsten- en uitgavencijfers uit de 
gemeentebegrotingen vervangen door de door het cbs beschikbaar gestelde reke-
ningcijfers. De verschillen tussen begrotings- en rekeningcijfers zijn aanzienlijk. 
Het totaal van de uitgaven ligt 5 procent tot 15 procent en dat van de inkomsten 10 
procent tot 20 procent hoger in de rekeningcijfers, en er is een geleidelijk toene-
mende discrepantie. Met name bij de inkomstencijfers zijn er forse, soms tot meer 
dan 100 procent oplopende discrepanties tussen de beide cijferopstellingen. Ook 
blijkt nu sprake te zijn van een systematisch batig saldo van gemeenten. Het betreft 
niet alleen pure verschillen tussen begroting en uitkomst. Ook een andere toedeling 
en interpretatie van uitgaven- en inkomstenposten spelen hierbij een rol. Uiteraard 
verdienen rekeningcijfers de voorkeur, maar helaas staat het cbs publicatie en expli-
ciet gebruik van de rekeningcijfers voor de periode 1995-1998 nog niet toe, omdat 
vooralsnog aan de kwaliteit van deze gegevens wordt getwijfeld. Een binnenkort te 
starten onderzoek van het cbs zal hierover uitsluitsel bieden. 

Welke conclusies zijn nu uit de gevoeligheidsanalyse in tabel 5.2 te trekken? 
– De keuze van andere productindicatoren heeft geen noemenswaardig effect.
– De daling van het productievolume op basis van de rekeningcijfers is in de bruto-

analyse beduidend lager dan in de hoofdvariant. Dit geldt zowel voor de variant 
met als zonder taakcorrecties. In de netto-variant zijn de verschillen in de ont-
wikkeling van het productievolume veel kleiner. In alle varianten die betrekking 
hebben op rekeningcijfers ligt de groei van de reële uitgaven per product 0,4 à 0,5 
procentpunt hoger dan in de varianten gebaseerd op begrotingscijfers.

5.4 Verdeelsleutels gemeentefonds

In het model dat is ontwikkeld ten behoeve van de verdeling van het gemeentefonds 
over individuele gemeenten, wordt gebruikgemaakt van verdeelmaatstaven als aan-
tallen inwoners, aantal jongeren, aantal ouderen, aantal (niet-westerse) allochtonen 
en aantal inwoners met een laag inkomen. Daarnaast fi gureren in de verdeelmaat-
staven ook aantallen woonruimten en aantallen bedrijfsvestigingen alsmede maten 
als landoppervlakte, oppervlakte bebouwde kom, lengte waterwegen en oppervlakte 
binnenwater (zie bv. bzk 2000). Ten slotte zijn in het stelsel ook een aantal vaste 
bedragen per gemeente opgenomen. In termen van de in paragraaf 2.1 geïntrodu-
ceerde terminologie betreft dit ‘normeringsindicatoren’. In enkele gevallen fi gureren 
gebruiksindicatoren in de verdeelmaatstaven (leerlingen voorgezet en voortgezet 



50 Kanttekeningen

speciaal onderwijs, aantal ontvangers van een bijstandsuitkering). Voor de afzonder-
lijke clusters zijn aparte verdeelsleutels opgesteld, die echter kunnen worden geag-
gregeerd tot een totaalsleutel. De indicatoren worden vervolgens vermenigvuldigd 
met bepaalde normbedragen en met een jaarlijks vast te stellen correctiefactor. In 
de correctiefactor zijn zowel loon- en prijsbijstellingen als volumegroei verdiscon-
teerd. De grootte van de correctiefactor wordt bepaald op basis van de in de volgende 
paragraaf besproken normeringssystematiek. Op die manier kunnen de uitkeringen 
aan de afzonderlijke gemeenten, maar ook de totale omvang van het gemeentefonds 
worden berekend.

Bij de hantering van deze verdeelsleutels is het niet de bedoeling om prestaties van 
gemeenten als uitgangspunt te kiezen. Toch kan ook op basis van de gekozen ver-
deelmaatstaven een tentatieve uitspraak worden gedaan over de ontwikkeling van 
gemeentelijke taken. In publicaties over het gemeentefonds wordt hierbij gesproken 
van de ontwikkeling van de grondslag (ook wel aangeduid als areaal). De uitkomst 
hangt af van de relatieve gewichten van maatstaven als totale bevolking (gemiddelde 
groei in de periode 1995-2000 0,6% per jaar), woonruimten (groei 1,2% per jaar), 
aantal bedrijven (groei 2,6% per jaar), oppervlaktematen (veelal statisch: groei 0% 
per jaar) en vaste voeten (uiteraard statisch). De gewichten worden zodanig gekozen, 
dat de onderlinge verschillen in uitgaven tussen gemeenten zo goed mogelijk worden 
verklaard. 

Voor de periode 1997-2000 blijkt de areaalgroei 0,25 procent per jaar te bedragen. Dit 
groeipercentage is aan de lage kant omdat in die periode een sterke daling van het 
aantal bijstandsuitkeringen plaatsvond. Zonder dit conjuncturele effect zou de are-
aalgroei 0,75 procent per jaar hebben bedragen. Dit laatste cijfer sluit goed aan bij de 
uitkomsten voor de periode 2003-2006 in een vooruitblik van het ministerie van bzk
(bzk 2002a) (0,9%). 

Het begrip areaalgroei is op te vatten als generalisatie van de demoraming in scp-
rapporten als De vierde sector (Kuhry en Van der Torre 2002). Het betreft het deel van 
de historische en toekomstige ontwikkeling van het voorzieningengebruik dat wordt 
verklaard door veranderingen in de omvang en de samenstelling van de bevolking. 
De feitelijke ontwikkelingen in nominale termen kunnen heel anders lopen, niet 
alleen doordat het productievolume zich anders kan ontwikkelen, maar ook doordat 
sprake is van specifi eke en generieke loon- en prijsbijstellingen. De areaalgroei is wel 
een ijkpunt, waarmee de feitelijke volumegroei kan worden vergeleken. 

5.5 IJkpunten voor volumegroei 

Sinds 1995 wordt de nominale ontwikkeling van het gemeentefonds afgeleid van 
de ontwikkeling van de netto-uitgaven van de rijksoverheid, dat wil zeggen de 
bruto-uitgaven minus de niet-belastinginkomsten. Voor een deel van de rijksuit-
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gaven (rente, ontwikkelingshulp, rijksbijdrage sociale fondsen, eu-afdrachten) en 
sommige niet-belastinginkomsten als aardgasbaten worden correcties toegepast. 
De reden is dat deze onderdelen niet of nauwelijks van belang zijn op het gemeen-
telijke niveau.13 Ook wordt rekening gehouden met taakverschuivingen zowel bij 
het Rijk als bij gemeenten. Zie ministerie van Financiën 2001 voor een toelichting. 
De ontwikkeling van de netto-uitgaven van gemeenten hangt rechtstreeks en de 
ontwikkeling van de bijbehorende productie hangt indirect samen met deze norme-
ringssystematiek. 

De in dit rapport ontwikkelde methodiek is comparatief van aard. Zij brengt de 
ontwikkeling van het productievolume door de jaren heen in beeld. Op zich zegt dit 
nog weinig over de bestuurlijke vraag of de dienstverlening toereikend is en zich op 
een bevredigende wijze ontwikkeld. Een van de manieren om de uitkomsten nader 
te duiden is een vergelijking met externe ijkpunten. In deze paragraaf wordt de fei-
telijke ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven en de gemeentelijke productie in 
de periode 1995-2000 vergeleken met overeenkomstige kengetallen voor de rijksover-
heid en de quartaire sector als geheel (zie tabel 5.3). 

Tabel 5.3 Gemiddeld jaarlijks groeipercentage op macroniveau, 1995-2000

nominale groei 
uitgaven/kosten

reële groei 
uitgaven/kostena

relatieve
kostprijsb

productie-
volume

bedrijfstak algemeen bestuur, onderdeel rijkc 6,3 4,1 - -

marktsectord 6,0 3,8 0,0 3,8

fi nale diensten quartaire sectord 5,4 3,2 2,1 1,1

netto-uitgaven gemeentene 4,8 2,6 1,1 1,5

bedrijfstak algemeen bestuur, onderdeel 
gemeentenc 3,9 1,8 - -

bruto-uitgaven gemeentene 3,4 1,3 1,8 -0,6

a Nominale groei gedefl eerd met het prijsindexcijfer van het bruto binnenlands product.
b Een andere term voor de reële uitgaven/kosten per product.
c  Nationale Rekeningen 2000, gedetailleerde input-outputtabel.
d Kuhry en Van der Torre (2002).
e Gebaseerd op cijfers uit de gemeentebegrotingen, gecorrigeerd voor taakmutaties.

Bron: CBS en SCP

In termen van reële (en nominale) kosten c.q. uitgaven stijgt de ‘bedrijfstak’ rijks-
overheid, zoals opgenomen in de Nationale Rekeningen van het cbs, het sterkst. 
Voor een goed begrip: het betreft hier niet de rijksuitgaven in het algemeen, maar 
alleen die ten behoeve van de dienstverlening (voorzover die niet wordt gerekend tot 
andere bedrijfstakken als onderwijs of defensie). Naast openbaar bestuur en infra-
structuur valt hieronder bijvoorbeeld ook politie en justitie. Echter, overdrachtsuit-
gaven in het kader van de sociale zekerheid blijven buiten beschouwing.
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Op de tweede plaats komt de marktsector, die in deze periode van voorspoedige eco-
nomische conjunctuur een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. Op de derde plaats 
komt de fi nale dienstverlening door de quartaire sector conform de scp-defi nitie; 
deze omvat onderwijs, zorg, politie en justitie, fi nale taken van de rijksoverheid, cul-
tuur en recreatie en openbaar bestuur. 

Op de vierde plaats komt de ontwikkeling van de netto-uitgaven van gemeenten. 
De kengetallen voor de laatste categorie wijken niet sterk af van die voor de quartaire 
sector, met dien verstande dat de gemiddelde jaarlijkse toename van de reële uitgaven/
kosten per product bij gemeenten een half procentpunt lager ligt. Als in plaats van 
begrotingscijfers uitgegaan wordt van rekeningcijfers zijn de verschillen minimaal.

Op de vijfde plaats volgt de ‘bedrijfstak’ gemeentelijke dienstverlening, zoals 
opgenomen in de Nationale Rekeningen van het cbs. Het contrast met de bedrijfstak 
algemeen bestuur, onderdeel Rijk is frappant. 

Als hekkensluiter volgen de bruto-uitgaven van gemeenten. Daarbij moet dan 
nog de kanttekening worden geplaatst dat hierbij is gecorrigeerd voor taakverschui-
vingen als de afbouw van de gemeentelijke betrokkenheid bij woningexploitatie, 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen. De relatieve daling ten opzichte van de netto-
uitgaven is onder meer het gevolg van de dalende uitgaven voor bijstand, die in het 
brutoplaatje veel zwaarder wegen dan in het nettoplaatje. Over het geheel genomen 
is de totale nominale omvang van de specifi eke uitkeringen van het Rijk in de betref-
fende periode nauwelijks toegenomen.

Het verschil met de overeenkomstige cijfers voor het Rijk is mede te wijten aan het 
feit dat de netto-uitgaven van het Rijk een aantal onderdelen omvatten die niet tot 
deze bedrijfstak worden gerekend maar wel een sterk dalende tendens vertonen: 
de uitkeringen in het kader van de sociale voorzieningen en de defensie-uitgaven. 
Deze discrepantie zal alleen maar worden versterkt door het recente besluit om de 
(dalende) rente-uitgaven van het Rijk in de normering te betrekken.

Voor een aantal door het scp geanalyseerde categorieën kan de nominale kosten-
ontwikkeling worden ontbonden in twee componenten: productievolume en reële 
kosten/uitgaven per product. Deze laatste grootheid kan ook worden geïnterpreteerd 
als de relatieve kostprijs van de betreffende diensten in vergelijking met de gemid-
delde prijs van het binnenlands product. Dan blijkt de groei van het productievolume 
voor de marktsector veruit het grootst (3,8%), gevolgd door de uit de netto-uitga-
ven van gemeenten bekostigde productie (1,5%) en de fi nale diensten van de quar-
taire sector (1,1%). De totale voor taakverschuivingen gecorrigeerde productie van 
gemeenten vertoont een daling met 0,6 procent per jaar. Achter deze daling schuilen 
onder meer processen als de daling van het aantal bijstandsontvangers en de verzelf-
standiging van delen van het openbaar onderwijs.

Overigens kan hier nog de kanttekening worden gemaakt dat de stijging van de met 
de netto-uitgaven bekostigde productie van gemeenten het sterkst is in de beginpe-
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riode. In de laatste jaren is de groei zeer gering en blijft de groei achter bij de in de 
vorige paragraaf besproken areaalgroei.

5.6 De verklaring voor de stijging van de reële uitgaven per product

De reële uitgaven per product kunnen worden berekend door de reële uitgaven te 
delen door het productievolume. Bij de berekening van de reële uitgaven wordt 
gebruikgemaakt van het prijsindexcijfer van het bbp. Zoals is uiteengezet in De vierde 
sector (Kuhry en Van der Torre, 2002, hoofdstuk 2) is het verloop van het indexcijfer 
voor de reële kosten per product op te vatten als de ontwikkeling van de relatieve 
kostprijs van het betreffende product. Het brengt namelijk de ontwikkeling van de 
productiekosten in beeld ten opzichte van dat van het gemiddelde binnenlandse pro-
duct.

De analyse op basis van bruto-uitgaven wijst in de richting van een gemiddelde stij-
ging van de relatieve kostprijs met 1,8 procent per jaar en die van de netto-uitgaven 
op een overeenkomstige stijging met 1,1 procent per jaar. Voor dezelfde periode is bij 
de fi nale diensten in de quartaire sector als geheel (zie Kuhry en Van der Torre 2002, 
hoofdstuk 4) een groei gevonden van de reële kosten per product met 2,1 procent per 
jaar. Uit de cijfers blijkt dat deze groei met name in de periode 1998-2000 is versneld 
als gevolg van de intensiveringen van het kabinet Kok-II. Uit een decompositie van 
de kostenontwikkeling blijkt dat deze toename bij de onderzochte quartaire dien-
sten kan worden toegeschreven aan de reële stijging van de contractlonen, een hoge 
incidentele loonstijging (circa 1% per jaar, onder meer een gevolg van vergrijzing en 
ranginfl atie), aan een sterke groei van de inzet van materiële middelen en kapitaal-
lasten per product (automatisering, kwalitatief betere huisvesting en uitbestedingen) 
en aan een verhoudingsgewijs lage groei van de arbeidsproductiviteit (omstreeks 1% 
per jaar in de marktsector, in de buurt van 0% in de quartaire sector). Een en ander 
kan ten dele worden verklaard met de zogenoemde ‘wet van Baumol’ (zie box 3). 

Op basis van dit soort effecten moet de stijging van de reële kosten per product zoals 
die voor de periode 1995-2000 bij gemeenten wordt aangetroffen (uiteenlopend van 
1,1% tot 2,1% per jaar), als normaal worden beschouwd voor overheidsdiensten. 

Bij een poging tot een verdere toespitsing van deze these voor de gemeentelijke 
casus wreekt zich het ontbreken van consistente personeelsgegevens en van gege-
vens naar kostensoort voor het gemeentelijke niveau. Als een poging wordt gedaan 
om uit de verschillende puzzelstukjes (de analyses in dit rapport14, gegevens uit de 
Nationale Rekeningen) een coherent beeld te scheppen, dan blijken er toch grote 
verschillen te schuilen achter de op het oog vrij sterke convergentie tussen de kenge-
tallen voor de quartaire sector en die voor gemeenten: ten eerste is het aandeel van 
de personeelskosten bij gemeenten slechts rond de 38 procent tegen 62 procent bij 
de quartaire sector.15 Ten tweede is de groei van het personeelsvolume veel geringer 
(0,4% per jaar bij gemeenten tegen 1,0% voor de quartaire sector). Een overeen-
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komst is de hoogte van de incidentele looncomponent (1,2% voor gemeenten, 1,0% 
voor de quartaire sector). Maar er zijn twee zeer grote verschillen: het aandeel van 
de afschrijvingen is bij gemeenten veel hoger (infrastructuur) en het aandeel van 
de materiële uitgaven ondergaat een sterkere groei. Per saldo lijkt bij gemeenten in 
tegenstelling tot de quartaire sector sprake van een aanzienlijke arbeidsproducti-
viteitswinst (0,8% per jaar), waarvan het positieve effect op de kosten per product 
echter wordt tenietgedaan door een sterke stijging van de kapitaallasten, materiële 
uitgaven en uitbestedingskosten.

Box 3 De wet van Baumol
Om diverse redenen vertonen de relatieve kosten van quartaire diensten een opwaartse 
tendens. Dit heeft te maken met de zogenoemde wet van Baumol. De redenering omvat 
twee onderdelen: 
– Ten eerste is de toename van de arbeidsproductiviteit bij veel arbeidsintensieve dien-

sten aanmerkelijk geringer dan bij het productieproces van agrarische en industriële
goederen die zich lenen voor mechanisering en dat van diensten die zich lenen voor 
automatisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerkrachten, verplegend en verzor-
gend personeel, uitvoerende kunstenaars, maar ook om kappers en schoenmakers. 

– Ten tweede leidt de stijging van de arbeidsproductiviteit in de marktsector tot reële
loonsverhogingen. Toch moeten de lonen in de quartaire sector op langere termijn 
min of meer in de pas lopen met de lonen in andere bedrijfssectoren. Hier speelt niet 
alleen een vraagstuk van rechtvaardigheid, maar ook een probleem van personeels-
werving: als de lonen in de quartaire sector te laag worden zal het op den duur moei-
lijk worden om bekwaam personeel te werven en vast te houden.

Door deze loonontwikkeling, die slechts ten dele wordt gecompenseerd door een stij-
ging van de productiviteit, vertoont de relatieve kostprijs van quartaire diensten (maar 
ook van vergelijkbare commerciële diensten zoals de eerder genoemde kappers en 
schoenmakers) een neiging om toe te nemen.

5.7 Kwantiteit en kwaliteit

De in dit rapport gehanteerde methode om het productievolume in kaart te brengen 
vertoont tekortkomingen. Een van de belangrijkste daarvan is dat de kwaliteit van 
diensten in onvoldoende mate wordt gerefl ecteerd door op de meting van kwantitei-
ten gerichte productindicatoren.

Kwaliteit is een vaag en complex begrip dat te maken heeft met de kenmerken van het 
product in relatie tot de gestelde eisen. Het is zinvol om een onderscheid te maken 
tussen:
– objectieve en subjectieve kwaliteitsmaten enerzijds, en
– proceskwaliteit en productkwaliteit anderzijds. 
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Bij objectieve maten voor de kwaliteit van diensten kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het percentage treinen dat op tijd rijdt, de gemiddelde uitruktijd van de brand-
weer, het percentage uitgevallen lessen, het percentage foutieve beschikkingen, 
het percentage (gehonoreerde) klachten en dergelijke. Veel relevante aspecten van 
kwaliteit zijn echter moeilijk meetbaar, zoals de bejegening van patiënten of de cor-
rectheid van medische handelingen. Aanvullende informatie kan worden verkregen 
via subjectieve kwaliteitsoordelen over het product of over het productieproces. 
Dergelijke oordelen kunnen worden gevraagd aan de gebruiker, een toezichthouder 
(inspectie) of het personeel. 

Naast de kwaliteit van het product kan ook de kwaliteit van het productieproces rele-
vant zijn. Ten eerste kan de kwaliteit van producten indirect worden getoetst door na 
te gaan of het productieproces aan bepaalde eisen voldoet (adequate opleiding van 
personeel, volgen van voorgeschreven procedures, maatregelen voor kwaliteitsbor-
ging). Ten tweede kunnen aspecten van het productieproces die niet direct met het 
eindproduct te maken hebben, toch van groot belang zijn voor de gebruiker. Schone 
toiletten op scholen of het voldoen aan eisen van brandveiligheid behoren niet tot het 
eigenlijke product van het onderwijs (het verwerven van kennis en het aanleren van 
vaardigheden), maar zijn desalniettemin belangrijke randvoorwaarden die aan het 
onderwijs moeten worden gesteld.  

Indien de kwaliteit niet adequaat is verdisconteerd in de productiemaat impliceren 
ontwikkelingen als een kleinere groepsgrootte in het onderwijs en meer handen 
aan het bed in een verzorgingshuis een daling van de waargenomen productiviteit. 
Op een vergelijkbare wijze kunnen beter opgeleide en daarom duurdere leerkrach-
ten of minder bewoners per kamer in een verpleeghuis resulteren in een stijging 
van de kostprijs. Aan de andere kant is het effect van dergelijke kwaliteitsimpulsen 
vaak moeilijk meetbaar. Zelfs in gevallen waarin de kwaliteit adequaat gemeten kan 
worden (bijvoorbeeld de gemiddelde vertraging van treinen of de uitruktijd van de 
brandweer) is het vaak niet mogelijk om de uitkomsten op bevredigende wijze te 
verwerken in een hanteerbare productindicator. Vaak moet daarom worden volstaan 
met één of meer additionele kwaliteitsindicatoren in combinatie met niet voor kwali-
teit gecorrigeerde productiecijfers.

Het probleem om kwaliteit adequaat in het productievolume te verwerken kan zich 
wreken bij de beoordeling van de effecten van het ter beschikking stellen van extra 
middelen (of het omgekeerde: bezuinigingen). Voorzover deze impulsen tot uitdruk-
king komen in aantallen bezoekers of aantallen geleverde producten is er geen pro-
bleem. Als ze leiden tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel 
zijn de effecten ook traceerbaar. In andere gevallen ontstaat een beeld van oplopende 
kosten per product en wordt verspilling gesuggereerd. Op onderdelen is het mogelijk 
om (vaak tegen aanzienlijke kosten op het terrein van de dataverzameling) verfi jnin-
gen in productindicatoren te introduceren die in deel van deze lacune voorzien (bij 
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onderwijs bijvoorbeeld gegevens over schoolresultaten, bij de zorg gegevens over 
wachtlijsten en genezingskans). Voor een deel hebben dergelijke kostenstijgingen 
echter ook te maken met een algehele stijging van het welvaartsniveau. Mensen die 
aangenaam wonen, willen hun laatste jaren niet slijten in een vervallen verzorgings-
huis. Scholen gehuisvest in barakken zijn niet meer acceptabel. Uitgaven die daarin 
voorzien, leiden tot een verhoging van de kosten per product die alleszins verant-
woord is. 

In het laatste Sociaal en Cultureel Rapport (scp 2002b) wordt uitvoerig ingegaan op het 
begrip kwaliteit en op empirische gegevens over de kwaliteit van quartaire diensten. 
Belangrijk daarbij is vooral een operationalisering via subjectieve meting, namelijk 
opinie-onderzoek onder de bevolking. Enkele vragen hadden specifi ek betrekking op 
gemeentelijke dienstverlening.

Een andere recente bron is de Benchmark gemeentelijke dienstverlening van 
ez (2002). Ook in het kader van het Grotestedenbeleid is enig onderzoek naar de 
tevredenheid van burgers uitgevoerd (zie bijvoorbeeld Vreeswijk et al. 2002). Het 
overgrote deel van de bevolking blijkt in deze onderzoeken tevreden met de gemeen-
telijke dienstverlening.16

Een periodieke peiling van de meningen van burgers kan een zelfstandige 
bijdrage leveren aan het vergroten van de transparantie over het functioneren van 
gemeenten.

De in dit rapport uitgevoerde analyses worden gehandicapt door een ‘blinde vlek’
voor bepaalde aspecten van de kwaliteit van de dienstverlening. Het is heel goed 
mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat stijgende kosten per product voor een deel 
corresponderen met een voor burgers relevante verhoging van de kwaliteit van de 
dienstverlening. Bij het verzamelen van beleidsinformatie op deelterreinen is het 
daarom zeker van belang om naast indicatoren die betrekking hebben op de kwan-
titeit ook meer kwalitatieve indicatoren te verzamelen. Behalve opiniegegevens zijn 
dat ook meer objectieve aspecten. Om een voorbeeld te noemen: naast het aantal 
reizigerskilometers is ook informatie nodig over vertragingen en uitval van treinen 
en het percentage passagiers dat geen zitplaats kan vinden. Dit type informatie past 
heel goed in een jaarverslag van de betreffende organisatie of van een gemeente. 
Maar ten eerste kost het systematisch verzamelen van dergelijke informatie veel 
inspanning en ten tweede kan deze informatie, ook voorzover die al regulier aan-
wezig is (zoals de uitruktijd van de brandweer), niet in de opzet van de onderhavige 
analyses worden geïntegreerd.
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6  Mogelijkheden tot verbetering van de aanpak

Bij de analyse van de mogelijkheden tot verbetering van de aanpak is een bescheiden 
uitgangspunt gekozen. Het is niet goed denkbaar dat in het kader van dit project kan 
worden overgegaan tot dataverzameling voor een groot aantal clusters bij alle (of een 
representatieve steekproef van) afzonderlijke gemeenten. Daarmee is zeer veel geld 
en menskracht gemoeid en zou ook een sterke betrokkenheid en een zware inspan-
ning op het niveau van afzonderlijke gemeenten noodzakelijk zijn.

Er moet worden volstaan met het gebruik van bestaande of in de planning 
voorziene informatie, waarbij op termijn enige marginale stroomlijning of kleinere 
aanvullingen en verbeteringen kunnen worden nagestreefd. Hierbij staat de haal-
baarheid voorop.

Mogelijke verbeteringen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:
– Een beter gebruik van bestaande bronnen. Tot het laatst toe zijn verbeteringen op 

allerlei onderdelen aangebracht met betrekking tot de gehanteerde indicatoren 
en de differentiatie van subfuncties en producten. Harde tijdslimieten maken dat 
hieronder een streep moest worden gezet. Naar het zich laat aanzien, is er echter 
nog steeds verbetering mogelijk binnen de bestaande bronnen. Sommige con-
ceptuele problemen – bijvoorbeeld betreffende de verwerking van overdrachtsuit-
gaven en de operationalisering van de aanpak op het onderdeel werkgelegenheid 
– verdienen nadere bestudering.

  In het algemeen is het zinvol om de hier gepresenteerde keuze van prestatie-
indicatoren door te spreken met bij de betreffende taakvelden betrokken gemeen-
telijke deskundigen. Anders dan tijdens de eerder georganiseerde expertmeetings 
gaat het hierbij om de details, niet om de hoofdlijnen. Met name is het van belang 
om een beter inzicht te krijgen in de taken die vallen onder uitgavenrubrieken als 
werkgelegenheid, maatschappelijke begeleiding en advies, fysiek milieu (milieu-
beheer), overige volkshuisvesting, en stadsvernieuwing. 

  Bij onderdelen als sociale vernieuwing (jaren 1995-1997) en bij werkgelegenheid 
(met name van 1997 op 1998) is een uitgavenontwikkeling opgetreden die niet lijkt 
te worden gedekt door de beschikbare prestatie-indicatoren. Overigens zou louter 
de verschuiving van het beginjaar van de analyse van 1995 naar 1998 al tot gevolg 
hebben dat de analyse niet langer wordt verstoord door deze onzekerheden. En 
passant worden dan ook enkele andere onvolkomenheden ondervangen, zoals het 
ontbreken van gegevens over het gebruik van de sociale opvang in de periode 1995-
1997, die nu via extrapolatie moesten worden aangevuld. Ten slotte spelen taak-
mutaties in de periode vanaf 1998 een veel minder prominente rol dan in de direct 
daaraan voorafgaande jaren.  

– Verbetering en aanvulling van bestaande bronnen met betrekking tot prestatie-
indicatoren. 
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 Het vbtb-initiatief van de rijksoverheid17 en de daarmee samenhangende 
opkomst van brancherapporten leidt overigens al tot aanzienlijke autonome ver-
beteringen . Zo zijn er sinds kort kwalitatief goede gegevens over de jeugdhulpver-
lening en de maatschappelijke opvang. Naar verluidt zullen op korte termijn ook 
prestatiegegevens voor de ggd’s beschikbaar komen. Het zou toe te juichen zijn 
als er in het verlengde daarvan bijvoorbeeld ook gegevens over de prestaties op het 
gebied van de club- en buurthuizen en het jeugdwerk beschikbaar zouden komen. 

  Op enkele onderdelen zou de berekening van geaggregeerde productiereeksen 
kunnen worden verbeterd door betere informatie over de te hanteren gewichten. 
Zo bestaat er bij sommige gemeenten inzicht in de inzet van middelen bij de 
afzonderlijke producten van de dienst bevolkingszaken. Er is echter een zekere 
terughoudendheid om deze gegevens beschikbaar te stellen aan derden. 

  Ook zouden indicatoren kunnen worden verbeterd naar aanleiding van diepte-
analyse op deelterreinen, bijvoorbeeld een benchmarkanalyse onder een aantal 
gemeenten. Een voorwaarde is wel dat de verfi jnde indicatoren ook op landelijk 
niveau beschikbaar zijn of komen.

– Verbetering van uitgaven- en inkomstengegevens. Een belangrijke verbetering is 
op dit terrein overigens inmiddels gerealiseerd. Met ingang van het begrotings-
jaar 1999 levert het cbs via Statline gegevens aan over de gemeenterekeningen 
uitgesplitst naar functie. Dergelijke gegevens zijn ondershands al vanaf 1995 
beschikbaar, maar mogen – zoals gezegd – vooralsnog niet worden gepubliceerd 
aangezien het cbs twijfels heeft over de betrouwbaarheid. Mogelijk worden deze 
cijfers in de tweede helft van 2003 alsnog op Statline gepubliceerd. Bij de gevoe-
ligheidsanalyses in paragraaf 5.3 is reeds gebleken dat verbetering van deze cijfers 
effect heeft op de schatting van de ontwikkeling van het productievolume en in 
het bijzonder leidt tot een beduidend hogere inschatting van de groei van de reële 
uitgaven per product. 

  Op diverse terreinen zou het ook zinvol kunnen zijn als een nadere uitsplitsing 
van de gegevens uit de gemeentebegrotingen zouden kunnen worden aangeleverd. 
Dit betreft bijvoorbeeld rubrieken als ‘overige baten en lasten van het onderwijs’,
‘maatschappelijke begeleiding en advies’ en ‘sociaal-cultureel werk’. Overigens 
heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken al een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid om te komen tot verbeteringen in de levering van begrotings- en 
rekeningcijfers door gemeenten (bzk 2002b).

  Onlangs zijn de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften gewijzigd (bzk
2003). Met ingang van het rekeningjaar gaan gemeenten net als voor 1995 weer 
gegevens per functie en kostensoort (loonkosten, materiële kosten, kapitaallasten 
en overdrachten aan organisaties en burgers) verstrekken. Hierdoor kan diepgang 
van de analyses aanmerkelijk toenemen langs de lijnen geschetst in paragaaf 5.6.
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7  Samenvatting en slotbeschouwing

7.1 Samenvatting

In aansluiting op een in 2001 gepubliceerde voorstudie (Kuhry en Van der Torre 
2001) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het scp
verzocht om een nadere studie uit te voeren naar de mogelijkheid om de transpa-
rantie van gemeentelijke uitgaven te vergroten via een koppeling van deze uitgaven 
aan gemeentelijke prestaties. De voorstudie is destijds opgestart in het kader van het 
‘Plan van aanpak transparantie in de fi nanciële verhouding’. Essentieel was dat de 
analyse het totaal van gemeentelijke activiteiten zou moeten omvatten.

In het vooronderzoek is een inventarisatie opgesteld van beschikbare gemeentelijke 
prestatiegegevens en fi nanciële gegevens. Voorts is ingegaan op de wijze waarop 
productindicatoren in samenhang met gegevens over de uitgaven zouden kunnen 
worden gebruikt bij een analyse van de relatie tussen de ontwikkeling van de 
gemeentelijke taken en middelen. 

De doelstelling van het huidige rapport is om de in het vooronderzoek geschetste 
aanpak voor de eerste maal integraal toe te passen voor het totale veld van gemeen-
telijke activiteiten. Dit rapport moet worden gezien als een volgende stap op een 
meerjarig pad om het inzicht in de relatie tussen gemeentelijke prestaties en midde-
len te vergroten. 

In de afgelopen vijftien jaar hebben veel gemeenten zich overigens al veel moeite 
getroost om uiteenlopende vormen van productbegrotingen en contractmanagement 
te ontwikkelen. Voor het monitoren van gemeentelijke prestaties op landelijk niveau 
is het nut hiervan maar betrekkelijk vanwege het gebrek aan onderlinge afstemming 
tussen gemeenten en vanwege de verregaande mate van detaillering, die eerder aan-
sluit bij doelstellingen van operationeel management dan bij globale monitoring. 
Bovendien zijn de gemeenten en de commerciële bureaus die de gemeenten assiste-
ren bij het ontwikkelen van prestatiegerichte begrotingen terughoudend in het open-
baar maken van de achterliggende informatie.

Van diensten die door de overheid en non-profi tinstellingen worden geproduceerd, 
is de marktwaarde meestal niet bekend. De waarde van de productie kan dan niet in 
geld worden uitgedrukt. Daarom wordt in deze gevallen gebruikgemaakt van fysieke 
productindicatoren. De belangrijkste daarvan zijn: prestatie-indicatoren, die te maken 
hebben met de geleverde eindproducten, gebruiksindicatoren, die te maken hebben met 
de afnemers van de diensten, en normeringsindicatoren, waarbij de productie zelf niet 
wordt gemeten maar waarbij de omvang van de werkzaamheden wordt afgeleid uit 
een globale norm (aantal inwoners, aantal vierkante kilometers en dergelijke).
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Waar wel sprake is van kostendekkende prijzen en min of meer marktconforme con-
dities kan het productievolume bepaald worden door waarde-indicatoren. Hierbij wordt 
de productie bepaald door defl ering van waardebedragen met een voor het betref-
fende product geldend prijsindexcijfer.

De meeste van deze indicatoren (met name de prestatie- en gebruiksindicatoren 
en de aanpak via defl ering) worden gebruikt voor het meten van de productie van 
fi nale dienstverlening aan burgers. Soms is echter sprake van aansturende of onder-
steunende werkzaamheden of van overhead (intermediaire dienstverlening). In die geval-
len kan de productie indirect worden ingeschat via de prestaties van de aangestuurde 
of ondersteunde processen. Ten slotte verrichten gemeenten ook zuiver collectieve 
diensten die niet direct kunnen worden toegerekend aan afnemers. Juist in die geval-
len wordt gebruikgemaakt van normeringsindicatoren.

In de analyse worden 64 afzonderlijke taakvelden onderscheiden. Omdat voor veel 
taakvelden meer dan één productindicator wordt gehanteerd, ligt het aantal gehan-
teerde afzonderlijke productindicatoren rond de 100. Bij 17 taakvelden is gebruik-
gemaakt van een gebruiksindicator, bij 15 van een prestatie-indicator, bij 12 van een 
normeringsindicator en bij 13 van een waarde-indicator. In 7 gevallen ging het om 
overhead of een restpost. Veruit de belangrijkste hiervan was algemene ondersteu-
ning. Uitgedrukt in aandeel van de bruto-uitgaven voor het jaar 2000 ziet het beeld 
er iets anders uit: koploper zijn dan de prestatie-indicatoren (37%), gevolgd door 
waarde-indicatoren (29%) en gebruiksindicatoren (16%). Hekkensluiters zijn norme-
ringsindicatoren (12%) en overhead/restposten (6%). Het minst bevredigend zijn de 
normeringsindicatoren, maar deze beïnvloeden het totaalbeeld slechts in beperkte 
mate (zoals blijkt uit één van de varianten van de gevoeligheidsanalyse in § 5.3).

Twee methodische aspecten spelen een grote rol bij de nadere uitwerking van het 
analyseschema: 
– De wijze van aggregatie van deelindicatoren door weging met de uitgaven per 

product. Deze aanpak is zowel van belang bij taakvelden met heterogene produc-
ten als bij de aggregatie van afzonderlijke taakvelden tot (sub)clusters en tot een 
totaal generaal.

–  De wijze van toerekening van de productie in gevallen waar gemeenten slechts 
een deel van de uitgaven voor een taakveld voor hun rekening nemen. De gecor-
rigeerde productie wordt berekend als de totale productie maal het aandeel van de 
gemeentelijke uitgaven in de totale kosten.

Er zijn twee afzonderlijke analyses uitgevoerd naar de relatie tussen gemeentelijke 
prestaties en uitgaven. De eerste hiervan heeft betrekking op de bruto-uitgaven en 
de tweede op de netto-uitgaven per taakveld. De eerste analyse geeft een beeld van de 
totale productie van gemeenten, de tweede alleen van de productie voorzover deze is 
bekostigd uit de algemene (niet via taakgebonden inkomsten verkregen) middelen. 
In het tweede geval blijven de (deel)taken gefi nancierd uit specifi eke uitkeringen van 
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het Rijk en uit taakgebonden bijdragen van burgers en bedrijven buiten beschou-
wing. 

In beide analyses blijven taakvelden die fungeren als netto-inkomstenbron (dat 
wil zeggen dat de bruto-uitgaven lager zijn dan de inkomsten, oftewel dat de netto-
uitgaven negatief zijn) buiten beschouwing. Dit betreft taakvelden als gemeentelijke 
belastingen, gemeentefonds, fi nanciële transacties, nutsbedrijven en gemeentelijke 
grondbedrijven. 

De bruto- en netto-analyse blijken een uiteenlopend beeld op te leveren in termen 
van uitgaven en productievolume. Bij de reële uitgaven per product is er echter sprake 
van een aanzienlijke mate van overeenkomst. Er kan worden aangetoond dat de ont-
wikkelingen van de reële bruto- en netto-uitgaven van gemeenten per product op het 
niveau van de elementaire (d.w.z. niet-geaggregeerde) taakvelden aan elkaar gelijk 
zijn. De optredende verschillen zijn uitsluitend een gevolg van een verschillende 
weging van de elementaire taakvelden (zie box 2 op p. 19 voor een nadere toelich-
ting). Voorzover de door gemeenten gefi nancierde productie maar een deel omvat 
van de totale productie voor het betreffende taakveld, zijn de gemeentelijke reële 
uitgaven per product ook gelijk aan de totale kosten per product. Deze zijn derhalve 
een stabiel, niet door verandering in de fi nancieringsstructuur beïnvloed, element in 
de analyse.

Bij de analyses in dit rapport ligt de nadruk op het macro-niveau. In principe zijn ook 
kengetallen beschikbaar voor circa 20 (sub)clusters en meer dan 60 afzonderlijke 
taakvelden. In dit rapport wordt op deze niveaus vooral nadruk gelegd op discrepan-
ties tussen informatiebronnen, de effecten van alternatieve keuzes met betrekking 
tot productindicatoren en het signaleren en verklaren van discrepanties tussen de 
ontwikkeling van de prestaties en de uitgaven. Voorbeelden zijn de discrepanties 
tussen de gemeentelijke inkomsten conform de gemeentebegrotingen en de omvang 
van de specifi eke uitkeringen conform het Overzicht Specifi eke Uitkeringen, bijvoor-
beeld bij Sociale werkplaatsen en bij het Voortgezet onderwijs. Deze discrepanties 
kunnen worden verklaard doordat de betreffende specifi eke uitkeringen rechtstreeks 
aan de betrokken instellingen worden overgemaakt. Forse discepanties tussen de 
uitgaven en de prestaties treden bijvoorbeeld op bij de sociale vernieuwing (waar 
een deel van de uitgaven niet lijkt te worden gedekt door de beschikbare prestatie-
indicatoren) en bij de wiw-/id-banen, waar de kosten per baan van 1997 op 1998 zijn 
verdubbeld onder meer als gevolg van de nadruk die sindsdien wordt gelegd op de 
reïntegratiedoelstelling. 

Het ligt in het voornemen om in vervolgrapporten wel veel nadrukkelijker in te 
gaan op de ontwikkelingen per (sub)cluster. Een handicap daarbij is overigens dat 
op dat niveau vooralsnog geen gegevens naar kostensoort beschikbaar zijn. Ook 
is het bij veel clusters en taakvelden nauwelijks mogelijk om de ontwikkelingen te 
vergelijken met externe ijkpunten. De verdieping zal dan vooral betrekking moeten 
hebben op het relateren van de cijfermatige ontwikkelingen aan beleidsmatige en 
maatschappelijke ontwikkelingen.
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Op macroniveau vertonen de bruto-uitgaven een zeer lichte groei. Gecorrigeerd 
voor infl atie is sprake van een daling met ruim 8 procent in de periode 1995-2000. 
Ten opzichte van het bbp is deze daling uiteraard nog geprononceerder. Het econo-
misch belang van gemeenten lijkt volgens deze maatstaf dus terug te lopen. Deze 
teruggang hangt vooral samen met de verzelfstandiging van gemeentelijke taken 
(gemeentelijke woningbedrijven, gemeentelijke verzorgingshuizen en verpleeghui-
zen, maar ook sluipenderwijs bij het openbaar onderwijs). Een bijkomende factor is 
de daling van de bijstandsuitgaven als gevolg van de gunstige conjunctuur in deze 
periode.

In termen van netto-uitgaven neemt het belang van gemeenten in de betreffende 
periode echter toe (groei circa 30% nominaal en 20% na correctie voor infl atie). 
Omdat de netto-uitgaven het terrein vormen waar de zeggenschap van gemeenten 
het grootst is, kan deze uitkomst juist worden opgevat als een positief signaal aan-
gaande het belang van de rol van gemeenten.

De ontwikkeling van het productievolume hangt nauw samen met die van de reële, 
dat wil zeggen voor algehele infl atie gecorrigeerde, uitgaven. Volgens de bruto-ana-
lyse is de daling iets sneller en volgens de netto-analyse is de stijging iets geringer 
dan die van de bijbehorende uitgaven. Om een beeld te krijgen van de mate waarin 
gemeentelijke voorzieningen op peil zijn gebleven moet dit beeld worden gecor-
rigeerd voor taakmutaties: afgestoten en toegevoegde taken. De in de periode 1995-
2000 afgestoten taken zijn al eerder genoemd: woningbedrijven, verzorgingshuizen 
en verpleeghuizen. Tot de nieuwe taken behoren het onderwijsachterstandbeleid en 
de onderwijsbegeleiding. In het kader van de netto-analyse is ook de decentralisatie 
van de zeggenschap over de onderwijshuisvesting (de beëindiging van de specifi eke 
uitkering in ruil voor een verhoging van het gemeentefonds) van belang. Na cor-
recties voor deze taakmutaties bedraagt de gemiddelde jaarlijkse daling van het pro-
ductievolume in de brutovariant 0,6 procent per jaar en de gemiddelde stijging in de 
nettovariant 1,5 procent.

Per saldo is de toename van het productievolume bij gemeenten vooral in de peri-
ode 1998-2000 zeer gering. Deze stijging houdt de bevolkingsgroei niet of ternau-
wernood bij. Het strategisch akkoord 2002 voorzag al in aanzienlijke bezuinigingen 
op de gemeentelijke middelen. Omdat ook het komende regeerakkoord in het teken 
staat van de bezuiniging op collectieve uitgaven, doemt er een niet al te rooskleurig 
beeld op van de gemeentelijke dienstverlening in de komende jaren.

Per defi nitie zijn de reële uitgaven voor een bepaald taakveld gelijk aan het productie-
volume maal de reële uitgaven per product. Omdat de ontwikkeling van de reële uit-
gaven per product aangeeft in hoeverre een product duurder of goedkoper wordt ten 
opzichte van het gemiddelde binnenlandse product, kan in dit verband ook worden 
gesproken van de relatieve kostprijs van het betreffende product. 

De relatieve kostprijs voor het totaal van de gemeentelijke diensten wordt slechts 
in beperkte mate beïnvloed door de correcties voor taakmutaties, maar verschilt 
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wel tussen de varianten (gemiddelde stijging 1,1% volgens de netto-analyse en 1,8% 
volgens de bruto-analyse).

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat een andere keuze van productindicatoren de 
uitkomsten op het niveau van de totale netto- en bruto-uitgaven niet in sterke mate 
behoeft te beïnvloeden. Dit blijkt onder meer uit het geringe effect van een groot 
aantal wijzigingen in productindicatoren en in rubricering van de taakvelden die 
zijn doorgevoerd in de periode tussen de eerste proeve van een uitkomst en de uit-
eindelijke hoofdvariant. Ook een variant waarbij de zwakste schakels in de analyse, 
de normeringsindicatoren, zijn vervangen door geconstrueerde waarde-indicatoren, 
blijkt op het totaalniveau maar in geringe mate van de hoofdvariant af te wijken. 

Interessant is de variant waarbij gebruik is gemaakt van fi nanciële gegevens uit 
de gemeenterekeningen in plaats van die uit de gemeentebegrotingen. Deze zou als 
hoofdvariant fungeren, ware het niet dat het cbs deze gegevens slechts onder voor-
behoud ter beschikking heeft gesteld. De verschillen tussen beide fi nanciële bron-
nen zijn aanzienlijk en leiden tot niet te verwaarlozen verschillen in uitkomsten. De 
verschillen hebben vooral betrekking op de schatting van het productievolume in de 
bruto-analyse (daling minder geprononceerd) en op de uitgaven per product in zowel 
de bruto- als de netto-analyse: de gemiddelde jaarlijkse groei van de reële uitgaven 
per product valt in beide varianten circa een half procentpunt hoger uit. 

Ook in de netto-analyse blijft de ontwikkeling van het productievolume aanzienlijk 
en die van de uitgaven licht achter bij de overeenkomstige kengetallen voor de markt-
sector. Daarentegen blijken de ontwikkeling van het productievolume en van de reële 
uitgaven per product in de netto-analyse niet sterk af te wijken van de waarden die 
door Kuhry en Van der Torre 2002 gevonden zijn voor de fi nale diensten in de quar-
taire sector. Echter, de verklaring voor de toename van de netto-uitgaven per product 
verschilt aanmerkelijk. Bij gemeenten is het aandeel van de personeelskosten slechts 
38 procent van de totale uitgaven, tegen 62 procent in de quartaire sector. Is de ver-
hoging van de relatieve kostprijs bij de fi nale diensten van de quartaire sector vooral 
gelegen in de contractloonstijging, een hoge incidentele looncomponent en een lage 
toename van de arbeidsproductiviteit; bij de gemeentelijke dienstverlening speelt 
naast een betrekkelijk hoge incidentele looncomponent (1,2% per jaar) en een mid-
delmatige toename van de arbeidsproductiviteit vooral een sterke toename van de 
inzet van kapitaallasten, materiële middelen en uitbestedingskosten. 

In een aantal opzichten zijn de analyses in dit rapport zeker nog voor verbetering 
vatbaar. Het is zinvol om de keuze van productindicatoren en enkele specifi eke inter-
pretatieproblemen voor te leggen aan gemeentelijke deskundigen op de afzonder-
lijke terreinen. 

Op enkele terreinen valt te verwachten c.q. te hopen dat additionele indicatoren 
beschikbaar zullen komen, onder meer als uitvloeisel van het vbtb-initiatief van de 
rijksoverheid. Wellicht zal ook gebruik kunnen worden gemaakt van de resultaten van 
dieptestudies en initiatieven gericht op benchmarking op een aantal deelterreinen. 
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Ten slotte ligt het in de lijn der verwachting dat door een aantal reeds op gang geko-
men initiatieven de kwaliteit van de inkomsten- en uitgavencijfers aanmerkelijk 
zal toenemen. Dit betreft onder meer de beschikbaarheid van rekeningcijfers met 
ingang van het begrotingsjaar 1999 en de gegevens naar kostensoort die naar aanlei-
ding van een wijziging in de comptabiliteitswet vanaf het begrotingsjaar 2004 na een 
onderbreking van tien jaar wederom beschikbaar zullen komen. 

De scherpte van de analyses zou ook kunnen worden bevorderd door een nadere 
uitsplitsing van inkomsten – en uitgavencijfers op een aantal deelterreinen, bijvoor-
beeld de overige baten en lasten van het onderwijs, maatschappelijke begeleiding en 
advies en sociaal-cultureel werk. Ook in dit opzicht zijn inmiddels ontwikkelingen 
gaande die tot een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van 
de fi nanciële kengetallen van gemeenten zullen leiden (de initiatieven van het minis-
terie van bzk om tot een verbeterde cluster- en functie-indeling te komen).

7.2 Slotbeschouwing

In dit rapport is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse ontwikkelingen in het 
gemeentelijke productievolume en van de reële uitgaven per product (ook aan te 
duiden als relatieve kostprijs) in de periode 1995-2000. Voor het eerst is hiermee de 
gemeentelijke productie integraal in beeld gebracht. Ondanks de geschetste tekort-
komingen levert dit verrassende inzichten op in ontwikkelingen binnen de gemeen-
telijke bestuurslaag.

Hoewel er in dit stadium nog steeds veel verbeteringen mogelijk zijn, is een perfecte 
meting van de gemeentelijke productie niet haalbaar. Daarvoor zijn de problemen 
met de verwerking van heterogeniteit en de meting van kwaliteit te fundamenteel. 
Dat is zeker het geval bij de vrij globale macro-aanpak die in dit rapport is uitge-
werkt. Wat hier wordt gepresenteerd is een opzet voor landelijke monitoring van 
gemeentelijke prestaties met een bepaalde, maar ook beperkte signaleringswaarde.18

Waar ook na correcties voor loon- en prijsontwikkelingen nog verschillen blijken op 
te treden tussen de ontwikkeling van taken en middelen die niet redelijkerwijs zijn 
te verklaren als effect van productiviteitsontwikkelingen, is nader onderzoek vereist. 
Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van toenemende kwaliteit(seisen), van een toene-
mende complexiteit van de werkzaamheden of van veranderingen in de regelgeving. 
Bij de uiteindelijke beleidsvorming moeten naast de uitkomsten van globale monito-
ring van het hier geschetste type ook gedegen kennis van de betrokken taakvelden, 
kwalitatieve overwegingen en de resultaten van beschikbare dieptestudies worden 
betrokken. Nuttig kunnen in dit verband onder meer indicaties zijn voor beleidswij-
zigingen, wijzigingen in regelgeving, informatie over capaciteitsknelpunten (wacht-
lijsten) en additionele indicatoren voor de kwaliteit en effectiviteit van de betrokken 
diensten.
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De hier gepresenteerde productindicatoren kunnen eventueel ook worden gebruikt 
ten behoeve van ramingsdoeleinden. Deze ramingen kunnen zijn gebaseerd op de 
demografi sche ontwikkeling en/of op het doortrekken van trends. Als een verkla-
rend model voor het gebruik of de vraag naar diensten beschikbaar is, kan bij deze 
raming rekening worden gehouden met ontwikkelingen van achtergrondfactoren 
en beleidsscenario’s (zie Kuhry en Van der Torre 2002, hoofdstukken 2 en 5). Zoals 
te lezen is in paragraaf 1.2, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een lange erva-
ring met betrekking tot de raming en analyse van productie en kosten van niet-com-
merciële diensten. De bevindingen hebben een rol gespeeld bij de advisering in het 
kader van kabinetsformaties.

Voorts kan de hier geschetste aanpak in principe ook worden toegepast voor een 
vergelijking van (groepen van) gemeenten. Een praktische belemmering daarbij 
kan zijn dat de betrokken berichtgevers (waaronder het cbs) bereid of gemachtigd 
moeten om naar gemeente gedifferentieerde gegevens op te leveren. Het cbs ver-
strekt namelijk alleen gegevens per gemeente als de gegevens kwalitatief van vol-
doende niveau zijn en als de betrokken gemeenten hiertegen geen bezwaar maken. 
In veel gevallen zal daarom moeten worden volstaan met gegroepeerde gegevens 
(bijvoorbeeld een indeling naar grootteklasse). Ook dan zal het organiseren van de 
benodigde informatiestromen een aanzienlijke hoeveelheid werk met zich brengen.

In de stukken die betrekking hebben op het Plan van Aanpak Transparantie (zie 
§ 1.1) wordt de verwachting uitgesproken dat het in beeld brengen van gemeentelijke 
prestaties van belang zou kunnen zijn voor de bestuurlijke beoordeling van de van 
de uitkomst van de normeringssystematiek (de rekenregels die worden gehanteerd 
bij de bepaling van de omvang van de gemeentelijke uitkering). Elders wordt de hoop 
uitgesproken dat dit type analyses inzicht zal kunnen bieden in ‘de ontwikkeling van 
gemeentelijke behoeften’. Hierbij past de kanttekening dat de in dit rapport geïn-
troduceerde methode comparatief van aard is. Hij is geschikt om ontwikkelingen in 
de tijd te analyseren en om verschillen in ontwikkelingstempo te signaleren tussen 
gemeenten en andere entiteiten (zoals de marktsector, het Rijk en de fi nale diensten 
van de quartaire sector). Over het niveau van de dienstverlening als zodanig kan 
echter louter op basis van deze methodiek geen uitspraak worden gedaan.
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Bijlage a Kosten, uitgaven en inkomsten 

Tabel A1 Kosten, uitgaven en inkomsten (begrotingscijfers 2000)

alle fi nanciers gemeentelijke inkomsten- en uitgaven

totale
kostena

bruto-uit-
gaven

rijksbij-
dragen

inkomsten 
van derden

saldo: netto-
uitgaven

a algemeen bestuur 1835 1835 0 311 1523

a1 bestuursorganen* 472 472 0 19 453

a2 algemene ondersteuning*  988  988 0 125 863

a3 bevolkingszaken* 375 375 0 168 207

b openbare orde en veiligheid*  665  665 36 43  586

b1 brandweer  506  506 0 0  506

b2 overigb 159 159 36 43  80

c wegen en water* 7575 2411 12 560 1839

c1 wegen, straten, pleinenb 6917 1753 12 194 1547

c2 parkerenb 327 327 0 327 0

c3 overig 331 331 0 39 292

d/h totaal zorg* 26.262 9315 5208 334 3772

d zorg: onderwijs (excl. huisvesting) 10.656 3359 2477 0  881

d1 basisonderwijs 5104 1776 1308 0 468

d2 speciaal onderwijs 834 289 202 0  87

d3 voortgezet onderwijs 4157 732 575 0 157

d4 overig onderwijs  561  561 392 0 169

e zorg: onderwijshuisvesting  625  625 0 0  625

f zorg: maatsch. en sociale dienstverlen. 10.424 4120 2738  69 1312

f1 werkgelegenheid 4633 2419 2199 0 220

f2 maatschappelijke begeleiding en advies  1457  925 501 0  423

f4 sociaal-cultureel werk 476 476 0 54 422

f5 kinderopvang 902 257 38 0 219

f6 verzorgingshuizen 2921 9 0 5 4

f7 overig  34  34 0 10 24

g zorg: voorzieningen gehandicaptenb 808 808 65 15 728

h zorg: volksgezondheid 3749 404 0 178 226

h1 GGD 381 381 0 174 207

h2 verpleeghuizen 3349 4 0 4 0

h3 overig 19 19 0 0 19
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alle fi nanciers gemeentelijke inkomsten- en uitgaven

totale
kostena

bruto-uit-
gaven

rijksbij-
dragen

inkomsten 
van derden

saldo: netto-
uitgaven

i bijstand en sociale dienst*  5809  5809 4240 0 1569

i1 apparaatskosten 318 318 0 0 318

i2 uitkeringskosten 5491 5491 4240 0 1251

j milieu, reiniging en riolering 3865 2830 48 2169  613

j1 fysiek milieu*  963  419 48 27 344

j2 riolering*  885  885 0 732 153

j3 reiniging* 2017 1526 0 1410 116

k cultuur, recreatie, sport en groen 3948 3242 30 502 2710

k1 kunst en ontspanning* 1928 1637 12 327 1298

k2 oudheid* 551 270 11 32 227

k3 groenb,* 1469 1335 7 143 1185

l volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en stadsvernieuwing* 13.678 2816 543 1674  599

l1 woningexploitatie en woningbouwb 12.005 1143 0 1084  59

l2 overige volkshuisvesting  677  677 255 239 183

l3 ruimtelijke ordening 353 353 0 71 282

l4 stadsvernieuwingb  643  643 288 280  75

m overige eigen middelen* 23.770 4867 92 4857 -82

m1 gemeentelijk grondbedrijfb,c 3054 3054 0 3139 -85

m2 openbaar vervoer (bus, tram en metro)  1681 834 82 724 28

m3 havenbedrijvenb,c 410 410 0 442 -32

m4 nutsbedrijvenb,c 18.231 175 0 295 -120

m5 economische zaken 394 394 10 257 127

n gemeentelijke belastingenc 374 374 36 2649 -2311

o gemeentefondsc 43 43 10.805 0 -10.762

p fi nanciële transactiesc 1555 1555 2 1558 -5

totaal 89.378 35.762 21.125 14.585 52

totaal (alleen geanalyseerde taakvelden) 65.711 30.151 10.281 6502 13.366

a De totale kosten wijken af van de bruto-uitgaven bij taakvelden die niet alleen uit gemeentelijke middelen worden gefi -
nancierd.

b Taakvelden met waarde-indicator; hierbij speelt een eventueel verschil tussen totale kosten en bruto-uitgaven geen rol in 
de analyses.

c Taakvelden die bij de analyses buiten beschouwing zijn gebleven.
* Clusterindeling gemeentefonds.

Bron: CBS (Statistiek gemeentebegrotingen; Statistisch jaarboek); ministerie van BZK (Overzicht specifi eke uitkeringen); SCP 
(Gegevensbestand quartaire sector) SCP-bewerking

Tabel A1 (vervolg) Kosten, uitgaven en inkomsten (begrotingscijfers 2000)
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Bijlage b Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek: Statistisch jaarboek
Centraal Bureau voor de Statistiek: Statline 
Centraal Bureau voor de Statistiek: Statistiek gemeentebegrotingen
Centraal Bureau voor de Statistiek: Nationale Rekeningen
Centraal Bureau voor de Statistiek: Maandstatistiek prijzen
Centraal Bureau voor de Statistiek: Sociaal-economische maandsta-

tistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek: Jaarboek onderwijs en achterlig-

gende informatie
Centraal Bureau voor de Statistiek: Vademecum gezondheidsstatistie-

ken
Centraal Bureau voor de Statistiek: Brandweerstatistiek 
Centraal Bureau voor de Statistiek: Statistiek kindercentra
Centraal Informatiepunt Jeugdzorg Planning & Control Jeugdzorg
Immigratie- en naturalisatiedienst:  Jaarverslag
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties: Rijksbegroting
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties: Overzicht specifi eke uitkeringen
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties: Begroting gemeentefonds
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties: Circulaires gemeentefonds
Ministerie van Financiën: Miljoenennota
Ministerie van Financiën: Vademecum gemeentefonds en 

provinciefonds
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen: Rijksbegroting
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen: Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen in kerncijfers
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid: Sociale nota
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport: Rijksbegroting
Nationaal overlegorgaan sociale
werkvoorziening:  Brancheverslag
NOC/NSF: Jaarpublicatie ledentallen sportor-

ganisaties



69Bijlage B

Rijksdienst voor het wegverkeer: Jaarverslag
Sociaal en Cultureel Planbureau: Gegevensbestand quartaire sector
Stichting registratie jeugdvoorzieningen: Trendrapport jeugdhulpverlening
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Noten

1  Zie De Groot en Goudriaan (1991) voor een nadere uitwerking van het onderscheid 
tussen fi nale en intermediaire dienstverlening. De vng (vng 1993) gebruikt hiervoor 
overigens de termen ‘externe producten’ en ‘interne producten’.

2  Wel kan er al naar gelang van de aard van de werkzaamheden gekozen worden voor 
een productindicator die afwijkt van die bij de fi nale productie, bijvoorbeeld het aantal 
instellingen dat wordt aangestuurd of de totale kosten die zijn gemoeid met de fi nale 
productie.

3  Er is namelijk een grote mate van keuzevrijheid om dergelijke overhead bij een centrale 
beheersinstantie onder te brengen dan wel te decentraliseren naar de bijbehorende 
uitvoerende diensten. Bij verzelfstandigingsprocessen speelt de decentralisatie van 
overhead een belangrijke rol.

4  Kenmerken van zuiver collectieve goederen (en diensten) zijn dat deze niet-rivalise-
rend en niet-exclusief zijn. De eerstgenoemde eigenschap impliceert dat het gebruik 
van het betreffende goed door de één niet het gebruik door een ander in de weg staat. 
De tweede dat het gebruik van het betreffende goed door derden niet uitgesloten kan 
worden dan wel dat er sprake is van externe effecten voor niet-afnemers. Voorbeelden 
van zuiver collectieve goederen zijn dijken, straten en bestemmingsplannen. 

5  Een kengetal als kosten per inwoner is, ondanks het feit dat de feitelijke productie 
buiten beeld blijft, in een aantal opzichten vergelijkbaar met een kengetal als kosten per 
product. De kosten kunnen namelijk worden ontbonden in een prijs- en een volume-
component en er is een aanknopingspunt voor het ramen van toekomstige kosten.

6  Bordewijk en Klaassen spreken in dit verband overigens (evenals Haselbekke et al. 
1990) over inputkengetallen. Hier zouden wij deze laatste term willen reserveren voor 
kengetallen met betrekking tot kosten en ingezette middelen (waaronder personeel). 
Op het moment dat de input gerelateerd wordt aan een achtergrondkenmerk (inwoners, 
km2 en dergelijke) gaat het niet meer om een pure weergave van de input, maar om een 
normering van de input.

7  Voor de daaraan voorafgaande periode waren wel uitgebreide gemeenterekeningcijfers 
met een uitsplitsing naar kostensoort beschikbaar (zie bijvoorbeeld cbs 1995).

8  De afkorting ses staat hier voor sociaal-economische status.
9  Overigens wijzen analyses uit (zie bv. het interdepartementaal beleidsonderzoek Aan de 

slag, 2001) dat de reïntegratiedoelstelling (doorstroom naar betaald werk) niet erg suc-
cesvol is. Als men de doelstelling van deze activiteiten veel breder formuleert, kan een 
aanmerkelijk positiever oordeel worden geveld (zie bijvoorbeeld Van der Pennen 2003).

10 vvtv staat voor: voorwaardelijke vergunning tot verblijf.
11  Door het afbreken van de cbs-publicatie over de gemeenterekeningen na 1994 zijn 

geen gedetailleerde kostengegevens voor de Sociale diensten meer beschikbaar. De hier 
gegeven cijfers zijn gebaseerd op een zeer globale inschatting van de administratiekos-
ten van de betrokken uitkeringen in de Sociale nota. Het is dus de vraag of de gesigna-
leerde productiviteitswinst realistisch is.

12  Het betreft een geconstrueerd prijsindexcijfer waarbij op de prijsontwikkeling van het 
bbp een stijging van de relatieve kostprijs met 1,3 procent per jaar is gesuperponeerd. 
Deze correctie is gebaseerd op eerdere scp-analyses (Kuhry en Van der Torre 2002). Zie 
voorts paragraaf 5.6.

13  De normeringssystematiek is ontwikkeld in het rapport Gekoppeld en gewogen (BiZa 
1994a). In dit rapport wordt een variant waarin de volumekoppeling is gebaseerd op 
vergelijkbare uitgavenpakketten van de hand gewezen omdat dit uitgangspunt niet op 
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zinvolle wijze te operationaliseren was. Bij de correcties die werden toegepast bij de 
gekozen variant, koppeling aan netto-rijksuitgaven, is echter wel degelijk het argument 
van relevantie voor de lagere overheden gehanteerd (zie p. 33-37 van genoemd rapport). 

14  Met name een aparte variant waarin is gepoogd om door eliminatie van de overige 
bedrijfstakken uit de analyse op basis van de bruto-uitgaven een reconstructie te maken 
van een bedrijfstak gemeentelijke overheid. Qua uitkomsten sluit deze variant vrij nauw 
aan bij de netto-variant (op twee na laatste regel uit tabel 5.3). Het cbs komt in de 
Nationale Rekening tot een afwijkende uitkomst (laatste regel van tabel 5.3) o.a. geken-
merkt door een lagere nominale groei. Dit ligt vermoedelijk aan een hogere inschatting 
van de afschrijvingen conform de recente revisie van de Nationale Rekeningen.

15  Het verschil tussen gemeenten en fi nale diensten quartaire sector is hier overigens 
nogal zwaar aangezet: In het cijfer voor quartaire diensten zijn de afschrijvingen maar 
ten dele verwerkt. Gecorrigeerd voor de ontbrekende afschrijvingen daalt het percen-
tage van 62 nog enige procentpunten. Als omgekeerd de afschrijvingen zouden worden 
geëlimineerd uit het percentage voor gemeenten stijgt dat tot circa 50 procent: De 
gemeentelijke uitgavencijfers worden namelijk gekenmerkt door een hoog aandeel van 
kapitaallasten (en dus van afschrijvingen).

16  In het scp-onderzoek geeft 73 procent aan de gemeentelijke dienstverlening goed 
tot zeer goed te vinden. Verhoudingsgewijs hoog zijn de scores voor het aanvragen 
van rijbewijzen en paspoorten en voor vuilnisophaal, wat lager die voor plantsoenon-
derhoud, politie en het aanvragen van een vergunning. In het onderzoek van ez, dat 
betrekking had op aanvragen uittreksel bevolkingsregister, afgifte rijbewijs, toewijzing 
van een woning, aanvraag bouwvergunning, ophalen van grofvuil en dienstverlening 
op het gemeentehuis, geeft een meerderheid cijfers tussen 7 en 10. De dienstverlening 
op het gemeentehuis scoort gemiddeld een 8, uittreksel, rijbewijs en grofvuil een 7+, 
toewijzing woning een 7– en aanvraag bouwvergunning een 6,5.

17  Dit initiatief is gericht op een verbetering van het informatiegehalte van de rijksbegro-
tingscyclus. vbtb is de afkorting voor ‘van beleidsbegroting tot beleidsverantwoor-
ding’.

18  Zoals altijd speelt in dit soort gevallen de spreekwoordelijke beoordelingskwestie of het 
‘glas nu halfvol of half leeg is’.
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(English edition 2001) ($ 99.50).

Nederlandse populaire versie van het scr 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel 
Rapport. Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8 (eur 11).

Engelse populaire versie van het scr 1998
25 Years of Social Change in the Netherlands; Key Data from the Social and Cultural Report 1998.
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x (eur 11).

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4 (eur 13,40).

scp-publicaties 2001
2001/1 Gewenste groei. Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in ex-

groeikernen (2001). isbn 90-377- 0031-4 (eur 15,90).
2001/2 Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profi tsector in vergelijkend perspectief 

(2001). isbn 90-377-0027-6 (eur 27,30).
2001/3 Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten (2001). 

isbn 90-377-0050-0 (eur 13,60).
2001/4 Verstandig verzorgd. Een empirisch onderzoek naar de effi ciëntie van de intramurale 

zorg voor verstandelijk gehandicapten (2001). isbn 90-377-0051-9 (eur 11,35).
2001/5 Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en 

tijdsordening (2001). isbn 90-377-0068-3 (eur 15,90).
2001/6 Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof (2001). 

isbn 90-377-0053-5 (eur 18,20).
2001/8 Zo gewoon mogelijk. Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de 

vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg (2001). isbn 90-377-0071-3 
(eur 30). 



76 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

2001/10 Over werken in de postindustriële samenleving (2001). isbn 90-377-0057-8 
(eur 34,10).

2001/11 Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (2001). 
isbn 90-377-0059-4 (eur 29,55).

2001/13 De stad in de omtrek (2001). isbn 90-377-0060-8 (eur 18,20).
2001/14 De sociale staat van Nederland 2001 (2001). isbn 90-377-0067-5 (eur 36,15).
2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school (2001). 

isbn 90-377-0075-6 (eur 22,50).
2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk (2001). isbn 90-377-0077-2 

(eur 14,80).
2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001 (2001). isbn 90-377-0078-0 

(eur 32,95).
2001/18 Armoedemonitor 2001 (2001). isbn 90-377-0069-1 (eur 20,42).

scp-publicaties 2002
2002/2 Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en 

school (2002). isbn 90-377-0089-6 (eur 19).
2002/3 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (2002). isbn 90-377-0072-1 (eur 29,90).
2002/4 Boek en markt. Effectiviteit en effi ciëntie van de vaste boekenprijs (2002). 

isbn 90-377-0095-0 (eur 24,50).
2002/5 Zekere banden. Sociale cohesie, leef baarheid en veiligheid (2002). isbn 90-377-

0076-4 (eur 34,50).
2002/6 Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews 

en focusgroepen (2002). isbn 90-377-0098-5 (eur 19,90).
2002/7 Zelf bepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: 

draagvlak, benutting en determinanten (2002). isbn 90-377-0088-8 (eur 12,50).
2002/8 E-cultuur. Een empirische verkenning (2002). isbn 90-377-0092-6 (eur 17,50).
2002/9 Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen (oalt) (2002). 

isbn 90-377-0090-x (eur 22,50).
2002/10 Rapportage gehandicapten 2002. Maatschappelijke positie van mensen met 

lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps (2002). isbn 90-377-0104-3 
(eur 29,50).

2002/13 Emancipatiemonitor 2002 (2002). isbn 90-377-0110-8 (eur 24,50).
2002/14 Ouders bij de les (2002). isbn 90-377-0091-8 (eur 19,90).

scp-publicaties 2003
2003/1 Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers (2003). isbn 90-377-0112-4 

(eur 17,50).
2003/4 Rapportage Sport 2003 (2003). isbn 90-377-0109-4 (eur 17,90).
2003/5 Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in 

Nederland (2003). isbn 90-377-0087-x (ca. eur 19,90).

Onderzoeksrapporten 2001
2001/7 Geleidelijk digitaal (2001). isbn 90-377-0083-7 (eur 12).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). isbn 90-377-0056-x (eur 13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). isbn 90-377-0066-7 (eur 18,20).
2001/16 Effi ciency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001). 

isbn 90-377-0064-0 (eur 11,35).
2001/21 De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland (2001) isbn 90-377-0080-2 

(eur 12,90).
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Onderzoeksrapporten 2002
2002/01 Onbetaalde arbeid op het spoor. isbn 90-377-0073-x (eur 12).
2002/12 De werkelijkheid van de Welzijnswet (2002). isbn 90-377-0116-7 (eur 15,90).
2002/15 De vierde sector (2002). isbn 90-377-0093-4 (eur 34,50).

Onderzoeksrapporten 2003
2003/2 Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling (2003). isbn 

90-377-0124-8 (eur 17,50).
2003/3 Inkomen verdeeld (2003). isbn 90-377-0074-8 (eur 32,50).
2003/6 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging (2003). isbn 90-377-0114-0 

(eur 24,50).
2003/7 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging. Samenvatting van het 

onderzoeksrapport (2003). isbn 90-377-0133-7 (eur 10).
2003/9 Maten voor gemeenten 2003 (2003). isbn 90-377-0134-5.

Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het scp).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (eur 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (eur 6,80).
69 De toekomst van de awbz (2001) (eur 6,80).
70 The non profi t sector in the Netherlands (2001) (eur 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (eur 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (eur 6,80).
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (eur 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (eur 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) (eur 13,60).
76 Tussenrapport Onderwijs in Allochtone Levende Talen (2001) (eur 6,80).
77 Ruime kavel of compacte stad ? (2001) (eur 6,80).
78 Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het ramingsmodel zorg 

(2001) (eur 6,80).
79 Sociale cohesie en sociale infrastructuur (2002) (eur 6,80).
80 Gemeentelijk ramingsmodel kinderopvang (2002). isbn 90-377-0108-6 (eur 6,80).
81 Modellering van de gehandicaptenzorg (2002) (eur 6,80).
82 Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van het 

ramingsmodel zorg (2002). isbn 90-377-0099-3 (eur 6,80).
83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). isbn 90-377-0100-0 

(eur 6,80).
84 Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters (2002). 

isbn 90-377-0101-9 (eur 6,80).
85 Intramurale awbz-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). 

isbn 90-377-0102-7 (eur 6,80).
86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). isbn 90-377-0103-5 (eur 10).
87 Naar een agenda voor de jeugd. Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid (2002). 

isbn 90-377-0105-1 (eur 6,80).
88 Kenniscentra in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het 

aantal kenniscentra (2002). isbn 90-377-0122-1 (eur 11,00).
89 Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg (2003). isbn 90-377-0123-x 

(eur 17,50).
90 Sociale activering. Een brug tussen uitkering en betaald werk (2003). isbn 90-377-0127-2 

(eur 10).
91 Het sociale draagvlak voor de quartaire sector, 1970-2000 (2003). isbn 90-377-0131-0 

(eur 15).
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Overige publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states (2001). 
isbn 90-377-0049-7 ($19.95/eur 22) (integrale vertaling van De maat van de 
verzorgingsstaat).

Report on the Elderly 2001 (2001). isbn 90-377-0082-9 (eur 34) (integrale vertaling van 
Rapportage ouderen 2001).

Essay Waarom blijven boeren? (2001). isbn 90-377-0084-5 (eur 4,50).

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). isbn 90-377-0081-0 (eur 7).

Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 (eur 19,90).

Uitgewerkt! (2002). isbn 90-377-0085-3 (eur 7).

De oplossing van de civil society (2002). isbn 90-377-0107-8 (eur 4,50).

Leeft Europa wel? Een verkenning van de Europese Unie in de publieke opinie en het onderwijs (2002). 
isbn 90-377-0117-5 (eur 6,80).

De veeleisende samenleving. Psychische vermoeidheid in een veranderde sociaal-culturele context
(2002). isbn 90-377-0199-1 (eur 6,80).

Armoedebericht 2002 (2002). isbn 90-377-0121-3 (eur 9,90).

Kijken naar gevaren. Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid (2002). isbn 90-377-
0120-5 (eur 7,50).


