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VOORWOORD

In het kader van het ‘Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding’
rees de behoefte aan een beter inzicht in de relatie tussen de taken en middelen van de
gemeentelijke bestuurslaag. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is graag
ingegaan op het verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om een voorstudie over dat onderwerp op te stellen.
Deze opdracht sluit goed aan bij een traditioneel taakveld van het SCP: de analyse en
raming van het gebruik en de kosten van voorzieningen in de quartaire sector. Via de
lijn van een meerjarig onderzoek naar de decentralisatie van welzijnsvoorzieningen,
is het SCP al langer betrokken bij vraagstukken die te maken hebben met de gedeelde
verantwoordelijkheden van het rijk en de overige bestuurslagen ten aanzien van veel
essentiële maatschappelijke functies.
Dit rapport is een voorstudie, die binnen een stringent tijdschema en met beperkte
middelen moest worden opgesteld. De voorstellen met betrekking tot de te hanteren
prestatie-indicatoren, de gepresenteerde analyses van gemeentelijke uitgaven en de
voorlopige analyseresultaten met betrekking tot de relatie tussen taken en middelen
moeten daarom worden beschouwd als een eerste aanzet tot een meer omvattende en
nader uitgewerkte aanpak, die zijn gestalte zou kunnen krijgen in het kader van een
vervolgopdracht.
De opstellers van het rapport zijn dank verschuldigd aan de ambtelijke begeleidings-
groep bestaande uit de heren H.S.K. Boerboom en drs. J.M. Berkenbosch en mevrouw
drs. A.C. van der Tuin van het ministerie van BZK en de heren drs. A.A. Hut en drs.
S. Pasman van het ministerie van Financiën. Daarnaast komt dank toe aan diverse
medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van enkele van de andere
berichtgevers (Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen en het ministerie van
OCenW) voor toelichtingen en aanvullingen op gepubliceerde informatie.
Een concept-versie van het rapport is voorgelegd aan een aantal externe deskundigen.
Het betreft de heren drs. A.G. Berkhout (deskundige op het terrein van
prestatiemeting en beleidsevaluatie van het ministerie van Financiën), dr. P.
Bordewijk (publicist en adviseur), Prof. dr. H. de Groot (directeur Algemene
Rekenkamer en hoogleraar managment control in non-profit-organisaties aan de
Vrije Universiteit), drs. J.W.M. Hopstaken (projectleider productenbegroting van de
gemeente Dordrecht), dr. P.C.M. Huigsloot (directeur Cebeon), dr. H. L. Klaassen
(hoofddocent Economie aan de Erasmus Universiteit) en drs. H.W.M. Wesseling
(gemeentesecretaris Dordrecht). Hun commentaar, dat uiteenliep van instemmend tot
kritisch ten aanzien van de in dit rapport geschetste aanpak, heeft aanleiding gegeven
tot diverse verbeteringen en verduidelijkingen.
Het is opmerkelijk hoeveel er op reguliere basis al bekend is over uitgaven en
prestaties van gemeenten. Ik ben van mening dat deze informatie in combinatie met
het hier geschetste interpretatiekader een nuttige bijdrage kan leveren aan de
vergroting van de transparantie met betrekking tot taken en middelen van de
gemeentelijke bestuurslaag.

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1  De doelstelling van dit rapport

Het vooronderzoek ‘Gemeentelijke Kengetallen’ is opgestart in het kader van het
‘Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding’ (PLAVAT). Dit plan
van aanpak richt zich op het verkrijgen van inzicht om een beter gefundeerd
bestuurlijk oordeel over de omvang van de gemeentelijke middelen mogelijk te
maken.
Achtergrondinformatie over de aan het Sociaal en Cultureel Planbureau verstrekte
opdracht is te vinden in een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer van 12 december 2000. Volgens pagina 5
van deze brief dient 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 informatie
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." Op pagina 7 van deze
brief wordt gewag gemaakt van een opdracht aan het SCP.

Het SCP had op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties al eerder, namelijk op 10 november 2000, een offerte opgesteld
voor een voorstudie "naar de mogelijkheid om de transparantie van gemeentelijke
uitgaven te vergroten via een koppeling van deze uitgaven aan te verrichten taken".

Deze voorstudie moet blijkens de (geaccordeerde) offerte betrekking hebben op de
volgende onderzoeksvragen:
1. Welke indeling van gemeentelijke taken moet worden gehanteerd? Hierbij is het

van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten op gangbare indelingen van
gemeentelijke functies en gemeentelijke uitgaven.

2. In hoeverre kunnen voor de onderscheiden terreinen meetbare
prestatie-indicatoren worden gekozen?

3. In hoeverre zijn dergelijke cijfers thans beschikbaar?
4. Op welke terreinen kunnen dergelijke gegevens te zijner tijd worden vergaard,

welke inspanning is daarvoor nodig en welke kosten zijn ermee gemoeid?

Hoewel de oorspronkelijke opdracht aan het SCP dus vooral betrekking heeft op de
keuze en operationalisering van productindicatoren, rekenen de auteurs het bij nader
inzien en in overleg met de ambtelijke begeleidingsgroep ook tot hun taak om te
schetsen:

5. Op welke wijze prestatie-indicatoren in samenhang met gegevens over de
uitgaven kunnen worden gebruikt bij een analyse van de relatie tussen de
ontwikkeling van de gemeentelijke taken en middelen.
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Een pure ‘grabbelton’ van productindicatoren levert onvoldoende houvast voor een
analyse van de relatie tussen taken en middelen. De uitgaven zijn in dit verband om
drie redenen van groot belang:
- Ten eerste spelen zij in het geval van voorzieningen met meerdere producten een

rol bij de weging van de afzonderlijke prestatie-indicatoren.
- Ten tweede zijn zij van belang voor de aggregatie van de productie van

afzonderlijke voorzieningen tot clustertotalen of tot landelijke totalen voor
gemeenten.

- Ten derde krijgen prestatie-indicatoren meer reliëf en betekenis tegen de
achtergrond van informatie over de middelen die daarbij zijn ingezet.

De auteurs zijn van mening dat zonder een redelijk gedetailleerd inzicht in de
uitgaven geen coherent stelsel van prestatie-indicatoren kan worden opgeleverd dat te
zijner tijd zal kunnen worden gebruikt voor een analyse van de relatie tussen de
ontwikkeling van gemeentelijke taken en uitgaven (een van de doelstellingen van
PLAVAT volgens het citaat uit de brief aan de Tweede Kamer).
De feitelijke confrontatie tussen producten en kosten zal echter in deze voorstudie
alleen worden uitgewerkt voor de terreinen onderwijs, maatschappelijke en sociale
dienstverlening en volksgezondheid (het zogenoemde cluster ‘zorg’). Deze
confrontatie is uitgevoerd om de mogelijkheden en de tekortkomingen van de
aanbevolen benadering te illustreren.

Een subtiel verschil tussen de taakomschrijving in de brief aan de Tweede Kamer en
de SCP-offerte heeft betrekking op de formulering op pagina 7 in genoemde brief dat
de resultaten van het SCP-onderzoek ‘inzicht kunnen bieden in de ontwikkeling van
gemeentelijke behoeften in relatie tot ontwikkelingen in de maatschappij’. Behoefte-
indicatoren zijn niet hetzelfde als prestatie-indicatoren. In het eerste geval draait het
om de vraag van burgers en van het bedrijfsleven naar gemeentelijke producten, in
het tweede geval om een feitelijke meting van de gemeentelijke productie. Bij de
uitwerking van de opdracht heeft het SCP zich gericht op de taakomschrijving zoals
die is omschreven in de geaccordeerde offerte, dat wil zeggen op het kiezen van
prestatie-indicatoren en het ontwikkelen van een instrument voor prestatiemeting.
Overigens kan hierbij de kanttekening worden gemaakt dat ook behoeften betrekking
hebben op geleverde of te leveren producten. De productie wordt bijvoorbeeld in veel
gevallen gemeten via het gebruik van voorzieningen en het gebruik van
voorzieningen is op zijn beurt weer gerelateerd aan de vraag naar voorzieningen. Zo
bezien is het analyseren van gemeentelijke prestaties een belangrijke stap in de
richting van het evalueren van de behoefte aan gemeentelijke diensten. 1

De verdere indeling van deze notitie is als volgt. De paragrafen 2 tot en met 5
schetsen de achtergrond van de analyses. Paragraaf 2 gaat summier in op eerdere
werkzaamheden van het SCP op het terrein van prestatiemeting en ramingen, die
samenhang vertonen met de onderhavige opdracht. De paragrafen 3 en 4 hebben
respectievelijk betrekking op prestatiemeting in het algemeen en meting van
gemeentelijke prestaties in het bijzonder. Paragraaf 5 behandelt de manier waarop
prestatiegegevens kunnen worden geïnterpreteerd.
De paragrafen 6 tot en met 10 gaan in op de afzonderlijke deelvragen. Paragraaf 6
gaat in op de eerste deelvraag, de te hanteren indeling van gemeentelijke taken.
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Paragraaf 7 gaat nader in op de gemeentelijke uitgaven, waarvan eerder is gesteld dat
zij essentieel zijn als ‘kapstok’ voor de analyse van gemeentelijke prestaties.
Paragraaf 8 gaat in op de tweede deelvraag, de keuze van prestatie-indicatoren.
Paragraaf 9 gaat in op de derde en vierde deelvraag, de gegevensproblematiek.
Paragraaf 10 illustreert aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden de wijze
waarop een samenhangend beeld van de gemeentelijke prestaties kan worden
verkregen en een relatie kan worden gelegd met de ingezette middelen (de vijfde
deelvraag). Paragraaf 11, ten slotte omvat een samenvatting en enkele afrondende
conclusies.

2  Lopende SCP-projecten op dit terrein

Sinds het begin van de jaren tachtig is door het SCP een methodiek ontwikkeld
waarmee de ontwikkeling van het gebruik en de kosten van de zogenoemde quartaire
diensten wordt geanalyseerd en geraamd. Het gaat daarbij om 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 Commissie
Planvorming Kwartaire Sector, publicaties van IOO en SCP over ‘Kerngegevens
openbaar bestuur’). Een methodische verantwoording is te vinden in Blank et al.
(1989). Meer recente publicaties over dit onderwerp zijn: Het Memorandum
Quartaire Sector 1998-2002 (SCP 1998) en hoofdstuk 4 van de Sociale en Culturele
Verkenningen 1999 (SCP 1999). Een nieuw rapport over de quartaire sector staat op
stapel (Kuhry en Van der Torre 2001).

Van meet af aan is het Quartaire Sector project 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 productiviteitsanalyses en
op ramingsmodellen. Voorbeelden daarvan zijn de SCP-rapporten Doelmatig
dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989), Trends in onderwijsdeelname (Kuhry 1998),
Public Provision and Performance, (Blank et al. 2000) en Een model voor de
strafrechtelijke keten, (Van der Torre en Van Tulder 2001). Deze verdiepingsslagen
hebben veelal betrekking op specifieke voorzieningen, en zijn niet altijd gemakkelijk
te vertalen naar andere deelsectoren.

Tot dusver heeft het SCP een vijftiental diensten in deze analyses betrokken waarbij
de gemeentelijke bestuurslaag een rol speelt. Dit betreft basis-, speciaal- en voortgezet
onderwijs, volwasseneneducatie, politie, brandweer, ouderenzorg, gehandicaptenzorg,
sociale werkplaatsen, sociale diensten, openbare bibliotheken, musea, sociaal-
cultureel werk, sportaccommodaties en openbaar vervoer.
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3  Meting van de productie

Bij een productieproces kan een onderscheid worden gemaakt tussen ingezette
middelen (=input), proces, product (=output) en effect (Platform Beleidsanalyse 1990;
Haselbekke et al. 1990). Hoewel de uiteindelijke doelstelling van overheidshandelen
vooral te maken heeft met beoogde effecten, heeft dit rapport vooral betrekking op de
meting en meetbaarheid van de producten.
De meting van effecten is in de praktijk nog veel ingewikkelder dan die van de
producten, doordat maatschappelijke ontwikkelingen ook door andere factoren dan
het overheidsbeleid worden beïnvloed.

De tekst van deze paragraaf is (evenals die van paragraaf 4) grotendeels ontleend aan
een concept-rapportage over quartaire sector (Kuhry en Van der Torre 2001) waar
een nadere toelichting en uitwerken van de betrokken concepten wordt gegeven.

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
gebruik gemaakt van fysieke productindicatoren. Dit is een verzamelterm, 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 te maken hebben met de afnemers van de diensten;
- procesindicatoren, die te maken hebben met de verrichte werkzaamheden of met

tussenproducten;
- inputindicatoren, die te maken hebben met ingezette middelen.

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 zijn gerelateerd aan de afnemers van de diensten en
kunnen aldus een rol spelen in analyses en ramingen van de vraag naar quartaire
diensten. Voorbeelden van gebruiksindicatoren 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 productie wordt gekozen, wordt impliciet
verondersteld dat de genezingskans of het slaagpercentage constant is.
Procesindicatoren vormen een maat voor de verrichte werkzaamheden en daarmee
voor de inspanningen van het betrokken personeel. Voorbeelden van
procesindicatoren zijn het aantal verrichtingen in ziekenhuizen of het aantal gegeven
lessen in het onderwijs. In sommige gevallen kunnen procesindicatoren gebruikt
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worden als indicator voor de productie. In het geval van de thuiszorg, bijvoorbeeld,
kan de productie worden gemeten via het aantal contacturen van het personeel. De
impliciete veronderstelling is dan dat het personeel per contactuur 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 (CBS) deze bijvoorbeeld in het kader van de Nationale
Rekeningen op basis van de ingezette middelen. Voor het huidige doel is een
dergelijke benadering echter over het algemeen niet zinvol: de doelmatigheid van
uitgaven kan nu een maal niet worden getoetst aan de hand van de uitgaven zelf.
Toch zijn inputindicatoren in uitzonderlijke gevallen ook bruikbaar als benadering
van de productie. Waar de productie bijvoorbeeld plaatsvindt via de uitbesteding van
taken aan marktproducenten, kan de productie worden benaderd via de daarmee
gemoeide kosten.

Voor sommige voorzieningen wordt een aantal verschillende producten
onderscheiden. Dit kan oplopen tot meer dan dertig producttypen bij een producent
als de belastingdienst. Het is noodzakelijk om de productie op één noemer te bren gen.
In de marktsector is dat geen probleem omdat de afzonderlijke producten kunnen
worden gewogen met hun waarde, de marktprijs. Bij quartaire diensten is dat niet
mogelijk en moet men in plaats daarvan zijn toevlucht nemen tot ingezette middelen
(bij voorkeur integrale kosten, eventueel ook personeel) als weegfactor. De toename
van de totale productie tussen jaar t1 en jaar t2 kan dan worden berekend door de
toename van alle afzonderlijke producten te wegen met hun kostenaandeel in jaar t1
(zie Box 1).

Box 1 Basisrecept voor berekening samengestelde productie

De productie c.q. het gebruik wordt waargenomen op het niveau van voorzieningen.
De presentatie in rapportages vindt echter vaak plaats op het niveau van clusters van
voorzieningen. Daartoe kunnen het gebruik c.q. de productie en de ingezette
middelen van een aantal voorzieningen worden geaggregeerd. Kosten of ingezette
middelen worden daarbij opgeteld. Het geaggregeerde gebruik kan worden berekend
via weging van het gebruik van de onderscheiden voorzieningen met de
kostenaandelen van de voorzieningen in een bepaald basisjaar conform het schema in
Box 1.

Indexeer de afzonderlijke productreeksen Qit met de waarde 100 voor alle reeksen in basisjaar
b, waar i = 1,2, …, n staat voor het volgnummer van het product en t = 1, 2, 3, … voor het jaar.
De bijbehorende formule luidt: Iit = 100 Qit/Qib, waar Iit staat voor het berekende indexcijfer.
Weeg de reeksen vervolgens met hun kostenaandeel Kib/Kb in hetzelfde basisjaar. De
samengestelde reeks is dan eveneens een indexreeks met de waarde 100 in jaar b:
 It = (K1b/Kb) I1t + (K2b/Kb) I2t +…..+(Knb/Kb) Int met Kb = K1b + K2b +….+ Knb
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Specifieke problemen die optreden bij de meting van het gebruik of de productie
hebben betrekking op heterogeniteit, doeltreffendheid en kwaliteit.
Heterogeniteit heeft te maken met differentiatie van de productie. Hiermee kan
rekening worden gehouden door het onderscheiden van productcategorieën die
vervolgens gewogen kunnen worden opgeteld met behulp van de kosten per product.
Op die manier kan bijvoorbeeld 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. In theorie kan dus
heel goed voor heterogeniteit worden gecorrigeerd. De beperkende randvoorwaarde is
dat er gedifferentieerde gegevens over de productie beschikbaar moeten zijn en dat er
zinvolle veronderstellingen over de onderlinge weegfactoren moeten kunnen worden
gemaakt.
Doeltreffendheid heeft te maken met de mate waarin de directe doelstelling van het
productieproces wordt verwezenlijkt. Hieronder verstaan we een doelstelling die
betrekking heeft op en toetsbaar is aan de hand van een concreet eindproduct. Als
directe doelstelling van het onderwijs zou bijvoorbeeld kunnen gelden het behalen
van het einddiploma, als die van de curatieve zorg het succesvol voltooien van de
behandeling en als die van de politie (onder meer) het ophelderen van misdrijven.
Een productindicator is in de regel bruikbaarder, naarmate hij beter het directe doel
van het productieproces weergeeft. Bij ziekenhuizen, bijvoorbeeld, blijkt dat analyses
vaak aan scherpte verliezen doordat opnames, verpleegdagen of verrichtingen als
indicator fungeren in plaats van succesvolle behandelingen. Hetzelfde geldt voor
analyses van het onderwijs, waarbij de aantallen leerlingen in plaats van hun
schoolresultaten als productindicator worden gehanteerd. Naast dergelijke directe, via
het eindproduct meetbare, doelstellingen bestaan er vaak ook diepere achterliggende
maatschappelijke doelstellingen. Dergelijke achterliggende doelstellingen zijn:
mondiger burgers en een goed opgeleid arbeidsaanbod (onderwijs), bevordering van
een lang en gezond leven (zorg) en bestrijding van de criminaliteit (politie). Dit type
doelstellingen blijft hier verder buiten beschouwing.2

Kwaliteit is een complex begrip dat te maken heeft met kenmerken van het
productieproces of van het product zelf. Het is zinvol om een onderscheid te maken
tussen objectieve maten en subjectieve oordelen. Bij objectieve maten voor de
proceskwaliteit kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het percentage bevoegde
leerkrachten, ziekteverzuim en dergelijke. Subjectieve kwaliteitsoordelen over het
proces in het algemeen of het product in het bijzonder kunnen worden gevraagd aan
de gebruiker, een toezichthouder (inspectie) of het personeel.
Indien de kwaliteit niet adequaat is verdisconteerd in de productiemaat impliceren
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 leerkrachten 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 en
is zelfs bij een adequate meting (bijvoorbeeld via subjectieve kwaliteitsoordelen) niet
gegarandeerd dat de uitkomsten vertaalbaar zijn naar de gehanteerde
productindicator.
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4  Specifieke problemen bij het meten van de gemeentelijke productie

Ondanks de aan het eind van de vorige paragraaf opgesomde problemen is de meting
van de productie via prestatie- of gebruiksindicatoren relatief eenvoudig wanneer
sprake is van finale 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 gemeenten: zie onder meer Haselbekke et al.
(1990) en De Groot en Goudriaan (1991).

Bij veel gemeenten is in de afgelopen 15 jaar energie gestoken in modernisering van
managementprocessen, in het meten van prestaties en sturing op output.
Toonaangevend is in dit verband naast een aantal pioniersgemeenten (o.a. Tilburg en
Delft) het zogenoemde BBI-project (Beleids- en beheersinstrumentarium) geweest
(zie o.a. Houwaart 1995 en van Helden 1998). Bordewijk en Klaassen (2000) geven
een -overigens nogal ontnuchterend - overzicht van de huidige stand van zaken. Dit
overzicht is goed bruikbaar als introductie in de theorie van productmeting en als
startpunt voor een literatuurstudie met betrekking tot gemeentelijke toepassingen. Zij
concluderen dat het ideaal van een productbegroting3 nog nergens is verwerkelijkt en
hebben grote twijfels over de haalbaarheid van een dergelijke aanpak. Zij pleiten er
desalniettemin wel voor om op een minder ambitieuze manier gebruik te maken van
kengetallen.
Op pagina 86 van hun rapport presenteren zij een schema voor de relatie tussen
homogeniteit en identificeerbaarheid van de output en sturingsprocessen, waaruit
blijkt dat outputfinanciering in hun visie alleen mogelijk is bij identificeerbare en
homogene output. Een eis van strikte homogeniteit is zeer beperkend, omdat in de
praktijk zelden sprake zal zijn van een volstrekt homogene output. Wij vinden dat
deze eis te ver gaat. Hoewel de heterogeniteit van producten en kwaliteitsverschillen
de nodige complicaties kunnen opleveren, valt daar op verschillende manieren voor te
corrigeren: ten eerste via weging van heterogene productcategorieën met hun
kostenaandelen, ten tweede door kwaliteitsborging, bijvoorbeeld via een inspectie of
een andere onafhankelijke toezichthouder.
De eis dat de output identificeerbaar moet zijn, legt veel wezenlijkere beperkingen op
aan de haalbaarheid van outputmeting in de sector openbaar bestuur, vooral als
hieraan wordt toegevoegd dat de output ook op een zinvolle manier moet kunnen
worden gekwantificeerd.
Net als voor ministeries geldt voor gemeenten dat zij deels zijn betrokken bij finale
dienstverlening aan burgers en bedrijven, deels werkzaamheden van uitvoerende
instanties controleren, aansturen en/of subsidiëren, en deels algehele voorwaarde-
scheppende taken vervullen. In de uitwerking wordt hier onderscheid gemaakt tussen
de volgende typen werkzaamheden:

A1 In het geval van finale dienstverlening aan burgers is het vaak betrekkelijk
eenvoudig om productindicatoren te definiëren. Men moet dan denken aan
aantallen uitleningen van boeken en andere media, aantallen bezoeken van
zwembaden, het aantal verstrekte uitkeringen of het aantal verstrekte
vergunningen. Dit onderwerp is besproken in paragraaf 3. De kosten die
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gerelateerd zijn aan finale dienstverlening worden in het vervolg aangeduid als
exploitatiekosten.

A2 Een hiermee vergelijkbaar geval vormt de finale dienstverlening van overheden
aan bedrijven in de marktsector. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om verstrekte
vergunningen, maar ook om dienstverlening door de gemeentereiniging. Met
betrekking tot de meetbaarheid van de productie onderscheid deze categorie zich
niet of nauwelijks van A1.

B Aansturende activiteiten van overheden vallen in de categorie intermediaire
dienstverlening4. Het betreft de aansturing van uitvoerende instanties die eveneens
tot de overheid behoren of die grotendeels door de overheid gefinancierd worden
zoals scholen, bibliotheken en sociaal-cultureel werk. De hiermee gemoeide
kosten worden in het vervolg aangeduid als aansturingskosten. Het gaat hier om
een coördinerende of controlerende taak dan wel een regiefunctie met betrekking
tot werkzaamheden van zelfstandige of op afstand geplaatste
uitvoeringsorganisaties. 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, verzonden brieven en dergelijke, dat wil zeggen in
procesindicatoren die direct aansluiten bij de verrichte werkzaamheden. Bij
monitoren op afstand, of het hier nu bestuurders op het niveau van gemeenten of
rijksinstanties betreft, kan en moet worden volstaan met veel globalere informatie.
In die lijn kan de productie van gemeentelijke diensten met een aansturende taak
worden gerelateerd aan de finale productie die bij de betreffende
uitvoeringsorganisaties plaatsvindt (zie bijvoorbeeld De Groot en Goudriaan 1991
en Haring et al. 1995). Wel kan er al naar gelang van de aard van de
werkzaamheden gekozen worden voor een productindicator die afwijkt van die bij
de finale productie, bijvoorbeeld het aantal instellingen dat wordt aangestuurd of
de totale kosten die zijn gemoeid met de finale productie. Het zal duidelijk zijn dat
bij het hanteren van dergelijke productindicatoren de afstand tussen de indicator
en de feitelijke productie betrekkelijk groot is. De problemen die kleven aan
dergelijke maten voor de productie wijken echter niet essentieel af van die van een
gebruiksindicator in het geval van finale dienstverlening.
Een verdere complicatie is dat er sprake kan zijn van meer dan één aansturende
overheidslaag. In de praktijk kunnen er dan ook verschuivingen plaatsvinden in
de rol van de betrokken overheidslagen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
onderwijs, waar zowel rijk als gemeenten een sturende taak hebben, waarbij
recentelijk verantwoordelijkheden zijn overgedragen van het Rijk aan gemeenten
(o.a. op het terrein van de huisvesting).

C Voorwaardescheppende activiteiten van gemeenten zijn op te vatten als zuiver
collectieve diensten. Het kenmerk hiervan is dat dergelijke diensten niet aan
individuele burgers of bedrijven kunnen worden toegerekend (zie bijvoorbeeld
Wolfson 1988 en Cornelisse et al. 1994).5 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
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te kiezen dan procesindicatoren (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 (Bordewijk en
Klaassen 2000: 99-100) verwijzen zij naar de nuttige rol die globale, niet aan
specifieke voorzieningen gerelateerde kengetallen spelen bij de verdeelsleutels
voor het gemeentefonds. Deze suggestie verdient navolging al is de vraagstelling
ten aanzien van de verdeelsleutels van het gemeentefonds anders dan bij de
onderhavige problematiek.6 Met dergelijke indicatoren worden de uitgaven voor
een bepaalde taak gerelateerd aan een norm (uitgaven per inwoner, per km2 en
dergelijke). 7,8,9 Om die reden zullen dit soort indicatoren in dit rapport verder
worden aangeduid als normeringsindicatoren.

D Ten slotte kunnen werkzaamheden ook worden gerubriceerd als ‘overhead’. Dit
betreft posten in de gemeenterekeningen als ‘algemene ondersteuning’,
‘secretarie’ of ‘algemeen beheer’. Strikt genomen speelt het probleem van de
overhead op alle niveaus. Bij een uitvoeringsorganisatie als een school is er
bijvoorbeeld een directeur, een conciërge en een administratie.10 Waar overhead
niet expliciet in de gemeenterekening (c.q. gemeentebegroting) is onderscheiden,
wordt deze automatisch toegerekend aan de bijbehorende finale (of intermediaire)
productie. Waar de overhead wel geëxpliciteerd wordt, zijn er twee equivalente
berekeningsmethoden beschikbaar: evenredige omslag van de bedragen over alle
bijbehorende kostenposten (correctie via de uitgavenkant) of berekening van een
gewogen productindicator onder verwaarlozing van de overhead-component, die
vervolgens wel wordt gerelateerd aan het totaal van de betreffende uitgaven.
(correctie via de productiekant). In deze studie wordt het uitgavenkader als anker
gekozen en wordt derhalve een keuze gemaakt ten gunste van de tweede aanpak.

5  Analyseschema's

Bij de interpretatie van ontwikkelingen in de tijd wordt een basisschema toegepast,
dat betrekking heeft op de vergelijking van de ontwikkeling van de kosten met de
ontwikkeling van het productievolume. In die benadering fungeren de kosten per
product als één van de belangrijkste kengetallen. Per definitie zijn de kosten gelijk
aan het productievolume maal de kosten per product. De drie genoemde grootheden
kunnen worden uitgedrukt als indexcijfer, waarbij het niveau in een bepaald basisjaar
op 100 wordt gesteld.

Bij de uitwerking wordt niet uitgegaan van de nominale kosten, maar van de reële
kosten. Deze worden verkregen door de kosten te defleren met het prijsindexcijfer van
het Bruto Binnenlands Product. Ze kunnen worden uitgedrukt als indexcijfer of als
bedragen in guldens van een bepaald basisjaar. Met een dergelijke normalisatie
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worden twee doelen gediend. Ten eerste wordt gecorrigeerd voor inflatie, ten tweede
kunnen de aldus berekende reële kosten per product worden geïnterpreteerd als de
relatieve kostprijs van de betreffende dienst ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland vervaardigde product. Specifieke loon- en prijsontwikkelingen van
ingezette middelen komen in de ontwikkeling van deze relatieve kostprijs tot uiting.
Dit begrip speelt evenals de arbeidsproductiviteit en de loonkosten per arbeidsjaar een
centrale rol in de zogenoemde wet van Baumol (zie Box 2).

Box 2: De wet van Baumol

In meer complexe situaties waar sprake is van meerdere typen werkzaamheden
(voorwaardescheppend, aansturend, of uitvoerend) en/of van een betrokkenheid van
meerdere overheidslagen, kan bij de uitwerking gebruik worden gemaakt van de
bedrijfskolom als analyseschema (vergelijk o.a. IOO/SCP 1994). Een volledig
uitgewerkte bedrijfskolom kan er als volgt uitzien:

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 diensten

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 verzorgend
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 personeelswerving: als de
lonen in de quartaire sector te laag worden zal het op den duur moeilijk worden om
bekwaam personeel te werven en vast te houden.

− Door deze loonontwikkeling, die slechts ten dele wordt gecompenseerd door een stijging
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.
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Tabel 1 Voorbeeld van een denkbeeldige bedrijfskolom, indexcijfers 1995 = 100
1995 1996 1997 1998

gewogen productievolume . . . .

reële exploitatiekostena

waarvan rijk (%) . . . .
waarvan gemeenten (%) . . . .
waarvan eigen bijdragen (%) . . . .

reële aansturingskostena

waarvan gemeenten (%) . . . .
waarvan rijk (%) . . . .

reële beleidskosten
waarvan gemeenten (%) . . . .
waarvan rijk (%) . . . .

  a    Kosten gedefleerd met prijsindexcijfer van het bruto binnenlands product.

De term ‘kolom’ heeft betrekking op de voorkolom van dit schema, waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoering, aansturing en beleid. Het gaat in dit
geval om taken waarbij naast de gemeenten ook het Rijk is betrokken. De finale
producten fungeren in dit voorbeeld niet alleen als productindicator voor de finale
dienstverlening maar ook als (indirecte) productindicator voor de aansturende en
voorwaardescheppende activiteiten van gemeenten en Rijk.
De ontwikkelingen van kosten voor een bepaalde voorziening worden uiteengelegd in
een volumecomponent (productievolume) en een prijscomponent (kosten per
product).
Waar naast gemeenten ook andere overheidslagen bij finale, aansturende of
voorwaardescheppende activiteiten zijn betrokken, kunnen de gemeentelijke uitgaven
worden uitgedrukt als percentage van de totale kosten. Bij finale diensten moeten dan
overigens ook eigen bijdragen van burgers en bedrijven die niet door de gemeenten
zelf worden geïnd in de beschouwing worden betrokken.

Omdat gemeenten als non-profit-instanties min of meer ‘quitte spelen’, geldt dat het
totaal van de beschikbare middelen bij benadering gelijk is aan het totaal van de
kosten. Dan geldt dat de totale kosten gelijk zijn aan de som van de
overheidsuitgaven en de inkomsten van derden (burgers en bedrijfsleven). Dit gaat
uiteraard niet op voor afzonderlijke deeltaken. Het is van belang om de gemeentelijke
uitgaven uit te drukken als percentage van de totale kosten, omdat op die manier
verschuivingen in de rol van overheidslagen tot uitdrukking kunnen worden gebracht.
In het rapport van de Commissie Schouten (ministerie van BiZa 1998a) worden
verschuivingen in de omvang van het gemeentefonds in kaart gebracht, die deels te
maken hebben met overhevelingen van rijkstaken naar de gemeente en deels met
verschuivingen van specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (zie daarvoor ook
de Rijksbegroting voor het gemeentefonds 2001, TK 2000/2001e). Ook in het laatste
geval neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten toe, met consequenties voor de
omvang van aansturende of voorwaardescheppende activiteiten van de gemeentelijke
overheid.
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Strikte uitwerking van het analyseschema in tabel 1 vergt dat naast de finale
dienstverlening ook de aansturende en voorwaardescheppende activiteiten van de
gemeenten en andere overheidslagen in kaart worden gebracht. Dit is ambitieus en
voegt nieuwe elementen toe aan de toch al omvangrijke informatiebehoefte in het
kader van het project ‘gemeentelijke kengetallen’. Daarom zal bij de uitwerking een
vereenvoudigingsslag worden doorgevoerd. De aansturende en
voorwaardescheppende activiteiten van gemeenten worden alleen onderscheiden van
de uitvoerende activiteiten voorzover die a) (desnoods tentatief) kunnen worden
afgesplitst, b) substantieel zijn in verhouding tot de totale gemeentelijke uitgaven
voor het betreffende onderdeel en c) een productindicator hebben die afwijkt van die
voor de bijbehorende finale dienstverlening. De eerste twee beperkende voorwaarden
gelden ook voor het in beeld brengen van aansturings- en voorwaardescheppende
actitiviteiten van andere overheden.

Bij historische analyses is het nuttig om de ontwikkeling van de kosten per product
nader te verklaren. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het
decompositieschema in Box 3 dat is ontwikkeld in het kader van het quartaire sector-
project van het SCP (zie ook Kuhry en Van der Torre 2001) en dat zijn inspiratie
ontleend aan de eerder toegelichte wet van Baumol.

Box 3 Decompositie relatieve kostprijs

De loonkosten kunnen nog worden opgesplitst in een contractuele en een incidentele
component. Bij de toepassing van dit schema op gemeentelijke functies wordt men
overigens geconfronteerd met twee problemen:

Voor de reële kosten van quartaire diensten gelden de volgende vergelijkingen [‘per product’ wordt verder
afgekort tot p.p. en ‘per arbeidsjaar’ tot p.a.]:

reële kosten = productievolume* reële kosten p.p. (1)

waarbij:

reële kosten p.p. = ( arbeidsjaren p.p. * reële loonkosten p.a.) + reële niet-loonkosten p.p. (2)

In groeivoeten gelden dan bij benadering 11 de volgende vergelijkingen:

groeivoet reële kosten = groeivoet productievolume + groeivoet reële kosten p.p. (3)

waarbij:

groeivoet reële kosten p.p. = aandeel loonkosten * (groeivoet reële loonkosten p.a. –

groeivoet arbeidsproductiviteit) + aandeel niet-loonkosten * groeivoet reële

niet-loonkosten p.p  (4)



MATEN VOOR GEMEENTEN 19

Ten eerste zijn gegevens naar kostensoort (loonkosten, niet-loonkosten) vanaf 1995
alleen beschikbaar voor het totaal van de gemeentelijke uitgaven. Dit probleem valt te
ondervangen door vooralsnog uit te gaan van de verdeling naar kostensoort voor
1995, proportioneel aangepast aan de veranderingen in de daaropvolgende jaren op
grond van de mutaties in gemeentelijke totalen. Ten tweede zijn er alleen gegevens
over het totale personeelsbestand en ontbreekt een uitsplitsing naar taakveld. Dit
probleem valt te ondervangen door naast de contractuele loonontwikkeling ook de
incidentele loonontwikkeling te baseren op die voor het gemeentelijk personeel in
totaliteit. Via het defleren van de personeelskosten met deze prijscomponenten kan
dan een personeelsvolume worden berekend dat vervolgens in de plaats komt van de
personeelssterkte in Box 3. Veel economen zullen deze aanpak zelfs prefereren omdat
op die manier impliciet rekening wordt gehouden met een verandering in de
samenstelling van de factor arbeid.

Om de relatieve kostprijsontwikkeling van quartaire diensten in beeld te brengen is –
zoals gezegd- gekozen voor deflatie met het prijsindexcijfer voor het Bruto
Binnenlands Product. De loonkosten per arbeidsjaar zouden ook kunnen worden
gedefleerd met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie om de ontwikkeling van
de koopkracht van overheidswerknemers in beeld te brengen. Meer specifieke
deflatoren voor de materiële kosten en de kapitaallasten zijn het prijsindexcijfer voor
de materiële overheidsuitgaven en het prijsindexcijfer voor overheidsinvesteringen.
Bij gebruik van deze deflatoren zouden de reële niet-loonkosten globaal
overeenkomen met de inzet van materiële middelen en kapitaalgoederen. Een
plezierige bijkomstigheid is dat de vier genoemde prijsindexcijfers qua ontwikkeling
niet noemenswaardig van elkaar verschillen, zodat de alternatieve interpretaties van
de gedefleerde cijfers eveneens van toepassing zijn.

Een alternatief voor een analyse in termen van reële kosten is een analyse in termen
van volume en prijs van de ingezette middelen, waarbij de personeelskosten,
materiële kosten en kapitaallasten worden gedefleerd met behulp van de bijbehorende
specifieke loon- en prijsontwikkelingen. Een dergelijke benadering zou interessante
additionele informatie kunnen opleveren (zoals onder meer blijkt uit Goudriaan et al.
1989 en Blank 2000). Overigens is het schema in Box 3 gemakkelijk om te schrijven
tot een boekhoudkundig schema in termen van volume en prijs van de ingezette
middelen.12 Meerwaarde levert zo’n benadering pas op indien meer gedifferentieerde
gegevens over ingezette middelen en producten over een reeks van jaren en/of voor
een groot aantal instellingen beschikbaar zijn. De macrogegevens die thans
beschikbaar zijn voor de analyse van gemeentelijke productieprocessen zijn
ontoereikend voor het schatten van de zogenoemde kostenfuncties die een sleutelrol
spelen in een dergelijke aanpak.

In het algemeen is de dynamiek van inkomensoverdrachten anders dan die van de
bijbehorende apparaatskosten. Hier past een decompositie in termen van volume maal
prijs (bij voorbeeld het aantal bijstandsgerechtigden maal de gemiddelde
uitkeringshoogte). Het belang van een onderscheid tussen apparaatskosten en
overdrachtsuitgaven is in het kader van de rapportages over de quartaire sector
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benadrukt door het SCP (zie bijvoorbeeld Blank et al. 1989), en wordt ook aangestipt
door Bordewijk en Klaassen (o.a. p. 70).

6  Indeling van gemeentelijke taken

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een
indeling van gemeentelijke taken gekozen die nauw aansluit bij de cluster-indeling
die wordt gehanteerd in het kader van het gemeentefonds. Om de aansluiting met
andere gangbare indelingen mogelijk te maken, is gekozen voor een opstelling die
eenvoudig kan worden omgerekend in een presentatie in termen van de functionele
indeling van het CBS. De gekozen indeling is weergegeven in tabel 2.

Om drie redenen zijn de lopende uitgaven 1998 als kolom aan het overzicht
toegevoegd.
- Ten eerste geven de betreffende bedragen een indruk van het relatieve belang van

de onderscheiden functies.
- Ten tweede is de opstelling direct beïnvloed door dit gegeven omdat functies

waarvoor de uitgaven in 1998 minder dan 100 miljoen gulden bedroegen niet
afzonderlijk zijn onderscheiden, maar zijn opgeteld bij verwante functies of zijn
opgenomen in een rubriek ‘overig’.

- Ten derde fungeren de betreffende uitgaven als gewicht bij de aggregatie van
outputindicatoren voor afzonderlijke functies.
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Tabel 2 Overzicht van gemeentelijke taken*

functies       lopende uitgaven 1998
                           (mrd gld)

a Algemeen bestuur 3,7
- a1 Bestuursorganen 0,9
- a2 Algemene ondersteuning 2,0
- a3 Bevolkingszaken 0,8
b Openbare orde en veiligheid 1,2
c Wegen en water 4,9
- c1 Wegen en verkeersvoorzieningen 4,6
- c2 Waterwegen 0,1
- c3 Overig  0,1
d Zorg: Onderwijs** 8,2
- d1 Huisvesting onderwijs***
-- d1a -- basisonderwijs 0,7
-- d1b -- speciaal onderwijs 0,1
-- d1c -- voortgezet onderwijs 0,2
-- d1d -- niet uitgesplitst 0,3
- d2 Overige exploitatiekosten
-- d2a -- basisonderwijs 3,4
-- d2b -- speciaal onderwijs 0,7
-- d2c -- voortgezet onderwijs 1,6
-- d2d -- overig onderwijs 0,4
- d3 Aansturing en facilitering van het onderwijs

-- d3a -- onderwijsachterstandsbeleid 0,0
-- d3b -- schoolbegeleiding, leerlingenvervoer etc. 0,9

e Zorg: maatsch. en sociale dienstverlening**       8,4
- e1 Werkgelegenheid 3,9
- e2a Maatschappelijke begeleiding en advies*** 1,6
- e2b Voorzieningen gehandicapten*** 1,3
- e3 Sociaal-cultureel werk 0,9
- e4 Kinderopvang 0,5
- e5 Overig 0,1
f Zorg: Volksgezondheid** 0,8
g Bijstand en sociale dienst (bij CBS samen met e) 14,1
- g1 Bijstand 13,5
- g2 Inkomensvoorzieningen 0,6
h Milieu, reiniging en riolering (bij CBS samen met f) 5,6
- h1 Milieubeheer 0,8
- h2 Riolering 1,8
- h3 Reiniging 3,0
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Tabel 2 (vervolg): Overzicht van gemeentelijke taken

functies              lopende uitgaven 1998
            (mrd gld)

i Cultuur, recreatie, sport en groen 6,6
-i1 Kunst en ontspanning
- i1a --Openbare bibliotheken 0,7
- í1b --Vormingswerk 0,4
- i1c --Kunst 0,7
- i1d --Sport(excl. groene sportvelden)***  1,5
- i2 Oudheid 0,6
- i3 Groen

-- i3a --Recreatie en natuurbescherming 2,2

-- i3b --Groene sportvelden*** (bij CBS in i1d) 0,3
-- i3c --Begraafplaatsen (bij CBS in f) 0,2
j Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing 6,2
- j1 Woningexploitatie, woningbouw 2,7
- j2a Overige volkshuisvesting*** 1,3
- j2b Woningaanpassingen gehandicapten*** 0,2
- j3 Ruimtelijke ordening 0,7
- j4 Stadsvernieuwing 1,4
k Bedrijfsmatige activiteiten**** 10,4
- k1 Gemeentelijke grondbedrijven (bij CBS in j) 6,5
- k2 Openbaar vervoer (bij CBS in c) 1,7
- k3 Havenbedrijven (bij CBS in c) 0,8
- k4 Nutsbedrijven 0,5
- k5 Economische zaken (overig) 0,8
l Onroerende Zaakbelasting 0,4
m Gemeentefonds 0,0
n Financiële transacties 3,0
totaal 73,5

* Het betreft een compromis tussen de indeling naar functie volgens het CBS en de clusterindeling ten
behoeve van het gemeentefonds. De clusters van het gemeentefonds zijn onderstreept. Afwijkingen ten
opzichte van de CBS-indeling zijn in cursief aangegeven. Subtotalen zijn in vet aangegeven.

** In het kader van de clustering van het gemeentefonds wordt de term ‘zorg’ in een ongebruikelijk ruime zin
gebruikt, namelijk inclusief onderwijs en sociale dienstverlening.

*** Bij de met deze signatuur aangegeven taken zijn de oorspronkelijke CBS-gegevens uitgesplitst met behulp
van door het ministerie van BZK aangeleverde gegevens. Het betreft met name de uitsplitsing van
onderwijshuisvesting, Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en de groene sportvelden. Deze BZK-
gegevens hebben overigens betrekking op 1999 en zijn proportioneel aangepast aan de voor 1998
geldende cijfers.

**** In het kader van de indeling van het gemeentefonds wordt dit cluster aangeduid als OEM (Overige Eigen
Middelen).

Bron: CBS (Statistisch Zakboek 2000) met aanvullende gegevens van het ministerie van BZK en bewerking door het
SCP)
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7  Nadere analyse van gemeentelijke uitgaven

Deze studie heeft primair betrekking op de meting van de productie van gemeenten.
Zoals echter al in de inleiding is gesteld en in de paragrafen 3 en 5 nader is
uitgewerkt, zijn de uitgaven van gemeenten ten behoeve van de betrokken terreinen
van cruciaal belang bij het hanteren van een stelsel van productindicatoren. Daarbij
dienen de uitgaven als het ware als ‘kapstok’ bij de analyse van de gemeentelijke
productie.

Een punt dat hier aandacht verdient, is het vraagstuk of netto- of bruto-uitgaven van
gemeenten of de integrale kosten van voorzieningen het uitgangspunt van de analyse
moeten vormen. Het antwoord is niet eenduidig, maar hangt af van de fase in de
analyse en de vraag die op dat moment aan de orde is. De primaire doelstelling van
het ‘Plan van Aanpak Transparantie’ heeft betrekking op het koppelen van
gemeentelijke uitgaven aan prestaties. Op de achtergrond en meer op termijn speelt
echter ook het vraagstuk van de normering van financieringsstromen naar
gemeenten.
Bij finale diensten met meerdere producten ligt het voor de hand om de integrale
exploitatiekosten per soort product als gewicht te kiezen voor de berekening van een
samengestelde productindicator. Hiervan zou alleen kunnen worden afgeweken als de
gemeentelijke bemoeienis uitsluitend betrekking heeft op bepaalde deelproducten.
Bij de berekening van een geaggregeerde productindicator voor een cluster van
diensten of het totaal van gemeentelijke diensten vormen de uitgaven van gemeenten
het logische uitgangspunt. Het gaat immers om een vergelijking van gemeentelijke
prestaties met gemeentelijke middelen.
Bij normeringsvraagstukken, bij voorbeeld die met betrekking tot de bepaling van de
gewenste omvang van het gemeentefonds (zie paragraaf 1), is ook informatie over
inkomsten van derden van gemeenten (eigen bijdragen van burgers en bedrijven,
alsmede de inkomsten uit gemeentelijke belastingen) van belang. In het verlengde
hiervan spelen de netto-uitgaven (dat wil zeggen het saldo van uitgaven en
inkomsten) een sleutelrol bij de verdeelsystematiek in het kader van het
gemeentefonds.13

In het onderhavige project ligt het accent op de (bruto-)uitgaven en spelen de
inkomsten een ondergeschikte rol die vooral gericht is op het kloppend maken van
uitgaven- en kostencijfers.

Om een evenwichtig beeld te schetsen van de gemeentelijke financiën zijn in tabel 3
de bruto-uitgaven van gemeenten, de bijbehorende inkomsten en de via saldering
verkregen netto-uitgaven van gemeenten vermeld. De inkomsten zijn nader
opgesplitst in rijksbijdragen en inkomsten van derden.
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Tabel 3 Overzicht van lopende inkomsten en uitgaven van gemeenten conform begrotingscijfers, 1998 (mrd gld)

functionele indeling bruto-uitgaven rijksbijdragen inkomsten
van derden

saldo:
netto-uitgavena

algemeen bestuur 3,7 0,0 0,7 3,0

openbare orde en veiligheid 1,2 0,0 0,1 1,1

wegen en water 4,9 0,0 1,1 3,8

onderwijs 8,2 5,2 0,2 2,8

maatschappelijke en sociale
dienstverlening

8,4 3,7 0,5 4,2

volksgezondheid 0,8 0,1 0,2 0,5

bijstand en sociale dienst 14,1 9,7 1,0 3,4

milieu, reiniging en riolering 5,6 0,1 4,3 1,2

cultuur, recreatie, sport en
groen

6,6 0,1 1,2 5,3

volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening , stadsvernieuwing

6,2 1,3 3,6 1,3

bedrijfsmatige activiteiten 10,4 0,3 10,1 0,0

onroerende Zaak belasting 0,4 0,0 5,3 -4,9

gemeentefonds 0,0 21,5 0,0 -21,5

financiële transacties 3,0 0,0 3,1 -0,1

totaal 73,5 42,0b 31,4 0,0

a    Bij negatieve getallen is in feite sprake van netto-inkomsten.
b    De som van de uitkering in het kader van het gemeentefonds en de zogenoemde specifieke uitkeringen.
Bron: CBS (Statistisch Zakboek 2000); ministerie van Binnenlandse Zaken (Overzicht specifieke uitkeringen 1999)
SCP-bewerking14

De uitgaven en inkomsten van gemeenten zijn in balans en belopen 73,5 miljard
gulden. De inkomsten komen uit drie bronnen: specifieke uitkeringen (20,5 mrd),
gemeentefonds (21,5 mrd) en inkomsten van derden (31,4 mrd). De specifieke
uitkeringen hebben vooral betrekking op bijstandsverlening, onderwijs en
maatschappelijke en sociale dienstverlening . De inkomsten van derden omvatten
opbrengsten uit bedrijfsmatige activiteiten (13,5 mrd15), overige verkopen aan
bedrijven (circa 6,3 mrd16), eigen bijdragen van burgers (circa 3,3 mrd16), de
opbrengst van de onroerende zaakbelasting (5,3 mrd) en inkomsten uit vermogen (3,1
mrd).

Een volledig naar functie uitgesplitste cijferopstelling is te vinden in bijlage A.
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Men moet zich realiseren dat institutionele factoren van grote invloed zijn op de
cijferopstelling in dergelijke tabellen. De eigen bijdragen van burgers aan het
openbaar onderwijs worden bijvoorbeeld geboekt als gemeentelijke inkomst en de
corresponderende bedragen worden vervolgens als gemeentelijke uitgaven
doorgesluisd naar de betreffende scholen. Daarentegen komen de eigen bijdragen van
burgers aan het bijzonder onderwijs geheel niet op de rekening voor, hoewel de
gemeente ook bij die soorten onderwijs betrokken is waar het onderwerpen als
onderwijsbegeleiding en huisvestingskwesties betreft.

De opstelling in tabel 3 is hoofdzakelijk gebaseerd op CBS-informatie in het kader
van de Statistiek Gemeentebegrotingen. Tot 1994 werd ook informatie in het kader
van een Statistiek Gemeenterekeningen gepubliceerd waarin een uitsplitsing naar
kostensoort beschikbaar was (lonen, materiële uitgaven, kapitaallasten,
overdrachten). Deze informatie is van groot belang voor de interpretatie van de
ontwikkeling van de kosten per product (in het verlengde van de analyse-opzet
conform Box 3).
Tabel 4 geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de voor het jaar 1994 beschikbare
uitsplitsing van de (bruto-)uitgaven naar kostensoort. De achterliggende gegevens
zijn opgenomen in bijlage B.

Tabel 4 Lopende uitgaven naar kostensoort, 1994 (als % van totale uitgaven)

functionele indeling loonkosten niet-loonkosten exploitatie-
subsidiesa

overige
overdrachtena

algemeen bestuur 51 40 0 9

openbare orde en veiligheid 51 40 9 0

wegen en water 21 74 5 0

onderwijs 51 37 12 0

zorg (overig) 23 23 27 27

bijstand en sociale dienst 5 2 0 93

milieu, reiniging en riolering 23 66 11 0

cultuur, recreatie, sport en groen 25 34 41 0

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening,
stadsvernieuwing

7 45 0 48

bedrijfsmatige activiteiten 8 77 15 0

financiële transacties 5 68 0 27

totaal 19 42 12 27

a    De uitsplitsing van de overdrachten in de laatste twee kolommen in exploitatiesubsidies en overige overdrachten is
      tentatief. Uitgangspunt hierbij was de globale inschatting als gegeven in tabel 5.

Bron: CBS (Statistiek Gemeenterekeningen 1994) SCP-bewerking

Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid en onderwijs zijn arbeidsintensief. Bij
wegen en water, bij milieu, reiniging en riolering, bij bedrijfsmatige activiteiten en bij
financiële transacties overheersen de niet-loonkosten (materiële uitgaven en kapitaal-
lasten). Bij zorg, bijstand en sociale dienst, bij cultuur, recreatie, sport en groen,
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alsmede bij volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing zijn over-
drachten de belangrijkste kostensoort.
Het valt op dat de loonkosten van gemeenten slechts een gering deel (19%) van de
totale kosten vormen. De hoogste post heeft betrekking op de niet-loonkosten, die
ongeveer voor de helft gerelateerd zijn aan materiële uitgaven en voor de helft aan
kapitaallasten (rente en afschrijvingen).13 De hoge materiële uitgaven hebben deels te
maken met uitbesteding van werkzaamheden, bijvoorbeeld op het terrein van
infrastructuur en bouw, aan particuliere bedrijven.

Ook de post overdrachten is omvangrijk. Dit betreft voor circa tweederde inkomens-
overdrachten aan burgers in het kader van de bijstandswet,
werkgelegenheidsprojecten, verstrekkingen aan gehandicapten en volkshuisvesting.
Een andere belangrijke post betreft exploitatiesubsidies in ruime zin aan instellingen
zonder winstoogmerk (o.a. bejaardenoorden, maatschappelijke opvang, sociaal-
cultureel werk, cultuur en sport, volkshuisvesting, en openbaar vervoer). Het
onderscheid tussen inkomensoverdrachten aan burgers en exploitatiesubsidies is van
vergelijkbaar belang als het onderscheid tussen bijstandsuitkeringen en de daaraan
gerelateerde apparaatskosten. Vandaar dat een poging is gedaan om de post
overdrachten uit te splitsen in de twee genoemde onderdelen. Het zou wenselijk zijn
als een dergelijke uitsplitsing al bij de basis-registratie van de gegevens zou
plaatsvinden. Eigenlijk zouden de exploitatiesubsidies vervolgens weer moeten
worden uitgesplitst in loon- en niet-loonkosten, maar om begrijpelijke redenen is een
dergelijk onderscheid niet op basis van een gemeente-rekening te maken. Daarvoor is
nadere informatie van de betrokken uitvoerende instanties nodig.

Bij het overzicht in tabel 4 kunnen enkele kanttekeningen worden gemaakt. Ten
eerste betreft het verouderde gegevens en zijn er sindsdien verscheidene institutionele
veranderingen doorgevoerd. Zo heeft de helft van de overdrachten in de zorgsector
betrekking op de bejaardenoorden die inmiddels naar de AWBZ zijn overgeheveld,
hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de
onderwijshuisvesting, en zijn de gemeentelijke woningbedrijven verzelfstandigd. Ten
tweede berust het overzicht op een tentatieve toedeling van kostenplaatsen en Takken
van Dienst aan functies.17 De tabel is desalniettemin opgenomen als uitgangspunt
voor een bespreking van het relatieve belang van kostensoorten bij gemeenten en als
kapstok voor een analyse van de reële kostenontwikkeling conform Box 3. Zoals nog
zal worden betoogd in paragraaf 9, is het van groot belang dat informatie van dit type
weer spoedig beschikbaar komt.
Tabel 5 geeft een globale onderverdeling van de gemeentelijke uitgaven naar
overhead, beleidskosten, aansturingskosten, exploitatiekosten, exploitatiesubsidies en
inkomensoverdrachten
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Tabel 5 Gestileerd overzicht van gemeentelijke functies naar uitgaventype

nr functies over-
head

beleids-
kosten

Aansturings-
kosten

exploitatie-

kosten
exploitatie-

subsidie
inkomens-
overdracht

a1 bestuursorganen ****
a2 algemene ondersteuning ****
a3 bevolkingszaken ****
B openbare orde en veiligheid ****
c1 wegen en verkeersvoorzieningen ****
c2 waterwegen ****
d1a huisvesting basisonderwijs ** **
d1b huisvesting speciaal onderwijs ** **
d1c huisvesting voortgezet onderwijs ** **
d1d huisvesting overig onderwijs ****
d2a exploitatie basisonderwijs ****
d2b exploitatie speciaal onderwijs ****
d2c exploitatie voortgezet onderwijs ****
d2d exploitatie overig onderwijs ****
d3a onderwijsachterstandsbeleid ****
d3b onderwijsbegeleiding etc. ****
e1 werkgelegenheid ** **
e2a maatsch. begeleiding en advies ** **
e2b voorzieningen gehandicapten * ***
e3 sociaal-cultureel werk ** **
e4 kinderopvang ** **
F volksgezondheid ** **
g1 bijstand * ***
g2 inkomensvoorzieningen ****
h1 milieubeheer ****
h2 riolering ****
h3 reiniging ****
i1a openbare bibliotheken ** **
i1b vormingswerk ** **
i1c kunst ** **
i1d sport (excl. groene sportvelden) ** **
i2 oudheid ****
i3a recreatie en natuurbescherming ****
i3b groene sportvelden ** **
i3c begraafplaatsen ****
j1 woningexploitatie en –bouw ****
j2a overige volkshuisvesting ** **
j2b woningaanpassingen gehandicapten * ***
j3 ruimtelijke ordening ****
j4 stadsvernieuwing ****
k1 gemeentelijke grondbedrijven ****
k2 openbaar vervoer ** **
k3 havenbedrijven ****
k4 nutsbedrijven ****
k5 economische zaken ** **
L onroerende zaakbelasting ****

In totaal zijn per functie vier sterren toegekend:
****  Dominant uitgaventype
***   Voornaamste uitgaventype
**    Nevengeschikt uitgaventype
*     Ondergeschikt uitgaventype
Bron: SCP (globale inschatting)
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De verdeling naar beleid, aansturing en exploitatie is gebaseerd op een globale
inschatting van de auteurs omtrent het karakter van de betrokken werkzaamheden.
Wellicht kan nader overleg met gemeentelijke experts nog leiden tot verbeteringen.
Het betreft een gestileerd schema, waarin alleen onderscheid tussen deze drie vormen
is gemaakt voor zover de desbetreffende informatie beschikbaar is en voor zover de
betreffende kostenposten een substantieel aandeel van de totale kosten vertegenwoor-
digen. Waar gemeenten een uitvoerende taak hebben zullen uiteraard ook beleids-
beslissingen genomen worden en beleidskosten gemaakt worden. Het apart onder-
scheiden van dergelijke deeltaken is in de praktijk echter moeilijk en levert niet of
nauwelijks analytische voordelen op.

In het schema komen veelvuldige nevengeschikte combinaties van exploitatiekosten
en exploitatiesubsidies voor. Dit betreft situaties waarin in sommige gevallen wordt
gekozen voor dienstverlening in eigen beheer en in andere gevallen andere voor
uitbesteding aan een zelfstandige organisatie. De keuze tussen deze alternatieven kan
per activiteit of per gemeente verschillen. In een aantal opzichten maakt het niet
zoveel uit of een gemeente zelf een dienst verleent of die uitbesteedt. Het kan echter
grote consequenties hebben voor het in beeld brengen van financieringsstromen,
omdat alleen in het eerste geval co-financiering door andere overheidslagen en eigen
bijdragen van burgers in de gemeentebegroting zichtbaar worden. Een tweede
verschil, waaraan in dit verband niet nader aandacht zal worden besteed, zijn
mogelijke consequenties van verzelfstandiging en privatisering voor de doelmatigheid
en voor de zeggenschap van de gemeentelijke overheid (zie bijvoorbeeld IOO/SCP
1995).
Voor functies die niet uitsluitend tot het gemeentelijk domein behoren, zijn in tabel 6
de totale kosten voor 1998 opgenomen en het percentage hiervan dat gefinancierd
wordt door gemeenten.

De totale kosten van de genoemde voorzieningen worden gefinancierd uit bijdragen
van diverse overheidslagen (naast gemeenten ook Rijk, provincies en
gemeenschappelijke regelingen), eigen bijdragen van burgers en inkomsten van
bedrijven. De totale kosten van als gemengde verantwoordelijkheid van verschillend
overheden gerubriceerde voorzieningen betreffen in totaal 47,7 miljard gulden,
waarvan circa 56% wordt bekostigd door gemeenten.
Een probleem bij de uitwerking is dat de functionele indelingen die door het CBS
worden gebruikt voor deze overheden onderling niet sporen. Dit komt vooral doordat
het niveau van aggregatie verschilt.
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Tabel 6 Overzicht van totale kosten voor functies waarbij meerdere overheidslagen zijn betrokken, 1998 a

functionele indeling  totale kosten (mrd gld) waarvan bruto-
uitgaven van

gemeenten (%)
openbare orde en veiligheid (brandweer) 1,3 85

regionale en lokale wegen; waterwegen 8,1 61

basisonderwijs (excl. Huisvesting) 9,2 42

speciaal onderwijs (excl. Huisvesting) 2,2 34

voortgezet onderwijs (excl. Huisvesting) 7,5 26

sociaal-cultureel werk 2,7 46

milieubeheer (excl. Rijk) 2,0 45

reiniging 4,1 73

recreatie en natuurbescherming (excl. Rijk) 2,9 83

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing 7,6 82

totaal 47,7 56

a  Voorlopige uitwerking op basis van onvolledige en inconsistente informatie.

Bron: CBS (Statistisch jaarboek); Tweede Kamer (Rijksbegroting: diverse hoofdstukken) SCP-bewerking

8  Keuze van productindicatoren

In het kader van deze voorstudie gaat het in de eerste plaats om productindicatoren en
wel in het bijzonder om prestatie-indicatoren of om gebruiksindicatoren.
Zoals al is gesteld in paragraaf 2 zijn prestatie-indicatoren gericht op het resultaat
van de dienstverlening en meten in welke mate de doelstelling van het
productieproces wordt bereikt. Als zodanig zijn zij het meest geschikt om de
doelmatigheid van de productie te toetsen. Ook gebruiksindicatoren zijn in veel
gevallen goed bruikbaar als maatstaf voor de productie. Waar mogelijk worden
indicatoren van één van deze twee typen gekozen.
Indien het product niet meetbaar is of indien de beschikbare informatie niet
toereikend is, wordt uitgeweken naar een globale indicator voor de potentiële behoefte
van het type dat in het kader van de verdeelsleutels van het gemeentefonds wordt
gebruikt. Hiervoor is in paragraaf 4 de term normeringsindicator geïntroduceerd. In
plaats van de feitelijke productie wordt daarbij uitgegaan van normen op basis van
inwonertal, aantal woonruimten, aantal bedrijven, bebouwd oppervlak en dergelijke.
Bij een verdeelproblematiek is een dergelijke aanpak te prefereren. Bovendien is een
kengetal als ‘uitgaven per inwoner’ zeer informatief. In het kader van de huidige
problematiek is het hanteren van een normeringsindicator echter niet meer dan een
oplossing ‘bij gebrek aan beter’.

Zoals gesteld in paragraaf 2 wordt bij quartaire dienstverlening gebruik gemaakt van
fysieke productindicatoren omdat er geen marktwaarde kan worden vastgesteld. Dit is
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echter tot op zekere hoogte wel het geval bij bedrijfsmatige activiteiten van
overheden, die een min of meer kostendekkend karakter hebben. Hier kunnen ook de
(met een bijbehorend prijsindexcijfer gedefleerde) opbrengsten als prestatie-indicator
worden gekozen. Bij producten die voornamelijk worden gerealiseerd door
uitbesteding aan marktproducenten is het ook mogelijk om de productie te benaderen
via een inputindicator: de (gedefleerde) uitgaven. In theorie is het beter om in deze
gevallen te defleren met een specifiek prijsindexcijfer voor de betreffende goederen en
diensten. Over het algemeen zal deze overigens redelijk in de pas lopen met het
prijsindexcijfer voor het BBP. Een notoire uitzondering op deze regel vormen de
producten van nutsbedrijven: gas en elektriciteit.

Hoewel de auteurs bij de opstelling van een lijst van indicatoren in eerste instantie
zijn uitgegaan van indicatoren zoals die in het kader van de Quartaire Sector-
projecten van het SCP wordt gebruikt, is ook een literatuurstudie uitgevoerd naar
indicatoren die worden gebruikt bij gemeenten. Het blijkt dat de (semi-)
wetenschappelijke literatuur over gemeentelijke kengetallen (zie de eerste alinea's van
paragraaf 4), geen systematische opsommingen bevat van gehanteerde indicatoren.
Deze komen uitsluitend naar voren als illustratie van theoretische principes of als
illustratieve voorbeelden. De reden hiervan is overigens duidelijk: er worden in de
praktijk zoveel indicatoren gehanteerd dat een opsomming daarvan niet haalbaar is
binnen het stramien van een wetenschappelijk artikel. Een meer uitputtende bron
vormen gemeentelijke begrotingen waarvan er een drietal zijn geraadpleegd (Delft,
Dordrecht en Tilburg). Deze begrotingen bevatten uitvoerige informatie over
kengetallen, die qua detaillering ver uitsteekt boven de voorstellen in dit rapport.
Hetzelfde geldt voor de Handreiking gemeentelijke productenlijst van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG 1993).
Hoewel in ruime mate gebruik is gemaakt van de informatie uit de genoemde VNG-
publicatie en de genoemde gemeentelijke begrotingen, is bij de uiteindelijke keuze
van productindicatoren een zekere spaarzaamheid betracht, die vooral te maken heeft
met de aard van de informatie die op landelijk niveau beschikbaar is. Voor deze
aanpak bestaan nog vier additionele argumenten:
1. De doelstelling van het hier ontwikkelde stelsel van kengetallen heeft betrekking

op globale monitoring met een signalerend karakter. Het gaat niet om een
managementinstrument, om een operationele verantwoording of om
boekhoudkundige precisie.

2. Naarmate er meer indicatoren worden benoemd, wordt het probleem van de
onderlinge weging nijpender. De noodzaak van weging staat bij de hier
voorgestelde aanpak veel meer voorop dan bij veel gemeenten, waar
prestatiegegevens vaak een zelfstandige rol spelen in het kader van contractuele
afspraken.

3. Gemeenten maken sterk uiteenlopende keuzes met betrekking tot prestatie-
indicatoren die deels gebaseerd zijn op verschillende besturingsfilosofieën en die
onmogelijk op één noemer te brengen zijn. Het is volstrekt onrealistisch om te
veronderstellen dat gemeenten bereid zullen zijn om hun eigen
informatiesystemen verregaand te wijzigen of uit te breiden.
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4. Bovendien zal er bij gemeenten een zekere terughoudendheid bestaan om interne
informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van monitoring door de
rijksoverheid.

Op de volgende pagina's wordt een stelsel van productindicatoren gepresenteerd dat
grotendeels is te implementeren op basis van beschikbare informatie. Waar deze
tekort schiet, wordt een beroep gedaan op globale normeringsindicatoren. In
paragraaf 9 wordt ingegaan op lacunes in de informatie en op mogelijkheden om de
bestaande informatie te verbeteren. In paragraaf 10 wordt voorgesteld om experts te
raadplegen over de vraag of verbeteringen in de hier voorgestelde indicatoren
wenselijk en mogelijk zijn.

De vet aangeduide indicatoren zullen vooralsnog in het kader van de voorgestelde
aanpak worden gehanteerd. De hiervoor benodigde informatie is in principe op
landelijk niveau aanwezig, al is dat niet altijd op jaarbasis en al kan de achterstand
bij rapportage aanzienlijk zijn.
De cursief aangeduide indicatoren zijn eveneens landelijk beschikbaar, maar worden
om uiteenlopende redenen niet gebruikt. Het kan een minder aantrekkelijk alternatief
voor een wel gekozen indicator betreffen, het kan gaan om een niet-sluitende indeling
of om problemen met betrekking tot het wegen van indicatoren.
Over de niet in vet of cursief aangeduide indicatoren is, voorzover de auteurs kunnen
overzien, geen landelijke informatie beschikbaar.
Tekortkomingen in de beschikbare informatie zijn tussen vierkante haken [..]
weergegeven. Dit laatste punt wordt in paragraaf 9 nader uitgewerkt.

a Algemeen bestuur

a.1 Bestuursorganen
inputindicatoren: aantal raadsleden en aantal collegeleden
normeringsindicatoren: aantal inwoners en aantal gemeenten18

a.2 Algemene ondersteuning
gemengde indicator: behandeld als opslagfactor; als indicator geldt de
gewogen gemiddelde productindicator voor alle overige gemeentelijke
functies.

a.3 Bevolkingszaken
prestatie-indicatoren: aantal mutaties in bevolkingsregister, aantal
verstrekte identiteitsbewijzen en rijbewijzen, aantal uittreksels, aantal aktes,
aantal huwelijken, aantal adviezen naturalisatie en aantal verzonden
stembiljetten.
In verband met wegingsproblemen wordt alleen de eerste indicator gekozen.

b Openbare orde en veiligheid

Dit betreft hoofdzakelijk de brandweer, overige activiteiten worden als
opslagfactor behandeld.
prestatie-indicatoren: Aantal preventieve activiteiten (vergunningen,
controles, adviezen, beoordeelde bouwplannen), aantal repressieve
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activiteiten (brandmeldingen, loos alarm, en hulpverlening) en
rampenbestrijding (aantal oefeningen). Omdat gegevens over andere
producten ontbreken, worden de totale uitgaven alleen gerelateerd aan de
repressieve activiteiten.

c Wegen en water

c.1 Wegen en verkeersvoorzieningen

prestatie-indicatoren: lengte of oppervlakte onderhouden wegen, bruggen en
tunnels naar aard ondergrond, aantal onderhouden en nieuw aangelegde
parkeerplaatsen, parkeervergunningen, aantal geplaatste en
onderhouden/vervangen verkeersinstallaties en verkeersborden, aantal km2

te verlichten buitenruimte19. Een eenvoudig alternatief: lengte wegennet.
inputindicator: de (gedefleerde) materiële uitgaven, omdat deze activiteiten
hoofdzakelijk via uitbesteding aan marktproducenten tot stand komen.

c.2 Waterwegen

prestatie-indicatoren: m3 bagger en km onderhouden beschoeïng, dan wel
lengte waterwegen.
inputindicator: de (gedefleerde) materiële uitgaven naar analogie van c.1.

d Onderwijs

d.1 Huisvesting onderwijs

prestatie-indicatoren: onderhouden lokalen, gerenoveerde lokalen,
nieuwgebouwde lokalen

gebruiksindicator: aantal leerlingen
gedifferentieerd naar basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet
onderwijs en overig onderwijs. Bij basisonderwijs zo mogelijk een correctie
toepassen voor de gewichtenregeling.20

d.2 Overige exploitatiekosten
prestatie-indicator: aantal leerlingen dat diploma behaalt of overgaat
gebruiksindicator: aantal leerlingen basisonderwijs, speciaal onderwijs,
en voortgezet onderwijs. Bij deze leerlingen is een nadere weging naar
achterstandscategorie (bijvoorbeeld via de genoemde gewichtenregeling) of
naar denominatie (openbaar-bijzonder) gewenst. [Helaas lijken de
beschikbare gegevens het combineren van deze kenmerken niet toe te staan].
Apart te onderscheiden gebruikersgroepen zijn de leerlingen basiseducatie
en leerlingen volwasseneneducatie.

d.3a Onderwijsachterstandsbeleid
prestatie-indicator: gemiddeld uitstroomniveau van achterstandsleerlingen
vergeleken met de overige leerlingen
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gebruiksindicator: aantal allochtone leerlingen 4-16 jaar of aantal
leerlingen 4-16 naar achterstandscategorie jaar (bijvoorbeeld op basis van
de genoemde gewichtenregeling).

d.3b Onderwijsbegeleidingsdienst etc.
prestatie-indicatoren: complement van schoolverzuim en van
ongediplomeerde uitval, aantal vervoerde leerlingen, aantallen deelnemers
schoolzwemmen.
gebruiksindicator: aantal leerlingen 4-16 jaar

e Maatschappelijke en sociale dienstverlening

e.1 Werkgelegenheid
gebruiksindicatoren: aantal werknemers sociale werkvoorziening (WSW),
aantal arbeidsplaatsen in het kader van de Wet instroom
werkzoekenden (voorheen Melkertbanen, Jeugdwerkgarantieplan enz.),
prestatie-indicatoren: als boven, maar aandacht voor handicaps werknemers
(WSW) en uitstroom naar regulier werk (WIW)

e.2a Maatschappelijke begeleiding en advies
gemengde indicatoren: aantal cliënten maatschappelijk werk, bezoekers
raadslieden, aantal mensdagen maatschappelijke opvang, aantal
afgeronde inburgeringstrajecten, aantal verstrekte maaltijden ouderen,
indicatiestelling ouderen. Voor de activiteiten met betrekking tot ouderen is
geen gewicht beschikbaar; daarom worden de totale uitgaven gerelateerd aan
de overige indicatoren.

e.2b Voorzieningen gehandicapten
prestatie-indicator: aantal verstrekkingen naar type zoals woonvoorziening
(bij sommige gemeenten onder j.2), rolstoel, vervoer
gebruiksindicator: aantal personen dat een beroep doet op de Wet
voorzieningen gehandicapten (naar hulpbehoevendheid)
inputindicator: de marktwaarde van de verstrekkingen, benaderd door de
(gedefleerde) overdrachten in natura.

e.3 Sociaal-cultureel werk
prestatie-indicatoren: aantal bijeenkomsten (vergaderingen, cursussen,
evenementen) in club-, buurt en dorpshuizen [gegevens lopen jaren achter]
gebruiksindicatoren: aantal bezoeken club-, buurt- en dorpshuizen [alleen
gegevens basis van bevolkingsenquêtes beschikbaar], gebruik van
jeugdvoorzieningen (preventief/ambulant, dagopvang, pleegouderzorg,
residentieel) 

e.4 Kinderopvang (aansturende en uitvoerende taak)
gebruiksindicator: aantallen deelnemende kinderen in peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
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prestatie-indicator: opvangplaatsen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en buitenschoolse opvang. Bij het hanteren van deze indicator wordt ervan
uitgegaan aan dat de bezettingsgraad zeer hoog en vrijwel constant is.

f Volksgezondheid
Betreft hoofdzakelijk de GGD’s (ambulancevervoer en dergelijke wordt in
een opslagfactor verwerkt).
prestatie-indicatoren: aantal vaccinaties, aantal onderzoeken en consulten,
aantal aangiften infectieziekten, aantal adviezen
normeringsindicatoren: aantal kinderen van 0-3 jaar (zuigelingen- en
kleuterzorg), aantal kinderen van 4-12 jaar (schoolarts), aantal
drugsverslaafden, aantal overige inwoners.
In verband met wegingsproblemen wordt in arren moede vooralsnog alleen
het aantal inwoners als indicator gebruikt.

g Bijstand en sociale dienst

g.1 Bijstand
gebruiksindicatoren: aantal bijstandsontvangers (jaargemiddelde), aantal
ontvangers bijzondere bijstand
gemengde indicatoren: als boven, maar daarnaast schuldbemiddelingen,
schuldsaneringen, budgetbegeleiding, aantal geconstateerde fraudegevallen,
terugvorderingen.

g.2 Inkomensvoorzieningen
gebruiksindicatoren: aantal ontvangers IOAW, IOAZ en WIK
(jaargemiddelden)21, aantal ontvangers toeslagenwet (jaargemiddelde)

h Milieu, reiniging en riolering

h.1 Milieubeheer
prestatie-indicatoren: aantal onderzoeken bodemverontreinigingen, aantal
bedrijfscontroles, aantal hinderwetvergunningen, aantal kennisgevingen,
aantallen ontheffingen, aantal klachten.
normeringsindicatoren: bebouwd oppervlak, overig oppervlak, aantal
woonruimten en aantal bedrijfsvestigingen. Weegfactoren kunnen worden
ontleend aan cluster fysiek milieu gemeentefonds (BZK 2000a).

h.2 Riolering
prestatie-indicator: km onderhouden en aangelegde riolering, onderhouden
en aangelegde gemalen en bassins, m3 afvalwater dan wel (gedefleerde)
opbrengsten.

h.3 Reiniging
prestatie-indicatoren: opgehaalde tonnen huisvuil naar soort en straatvuil en
hergebruikte, verbrande en gestorte tonnen vuil, dan wel (gedefleerde)
opbrengsten. Eventueel correctie voor bebouwingsdichtheid en
ophaalfrequentie.
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i Cultuur, recreatie, sport en groen

i.1a Openbare bibliotheken
prestatie-indicatoren: aantal uitgeleende boeken (jeugd en volwassenen)
[gegevens lopen jaren achter], aantal uitgeleende overige media

í.1b Vormingswerk
prestatie-indicatoren: aantal leerlingen muziekschool, aantal cursisten
creativiteitscentra [beide gegevens lopen jaren achter]

i.1c Kunst
gemengde indicatoren: aantal bezoeken podiumkunsten, aantal leden van
muziek- en toneelverenigingen, aantal uitleningen kunstuitleen,
gerealiseerde nieuw kunstwerken. Totale uitgaven relateren aan wel
beschikbare indicatoren.

i.1d Sport(excl. groene sportvelden)
gemengde indicatoren: aantal bezoeken zwembaden [gegevens lopen jaren
achter], aantal bezoeken overige sportaccommodaties [gegevens lopen
jaren achter], aantal leden gesubsidieerde sportverenigingen, aantal
deelnemers speciale projecten.

i.2 Oudheid
prestatie-indicatoren: aantal subsidies voor monumenten, aanwijzing
monumenten, aantal (restauratie)vergunningen, aantal bezoeken musea,
aantal raadplegingen stadsarchief, aantal meters stadsarchief.
normeringsindicator: aantal monumenten
gemengde indicatoren: aantal bezoeken musea en aantal monumenten

i.3a Recreatie en natuurbescherming
prestatie-indicator: aantal ha nieuw aangelegde recreatiegebieden; aantal ha
gemaaide grasvelden, aantal km geknipte hagen, aantal gesnoeide bomen,
aantal tonnen groenafval, aantal aangelegde en onderhouden ha speeltuinen
en kinderboerderijen. Een eenvoudig alternatief: aantal ha
recreatiegebied22

gebruiksindicator: aantal bezoeken recreatiegebieden, speeltuinen en
kinderboerderijen, aantal toeristen

i.3b Groene sportvelden
prestatie-indicatoren: aantal sportvelden of aantal ha sportveld
gebruiksindicator: aantal leden van 'groene' sportverenigingen

i.3c Begraafplaatsen 
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prestatie-indicatoren: aantal ha begraafplaats (onderhoud), aantal
teraardebestellingen en crematies dan wel het aantal sterfgevallen. 23

j Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing

j.1 Woningexploitatie, woningbouw
prestatie-indicatoren: aantal nieuwgebouwde, gerenoveerde en
geëxploiteerde woonruimten in sociale huursector [gewichten
problematisch], dan wel: gedefleerde opbrengsten.

j.2 Overige volkshuisvesting
prestatie-indicatoren: aantal bouwvergunningen, aantal
huisvestingsvergunningen, aantal urgentieverklaringen, aantal
gedistribueerde woonruimten in sociale huursector, beschikkingen
gemeentegarantie, aantal woningaanpassingen ten behoeve van
gehandicapten (deels geboekt onder e2b)

gemengde indicatoren: aantal nieuwgebouwde woonruimten, aantal
verhuizingen, aantal woonruimten in sociale huursector [gewichten
problematisch]

j.3 Ruimtelijke ordening
prestatie-indicatoren: vastgestelde bestemmingsplannen, structuurplannen,
inrichtingsplannen, stedebouwkundige visies, omgevingsverkenningen,
aantal welstandsadviezen, aantal aanvragen kapvergunningen.
normeringsindicatoren: aantal woonruimten (zie Cebeon/VB Advies 1993:
88)

j.4 Stadsvernieuwing
prestatie-indicatoren: aantal in het kader van stadsvernieuwing
gerenoveerde of nieuwgebouwde panden
normeringsindicator: aantal woonruimten van voor 1945

k Bedrijfsmatige activiteiten

k.1 Gemeentelijke grondbedrijven

prestatie-indicatoren: oppervlakte bouwrijp gemaakte grond; aantal
gronduitgiften voor woonruimten en bedrijfsvestigingen (of omvang
nieuwbouw); aantal m3 bodem- en grondwatersanering; een alternatief zijn de
(gedefleerde) opbrengsten.

k.2 Openbaar vervoer
prestatie-indicatoren: aantal reizigerskilometers tram, bus, metro

k.3 Havenbedrijven

prestatie-indicator: de (gedefleerde) opbrengsten



MATEN VOOR GEMEENTEN 37

normeringsindicatoren: oppervlakte zeehavens dan wel (als indirecte maat)
het aantal tonnen overslag, het aantal geloste schepen e.d.

k.4 Nutsbedrijven

prestatie-indicatoren: verbruik gas, elektriciteit en water, gecorrigeerd voor
bebouwingsdichtheid dan wel de (gedefleerde) opbrengsten.

k.5 Economische zaken
prestatie-indicatoren: uitgifte bedrijfsterreinen, aantal bedrijfscontacten,
aantal vergunningen, subsidies
normeringsindicator: aantal bedrijven

l Onroerende Zaakbelasting
prestatie-indicator: aantal aanslagen, aantal taxaties, aantal
bezwaarschriften

Bij dit overzicht vallen enkele kanttekeningen te plaatsen:

A Er zijn geen prestatie-indicatoren gespecificeerd voor de rubrieken die in het
schema van paragraaf 5 zijn aangeduid als ‘overig’. Deze worden behandeld als
‘overhead’ en de hiermee gemoeide uitgaven worden verwerkt als opslagfactor.24

B Waar sprake is van van meer dan één product- of normeringsindicator ontstaat
een noodzaak om deze te wegen.  In het eerste geval kunnen de (relatieve) kosten
per eenheid product als weegfactor fungeren. In het laatste geval kan de
uitwerking problematisch worden omdat de weegfactoren hier niet zijn te
interpreteren als kosten per product. Eventueel kan hierbij gebruik gemaakt
worden van regressieanalyse: kosten per gemeente op normeringsindicatoren per
gemeente. Een aanknopingspunt hierbij kunnen ook de weegfactoren vormen die
worden gehanteerd in het kader van de verdeelsleutels voor het gemeentefonds en
de bij de vaststelling daarvan toegepaste methodiek (Cebeon/VB Groep1993).
Deze laatste aanpak heeft het voordeel dat wordt aangesloten bij en
gebruikgemaakt wordt van bestaande expertise. Anderzijds is het riskant om deze
weegfactoren uit hun verband te rukken.25

C   Het is desgewenst mogelijk om de ‘objectieve’ normeringsindicator te verfijnen
met behulp van een additionele kwaliteitsindex, waarvan het verloop kan worden
vastgesteld via een specifiek onderzoek, op basis van de opinie van experts, of
zelfs op basis van bestuurlijk overleg.

Per saldo zijn voor de overgrote meerderheid van de gemeentelijke functies één of
meer redelijk bruikbare productindicatoren beschikbaar. Bij circa 14% van de
uitgaven wordt gebruik gemaakt van fysieke prestatie-indicatoren, bij 24% van
gedefleerde opbrengsten, bij 48% van gebruiksindicatoren en bij 9% van gedefleerde
materiële uitgaven. Slechts bij 5% van de uitgaven moet een beroep worden gedaan
op normeringsindicatoren.
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9  Gegevensproblematiek

Her en der is in het bovenstaande al terzijde ingegaan op de gegevensproblematiek. In
deze paragraaf komt dit onderwerp op een meer systematische wijze aan de orde.
Voor het huidige doel zijn twee soorten gegevens van belang, namelijk enerzijds
gegevens over de gemeentelijke productie en anderzijds gegevens over de daarbij
behorende gemeentelijke uitgaven.

Financiële gegevens

Voor de uitgaven komen via de Statistiek Gemeentebegrotingen jaarlijks gegevens
beschikbaar met een verregaande differentiatie naar functie. Deze voorzien voor een
belangrijk deel in de informatiebehoefte in het kader van het huidige project. Toch
moeten er in dit verband een tweetal kritische kanttekeningen worden geplaatst.
Tot 1994 werd ook informatie in het kader van een Statistiek Gemeenterekeningen
gepubliceerd. Deze informatie was in twee opzichten superieur aan de tegenwoordig
beschikbare informatie:
- Ten eerste bevat een gemeentebegroting slechts voornemens in tegenstelling tot

een gemeenterekening die is gebaseerd op feitelijke realisaties. Over het
algemeen bestaan er aanzienlijke verschillen tussen planning en realisatie, die
soms een systematisch karakter hebben.

- Ten tweede was in de voormalige Statistiek Gemeenterekeningen een uitsplitsing
naar kostensoort beschikbaar (lonen, materiële uitgaven, kapitaallasten,
overdrachten) die van groot belang is voor de interpretatie van de ontwikkeling
van de kosten per product (in het verlengde van de analyse-opzet conform Box
3).

In het kader van het zogenoemde EFLO-project 26 van het Centraal Bureau voor de
Statistiek kan wellicht op termijn weer worden voorzien in een meer gedetailleerde
uitsplitsing naar kostensoort. In het kader van dit project heeft het CBS toegang tot de
geautomatiseerde boekhouding van ruim 200 gemeenten.

Productiegegevens

De informatie met betrekking tot de productie is veel sterker versnipperd. De
voornaamste bron vormen gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek. Deze
zijn opgenomen in het Statistisch Zakboek, in het geautomatiseerd gegevensbestand
Statline dat via het Internet benaderbaar is en in verschillende gespecialiseerde
publicaties en statistieken.

- Uitzonderlijk goede informatie is beschikbaar over het onderwijs, waar CBS-
gegevens over aantallen scholen, aantallen leerlingen naar schoolsoort en
leerjaar, aantallen diploma's en over in-, door- en uitstroom met ongeveer 1 jaar
vertraging en met een jaarlijkse frequentie verschijnen (zie bijvoorbeeld CBS
2000a: Jaarboek Onderwijs 2000). Deze bron geeft ook een differentiatie tussen
openbaar en bijzonder onderwijs. Aanvullende informatie over de kosten van het
onderwijs op landelijk niveau kan worden gevonden in de Rijksbegroting van het
ministerie van OCenW (TK 2000/2001f).
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- Als bron voor de uitvoering van sociale uitkeringsregelingen als de bijstand en
werkgelegenheidsprojecten geldt de Nota sociale zekerheid van het ministerie
van SZW (TK 2000/2001a). Deze nota specificeert jaarlijks (en zonder
vertraging) de aantallen uitkeringen of begunstigden, apparaatskosten en
overdrachtsuitgaven. Tot voor kort gold dit ook voor de Wet op de sociale
werkvoorziening (WSW), maar sinds 1998 is de controlerende instantie op
afstand geplaatst en zijn gegevens over de exploitatiekosten beschikbaar in het
Brancheverslag van het Nationaal werkorgaan sociale werkvoorziening (NOSW
2000). Voorts worden jaarlijks de aantallen werknemers gepubliceerd in de Nota
sociale zekerheid en stuurt SZW jaarlijks een rapport aan de Tweede Kamer met
meer gedetailleerde gegevens over deze werknemers.

- Bij het onderdeel Maatschappelijke en sociale dienstverlening is de informatie
versnipperd en onvolledig. Kinderopvang staat momenteel sterk in de politieke
belangstelling en recente beleidsnota's over dit onderwerp bevatten bruikbare
informatie. Daarnaast geven het Statistisch Jaarboek en de Statistiek
Kindercentra van het CBS (zie bijvoorbeeld CBS 2000e) relevante jaarlijkse
kerncijfers op het gebied van gebruik, personeel en kosten. Het Statistisch
Jaarboek geeft ook kerncijfers voor het Algemeen maatschappelijk werk
(jaarlijks met 2 jaar vertraging). Uitgebreide gegevens over de maatschappelijke
opvang komen sinds kort beschikbaar via de Monitor maatschappelijke opvang
van het SGBO (2001). Ook in het laatste Statistisch Jaarboek van het CBS zijn
cijfers over dit onderwerp opgenomen. Prestaties met betrekking tot de
inburgering worden jaarlijks gemonitord door het ministerie van BZK (zie BZK
2000c).

 Incidenteel is er informatie over club-, buurt- en dorpshuizen in CBS-publicaties
zoals het Statistisch Jaarboek. Informatie over het gebruik jeugdhulpverlening is
beschikbaar in publicaties van de Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (zie
bijvoorbeeld SRJV 2000). Kerngegevens over de bijbehorende kosten kunnen
worden gevonden in CIJ 2001.
Over de verstrekkingen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten
staan voor de periode 1994-1999 gegevens vermeld naar type verstrekking in
Ipso Facto/SGBO 2001. Voor de Gemeentelijke Geneeskundige Diensten zijn
geen landelijke gebruikscijfers beschikbaar. Overigens worden onder auspiciën
van de koepelorganisatie GGD-Nederland wel activiteiten ondernomen, die
kunnen leiden tot verbetering in de informatievoorziening.

- Bij cultuur, sport en recreatie is de informatie grotendeels afkomstig van het van
het CBS. Hier zijn de gegevens in sommige gevallen betrekkelijk summier,
bedraagt de achterstand 2 tot 4 jaar en is de frequentie van verschijnen eens in de
2 tot 3 jaar. De gegevens hebben onder meer betrekking op: bibliotheken,
podiumkunsten, musea, kunstzinnige vorming, zwembaden, sportaccommodaties
en recreatie en worden opgenomen in het al eerder genoemde Statistisch
Jaarboek, in de elektronische databank Statline en in gespecialiseerde publicaties.
Als gemeentelijke prestaties jaarlijks of eens in de paar jaar moeten worden
gemonitord, zal deels moeten worden volstaan met geïnterpoleerde of
geëxtrapoleerde cijfers.
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Een aanvullende bron vormen de publicaties van NOC/NSF over de aantallen
leden van sportverenigingen (zie bijvoorbeeld NOC/NSF 1998). Deze komen
jaarlijks en met een betrekkelijk geringe achterstand beschikbaar.

- Informatie over het bodemgebruik (ten behoeve van recreatie, sportvelden,
begraafplaatsen, wegen en waterwegen, en dergelijke) kan worden aangetroffen
in de Statistiek bodemgebruik van het CBS (o.a. 1997). Deze verschijnt eens in
de 3 à 4 jaar. Veroudering van gegevens is hier minder nijpend dan elders omdat
het tempo van verandering op landelijk niveau over het algemeen laag is.

- Ten aanzien van de volkshuisvesting levert het CBS onder meer informatie over
de woningvoorraad naar type en ouderdom en over woningen in de sociale
verhuursector.
Tevens is informatie beschikbaar over nieuwbouw en renovatie van woningen uit
de laatstgenoemde sector. Ten slotte is er informatie over bouwvergunningen,
bouwrijp gemaakte terreinen en aantallen nieuwbouwwoningen. Een tweede
belangrijke bron vormen de begrotingen van het ministerie van VROM (zie
bijvoorbeeld TK 2000/2001b). Hierin zijn onder meer prestatiegegevens
opgenomen over de huisvesting van gehandicapten, woninggebonden subsidies
en stadsvernieuwing.

- Gegevens over reizigerskilometers in het openbaar vervoer worden gepubliceerd
in het Statistisch Jaarboek van het CBS. Het CBS geeft echter alleen gegevens
over het totaal van Stads- en Streekvervoer. Hetzelfde geldt voor de begroting van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Koninklijk Nederlands Vervoer
placht een uitsplitsing te leveren van het lokaal vervoer. Helaas is er momenteel
een achterstand van jaren: de laatste publicatie heeft betrekking op het jaar 1995
(KNV 1997).

- Bij nutsbedrijven, alsmede bij reiniging en riolering levert het Statistisch
Jaarboek van het CBS voldoende informatie, in termen van hoeveelheden en/of
van de marktwaarde van de geleverde producten.

- Wat de havens betreft bevat deze bron gegevens over de aantallen schepen en
overgeslagen goederen.

- Voorts bevat het Statistisch Jaarboek ook gegevens over de lengte van het
wegennet. Additionele informatie over het onderhoud van (water)wegen kan
worden ontleend aan de Rijksbegroting voor het Infrastructuurfonds (TK
2000/2001d).

- Het Statistisch Jaarboek levert ook gegevens over branden en over hulpverlening
door de gemeentelijke brandweer (zie daarvoor voorts CBS 2000d,
Brandweerstatistiek 2000).

- Informatie over verstrekte identiteitsbewijzen zijn te vinden in de begroting van
het ministerie van BZK (zie bijvoorbeeld TK 2000/2001c).

- Gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van lonen en prijzen, die zonder
uitzondering up-to-date is, kan worden gevonden in de Sociaal-economische
maandstatistiek van het CBS (zie bijvoorbeeld CBS 2001).

- In het Statistisch Jaarboek treft men voorts demografische gegevens waaronder
aantallen inwoners naar leeftijd, aantallen verhuizingen, geboortes, huwelijken
en sterftegevallen, aantallen allochtonen, aantallen huishoudens. Deze gegevens
komen vrijwel zonder vertraging beschikbaar.
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- Ten slotte bevat dit jaarboek ook gegevens over niet eerder vermelde
normeringsindicatoren, zoals oppervlakte land, oppervlakte water, aantallen
uitkeringsontvangers. Deze lijst kan worden aangevuld met specifieke informatie
die door het Cebeon wordt gebruikt ten behoeve van de verdeelsleutels voor het
gemeentefonds (zie o.a. ministerie van BZK 2000a): bodemfactor, oppervlakte
bebouwde kom, aantal woonruimten in historische kernen, oppervlakte
historische kernen. Ook deze cijfers zijn in de regel afkomstig van het CBS.

Discussie

Uiteraard zou de bruikbaarheid van het monitoringinstrument gediend zijn bij betere
indicatoren, die meer recht doen aan de doeltreffendheid, heterogeniteit en kwaliteit
van de geleverde producten (zie paragraaf 3). Het is echter niet realistisch om te
verwachten dat een verregaande verbetering van de informatievoorziening haalbaar
is. Dit zou wel een zeer grote informatielast bij gemeenten leggen. Bovendien zal het
instrument ongeacht de mate van verbetering van de informatie altijd een globaal en
signalerend karakter houden omdat met echte dieptestudies voor veel van de
betreffend functies mensjaren onderzoek per onderdeel kunnen zijn gemoeid (zie
bijvoorbeeld het SCP-onderzoek op het gebied van doelmatigheid dat is genoemd in
paragraaf 2).

De auteurs zijn geneigd om een aantal meer bescheiden wensen te formuleren, die
hoofdzakelijk via het Centraal Bureau voor de Statistiek gerealiseerd zouden moeten
worden en die vooral te maken hebben met de frequentie en de tijdigheid van
bestaande informatiestromen, zoals die momenteel of in het recente verleden door die
instantie worden verzameld. Als bepaalde informatie met betrekking tot prestaties,
gebruik en kosten van voorzieningen, die slechts incidenteel door het CBS wordt
verzameld, op jaarbasis of in ieder geval tweejaarlijks beschikbaar zou komen en als
er in plaats van één tot vier jaar vertraging in de berichtgeving een vertraging van
een half tot anderhalf jaar zou optreden, zou er al heel veel zijn gewonnen. Dit
impliceert dat gegevens over het jaar t tussen het midden van het jaar t+1 en het
midden van jaar t+2 beschikbaar zouden komen. In het kader van dit project zijn er
vooral problemen met de levering van gegevens voor het cluster cultuur, recreatie,
sport en groen alsmede het subcluster maatschappelijke begeleiding en advies.27

Op enkele onderdelen zou de informatie moeten worden verbeterd. Dit betreft onder
meer de prestaties van de GGD. Ook ontbreken in enkele gevallen gegevens over
gewichten; dit betreft bijvoorbeeld de volkshuisvesting en het cluster burgerzaken.

Daarnaast zou ook actuele informatie beschikbaar moeten komen uitgaven op basis
van de gemeenterekeningen met een onderverdeling naar kostensoort, zoals die tot
1994 door het CBS werd gepubliceerd. Deze uitsplitsing naar kostensoort kan
overigens ook worden gebaseerd op een steekproef van gemeenten zoals die in het
kader van het EFLO-project.

Dit ‘bescheiden’ wensenpakket zou overigens al een majeure inspanning van het
Centraal Bureau van de Statistiek vereisen, waarvan de haalbaarheid zou moeten
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blijken in nader overleg tussen het CBS, de ministeries van BZK en Financiën, en het
SCP.

Er dienen hier nog twee andere methoden genoemd te worden, die eventueel gebruikt
zouden kunnen worden om de aanpak te verdiepen.
1. Ten eerste zou gebruik gemaakt kunnen worden van enquêtering onder een

representatieve steekproef van huishoudens om het gebruik van gemeentelijke
voorzieningen in kaart te brengen. Dit sluit aan bij het Aanvullend
Voorzieningengebruik Onderzoek, dat het SCP vierjaarlijks uitvoert en waarin al
vele gemeentelijke voorzieningen zijn opgenomen. Eventueel kan dergelijk
onderzoek gebruikt worden om via steekproefophoging landelijke totalen te
berekenen. Het CBS doet dit bijvoorbeeld om het landelijk gebruik van
huisartsen en tandartsen te schatten. Anderzijds kan het gebruikt worden om de
samenstelling van de gebruikersgroep vast te stellen. Deze informatie is
overigens vooral van belang bij een eventuele toepassing van het hier
ontwikkelde instrument ten behoeve van ramingen.

2. Ten tweede zou gebruik kunnen worden gemaakt van de expertise bij gemeenten
zelf. Er moet dan gedacht worden aan het raadplegen van gemeentelijke
deskundigen. Daarbij zou dan onder meer het beeld van de gemeentelijke taken
op een aantal terreinen kunnen worden aangescherpt en zou de keuze van
productindicatoren kritisch kunnen worden bezien. Voorts zouden via een
dergelijke aanpak wellicht gewichten kunnen worden vastgesteld voor
nevengeschikte productindicatoren waarvoor geen systematische informatie over
de relatieve kostprijs bekend is.

10  Uitwerking van een voorbeeld: het cluster ‘zorg’

Zoals gesteld in de inleiding is het zinvol om het potentieel (en de tekortkomingen)
van de geschetste aanpak te illustreren aan de hand van een case-studie. Als
voorbeeld is hier het cluster ‘zorg’ gekozen, waartoe in het kader van het
gemeentefonds een aantal functies worden gerekend die behoren tot de terreinen
onderwijs, werkgelegenheid, maatschappelijke en sociale dienstverlening en
gezondheidszorg.
Tabel 7 geeft voor deze terreinen een verkennende analyse van de relatie tussen
prestaties en ingezette middelen. De indexcijfers die betrekking hebben op de
productie zijn in veel gevallen op hun beurt verkregen via weging van
deelindicatoren. Bij onderwijs betreft dit een onderscheid naar schoolsoorten, bij
enkele onderdelen van de maatschappelijke en sociale dienstverlening een
onderscheid naar werksoort.
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Tabel 7 Gemeentelijke uitgaven en prestaties voor het cluster ‘zorg’, 1995-1998
uitgaven 1995

(mrd gld)
reële uitgaven

1998a
productie

1998a
reële uitgaven per

product 1998a

Onderwijs 7,0 111,3 108,1 102,9
Exploitatie van het onderwijs 6,2 110,8 107,5 103,1
Aansturing en facilitering van het onderwijs 0,8 114,7 115,4 99,3

Maatschappelijke en sociale dienstverlening 6,5 120,4 116,2 103,7
Werkgelegenheid 2,6 142,2 122,7 115,9
Maatschappelijke begeleiding en advies 1,6 97,0 110,8 87,5
Voorzieningen gehandicapten 1,0 126,1 126,1 100,0
Sociaal-cultureel werk 0,9 104,9 105,9 99,1
Kinderopvang 0,5 96,0 91,9 105,7
Overig

Volksgezondheid 0,7 101,8 101,6 100,2

Totaal 14,2 115,0 111,6 103,1
A     Indexcijfers, 1995 = 100.

Bron: CBS (o.a. Statistiek Gemeentebegrotingen, Statistisch Zakboek); Tweede Kamer (Rijksbegrotingen ministeries van
Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid); Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen; SCP-bewerking

De totale gemeentelijke uitgaven ten behoeve van het cluster ‘zorg’ bedroegen in
1995 14,2 miljard gulden. Na correctie voor inflatie groeiden de uitgaven tussen 1995
en 1998 met 15%. Voor het cluster zorg als geheel groeide de productie in dezelfde
periode met 11,6%. Dit impliceert een toename van de kosten per product met 3,1%.
Deze verhoging is nauwelijks uitzonderlijk te noemen en zou voor een aanzienlijk
deel kunnen worden veroorzaakt door de (reële) contractuele en incidentele
loonstijgingen die in de tussenliggende periode zijn opgetreden. Daarnaast is bij
basisonderwijs (groepsgrootte) en bij werkgelegenheid (activeringsbeleid) sprake van
kwaliteitsverbeteringen die zich in dit kader vertalen als een stijgende inzet van
arbeid en/of materieel per product. Zie voor een uitwerking van dergelijke
decompositieschema's (SCP 1999: 152-154).

Het subcluster volksgezondheid is opvallend stabiel. De gebrekkige meting van de
productie van de GGD's leidt niet tot in het oog springende discrepanties. Het
subcluster onderwijs vertoont een gemiddelde groei, die mede toe te schrijven is aan
de uitbreiding van het gemeentelijk aandeel28 als gevolg van de decentralisatie van de
onderwijshuisvesting29 en de schoolbegeleidingsdiensten. Bij het subcluster
maatschappelijke en sociale dienstverlening is de groei zeer fors. Bij de cijfers van
twee voorzieningen uit dit laatste subcluster treden opvallende discrepanties op:
werkgelegenheid met een zeer snelle groei van de uitgaven en een aanzienlijke, maar
veel minder snelle groei van de productie, en maatschappelijke begeleiding en advies,
met licht dalende kosten, maar een middelmatige groei van de productie. Bij het
onderdeel werkgelegenheid ligt de oorzaak ongetwijfeld in de intensivering van de
begeleiding en scholing van deelnemers aan banenpools en werklozen, die
onvoldoende tot uitdrukking komen in de gehanteerde productindicatoren. Bij
maatschappelijke begeleiding en advies lijkt nog informatie over deeltaken te



44

ontbreken. Gezien het stringente tijdschema voor het onderhavige rapport was het
niet mogelijk dit onderwerp aan een nadere studie te onderwerpen.
Als het zou komen tot een meer definitieve rapportage op basis van het hier
ontwikkelde stramien, zouden bepaalde onderdelen nog nader kunnen worden
uitgewerkt. Voorts zou de tabel dan het gehele gemeentelijke taakveld kunnen
omvatten. Ten slotte zou een historische analyse kunnen worden uitgevoerd voor een
langere periode (bijvoorbeeld vanaf 1990) om een beeld te krijgen van de
plausibiliteit en consistentie van de uitkomsten.
Voor het deelterrein onderwijs is meer gedetailleerde informatie beschikbaar, die de
opstelling van een complete bedrijfskolom toelaat. Deze is uitgewerkt in tabel 8.

Tabel 8 Bedrijfskolom voor het funderend onderwijs
1995 1998

Gewogen gemiddelde productiea 100,0 101,5
Gewogen aantal leerlingen basisonderwijsa 100,0 103,9
Aantal leerlingen speciaal onderwijsa 100,0 103,4
Gewogen aantal leerlingen voortgezet onderwijsa,b 100,0 98,2

Reële exploitatiekostena, c 100,0 104,7
waarvan Rijk (in %) 61,7 59,2
waarvan gemeenten (in %) 36,7 39,1
waarvan eigen bijdragen (in %) 1,7 1,7

Reële aansturingskostena, c 100,0 92,2
waarvan gemeentend  (in %) 79,3 87,5
waarvan Rijke  (in %) 20,7 12,5

Reële beleidskostena, c (alleen rijke) 100,0 101,4

Reële kostprijs per gewogen leerlingf 6.713 6.840
waarvan exploitatie (in %) 93,6 94,3

      waarvan aansturing (in %) 6,0 5,4
      waarvan beleid (in %) 0,4 0,4
a   Indexcijfers, 1995 = 100.
b   Hiertoe worden gerekend: het voltijd avo, vwo, vbo en ivbo (waarvan de laatste twee sinds kort worden aangeduid
     als vmbo en lwoo).
c   Kosten gedefleerd met prijsindexcijfer van het Bruto Binnenlands Product.
d   De rubriek ‘gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs’ in de Statistiek Gemeentebegrotingen (zie ook
     het ministerie van BZK 1994)
e        Met gebruikmaking van het formatieschema van het ministerie van OCenW 30

f    Kosten in guldens van 1995.

Bron: CBS (Statistiek Gemeentebegrotingen, Jaarboek Onderwijs); Tweede Kamer (Rijksbegroting ministerie van
OCenW)

De groei van het totale funderend onderwijs is minder geaccentueerd dan die van de
desbetreffende gemeentelijke uitgaven (zie tabel 7). Dit ligt aan het veranderende
kostenaandeel van gemeenten, dat in de betreffende periode onder meer is
toegenomen door de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de overgang van
de schoolbegeleidingsdiensten naar de gemeenten. Verder blijkt dat de relatieve
omvang van de aansturingskosten afneemt. Deze ontwikkelingen sporen met het
streven naar decentralisatie van Rijk naar gemeenten enerzijds en van overheid naar
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scholen anderzijds. De kostprijs per gewogen leerling ligt rond de 7000 gulden,
waarvan circa 6% aansturingskosten en circa 0,4% beleidskosten.

11  Samenvatting en slotbeschouwing

Samenvatting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het SCP verzocht
om een voorstudie uit te voeren naar de mogelijkheid om de transparantie van
gemeentelijke uitgaven te vergroten via een koppeling van deze uitgaven aan
verrichte taken. Dit onderzoek is opgestart in het kader van het ‘Plan van aanpak
Transparantie in de financiële verhouding’.

Daarbij zou de nadruk moeten liggen op de meting van prestaties. Het onderzoek zou
een antwoord moeten geven op de volgende deelvragen:

1. Welke indeling van gemeentelijke taken moet worden gehanteerd?
2. In hoeverre kunnen voor de onderscheiden terreinen meetbare productindicatoren

worden gekozen?
3. In hoeverre zijn dergelijke cijfers thans beschikbaar?
4. Op welke terreinen kunnen dergelijke gegevens te zijner tijd worden vergaard,

welke inspanning is daarvoor nodig en welke kosten zijn ermee gemoeid?
5. Op welke wijze kunnen productindicatoren in samenhang met gegevens over de

uitgaven worden gebruikt bij een analyse van de relatie tussen de ontwikkeling
van de gemeentelijke taken en middelen?

In de onderstaande alinea’s wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden op
deze vragen.

In het kader van deze voorstudie is in overleg met de opdrachtgever een indeling van
gemeentelijke taken gehanteerd die nauw aansluit bij de clusterindeling die gebruikt
wordt in beleidsstukken over het gemeentefonds. Er is een zodanige opstelling
gekozen dat de functionele indeling van het CBS hieruit gemakkelijk is te herleiden.
Deze indeling omvat tientallen deelcategorieën, die een beeld geven van de omvang
en de verscheidenheid van gemeentelijke taken.

In de afgelopen vijftien jaar hebben gemeenten zich 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
aansluit bij doelstellingen van operationeel management dan bij globale monitoring.

Bij de werkzaamheden van overheden kan een onderscheid worden gemaakt tussen
uitvoerende, aansturende en voorwaardescheppende activiteiten. Deze corresponderen
met respectievelijk exploitatiekosten, aansturingskosten en beleidskosten. In dit
verband is een onderscheid tussen loonkosten en niet-loonkosten (dwz materiële
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kosten en kapitaallasten) van belang. Naast deze kostensoorten zijn er ook
overdrachtsuitgaven, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen
inkomensoverdrachten aan burgers (uitkeringen en dergelijke) en
exploitatiesubsidies.

Van diensten die door de overheid en non-profitinstellingen worden geproduceerd is
de marktwaarde meestal niet bekend. De waarde van de productie kan dan niet in
geld worden uitgedrukt. Daarom wordt gebruik gemaakt van fysieke
productindicatoren. In deze studie komen drie belangrijke soorten indicatoren voor
de productie naar voren: 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).

Als resultante van deze voorstudie wordt een stelsel van productindicatoren
voorgesteld, dat redelijk dekkend is en dat grotendeels kan worden geïmplementeerd
met behulp van informatie die in principe beschikbaar is (c.q. tot voor kort
beschikbaar was).

Niettemin zou het een grote inspanning vergen van de belangrijkste producent van
deze informatie, het Centraal Bureau voor de Statistiek, om deze informatie jaarlijks
en met een niet al te grote vertraging aan te leveren. Thans treden er niet zelden
vertragingen op van drie jaar of meer; dit is een groot probleem bij beleidsadvisering
en beleidsevaluatie, waarbij het juist vaak gaat om recente ontwikkelingen en de
resultaten van lopend beleid.

Zoals de uitwerking van een voorbeeld, het cluster zorg, aantoont, is het ook in het
huidige stadium van uitwerking overigens al mogelijk om voorlopige uitspraken te
doen over de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties in relatie tot de
ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven. Op onderdelen moeten daarbij wel
productiecijfers geïnterpoleerd, geëxtrapoleerd of anderszins bijgeschat worden.
Bovendien moeten hier en daar veronderstellingen worden gemaakt over de
onderlinge gewichten bij (deel)functies waarvoor meer dan één productindicator
wordt onderscheiden.

Slotbeschouwing

De hier gepresenteerde aanpak zou aan waarde kunnen winnen als in het traject
tussen voorstudie en eerste integrale rapportage een expert-meeting of een ander
vorm van consultatie van gemeentelijke deskundigen zou plaatsvinden om de aanpak
in de voorstudie tegen het licht te houden en eventuele lacunes en zwakke plekken op
te sporen en nader in te vullen. Door de breedte van het gemeentelijk taakveld en de
korte tijd die voor het uitwerken van deze voorstudie beschikbaar was is het
onvermijdelijk dat de uitwerking nog niet op alle onderdelen optimaal is. Dat geldt
gezien de achtergrond van de auteurs in het bijzonder voor meer bedrijfsmatige
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onderdelen van het gemeentelijk takenpakket en terreinen als wegen, water, milieu en
woningbouw. Hoewel er in dit stadium nog veel verbeteringen mogelijk zijn, is een
perfecte meting van de gemeentelijke productie nauwelijks haalbaar. Daarvoor zijn de
problemen met betrekking tot de verwerking van heterogeniteit en de meting van
kwaliteit te fundamenteel. De complexe werkelijkheid laat zich nu eenmaal niet
volledig beschrijven via één of meer vrij simpele kengetallen. Wat hier wordt
gepresenteerd is een opzet voor landelijke monitoring van gemeentelijke prestaties
met een bepaalde, maar ook beperkte signaleringswaarde.31 Deze levert een indicatie
op van de jaarlijkse ontwikkelingen in het gemeentelijke productievolume en van
eventuele discrepanties tussen deze ontwikkeling en die van de uitgaven. In
aansluiting hierop zijn analyseschema’s geïntroduceerd die een gedeeltelijke
verklaring kunnen opleveren voor dergelijke discrepanties. Waar ook na correcties
voor loon- en prijsontwikkelingen nog verschillen blijken op te treden tussen de
ontwikkeling van taken en middelen die niet zijn te verklaren als effect van
productiviteitsstijging, is nader onderzoek vereist. Er kan dan bijvoorbeeld sprake
zijn van toenemende kwaliteit(seisen), van een toenemende complexiteit van de
werkzaamheden of van veranderingen in de regelgeving. Bij de uiteindelijke
beleidsvorming moeten naast de uitkomsten van globale monitoring 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 ondermeer indicaties zijn met betrekking tot
beleidswijzigingen, wijzigingen in regelgeving, informatie over capaciteitsknelpunten
(wachtlijsten) en additionele indicatoren voor de kwaliteit en effectiviteit van de
betrokken diensten.32

De hier gepresenteerde productindicatoren kunnen eventueel ook worden gebruikt ten
behoeve van ramingsdoeleinden. Deze ramingen kunnen zijn gebaseerd op de
demografische ontwikkeling en/of op het doortrekken van trends. Als een verklarend
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, 2001). Zoals te lezen is in paragraaf 2,
heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een lange ervaring met betrekking tot de
raming en analyse van productie en kosten van niet-commerciële diensten. De
bevindingen hebben een rol gespeeld bij de advisering in het kader van
kabinetsformaties. Maar ook een organisatie als de Nederlandse Zorgfederatie heeft
een ruime ervaring opgedaan met analyses en ramingen die zijn gebaseerd op een
vergelijkbare aanpak (zie bijvoorbeeld Gezondheidszorg in tel 8, Prismant 2001) en
heeft hierop tal van adviezen gebaseerd.

Voorts kan de hier geschetste aanpak in principe ook worden toegepast voor een
vergelijking van (groepen van) gemeenten. Een praktische belemmering daarbij is dat
het niet waarschijnlijk is dat de betrokken berichtgevers (waaronder het CBS) bereid
zullen zijn om op alle onderdelen naar gemeente gedifferentieerde gegevens op te
leveren. Over het algemeen hanteert het CBS namelijk de richtlijn dat individuele
organisaties niet herkenbaar mogen zijn in de berichtgeving. Vermoedelijk zal
daarom moeten worden volstaan met gegroepeerde gegevens, waarin de individuele
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gemeenten en uitvoeringsorganisaties niet herkenbaar zijn (bijvoorbeeld een indeling
naar grootteklasse).
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Bijlage A Nadere gegevens over inkomsten en uitgaven

Tabel A1 Lopende inkomsten en uitgaven van gemeenten (1998, in miljoenen guldens)

bruto- Rijks- inkomsten netto-
uitgaven bijdrage van derden uitgaven

a Algemeen bestuur 3.679 0 665 3.014
- a1 Bestuursorganen 901 0 21 880
- a2 Algemene ondersteuning 2.012 0 320 1.692
- a3 Bevolkingszaken 766 0 324 442
b Openbare orde en veiligheid 1.245 47 81 1.117
c Wegen en water 4.887 3 1.130 3.624
- c1 Wegen en verkeersvoorzieningen 4.630 0 1.093 3.537
- c2 Waterwegen 139 3 35 101
- c3 Overig  118 0 2 116
d Zorg: Onderwijs 8.181 5154 248 2.779
- d1 Huisvesting onderwijs
-- d1a --basisonderwijs  654 0 0 654
-- d1b --speciaal onderwijs 113 0 0 113
-- d1c --voortgezet onderwijs 153 0 0 153
-- d1d --niet uitgesplitst  327 0 0 327
- d2 Overige exploitatiekosten
-- d2a --basisonderwijs 3.376 2698 48 630
-- d2b --speciaal onderwijs 663 522 1 140
-- d2c --voortgezet onderwijs 1.571 1458 0 113
-- d2d --overig onderwijs 431 366 0 65
- d3 Aansturing/facilitering onderwijs
-- d3a --onderwijsachterstandsbeleid 0 0 0 0
-- d3b --schoolbegeleiding, leerl.vervoer etc. 893 110 199 584
e Zorg: maatsch. en sociale dienstv. 8.370 3685 470 4.215
- e1 Werkgelegenheid 3.904 2969 314 621
- e2a Maatsch. begeleiding en advies 1.617 549 0 1.068
- e2b Voorzieningen gehandicapten 1.327 110 18 1.199
- e3 Sociaal-cultureel werk 945 0 103 842
- e4 Kinderopvang 500 57 0 443
- e5 Overig 77 0 35 42
f Zorg: Volksgezondheid 759 121 150 488
g Bijstand en sociale dienst 14.070 9657 1.025 3.388
- g1 Bijstand 13.502 9137 1.074 3.291
- g2 Inkomensvoorzieningen 568 520 -49 97
h Milieu, reiniging en riolering 5.627 101 4.318 1.208
- h1 Milieubeheer 881 101 159 621
- h2 Riolering  1.754 0 1.395 359
- h3 Reiniging  2.992 0 2.764 228
i Cultuur, recreatie, sport en groen 6.614 67 1.205 5.342
-i1 Kunst en ontspanning 3.343 67 662 2.614
-- i1a --Openbare bibliotheken 683 0 65 618
- í1b --Vormingswerk 399 0 46 353
- i1c --Kunst 746 67 72 607
- i1d --Sport(excl. groene sportvelden) 1.515 0 479 1.036
- i2 Oudheid 550 0 81 469
- i3 Groen 2.721 0 462 2.259
-- i3a --Recreatie en natuurbescherming 2.178 0 269 1.909
-- i3b --Groene sportvelden 344 0 56 288
-- i3c --Begraafplaatsen 199 0 137 62
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Vervolg tabel A1 Lopende inkomsten en uitgaven van gemeenten (1998, in miljoenen guldens)

bruto-         Rijks-        inkomsten    netto-
uitgaven bijdrage   van derden    uitgaven

j Volkshuisv., ruimt. ord., stadsvern. 6.230 1.331 3.648 1.251
- j1 Woningexploitatie, woningbouw 2.725 0 2.621 104
- j2a Overige volkshuisvesting* 1.320 705 225 390
- j2b Woningaanpass. gehandicapten* 156 27 0 129
- j3 Ruimtelijke ordening 657 0 177 480
- j4 Stadsvernieuwing 1.372 599 625 148
k Bedrijfsmatige activiteiten 10.361 287 10.134 -60
- k1 Gemeentelijke grondbedrijven 6.513 0 6.493 20
- k2 Openbaar vervoer 1.725 197 1.475 53
- k3 Havenbedrijven  849 0 914 -65
- k4 Nutsbedrijven  492 0 793 -301
- k5 Economische zaken (overig)  782 90 459 233
l Onroerende Zaakbelasting 435 0 5.282 -4.847
m Gemeentefonds  20 21.516 0 -21.496
n Financiële transacties 3.000 0 3.144 -144
totaal   73.478 42.028 31.441 9

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistisch Zakboek 2000) en het ministerie van BZK (uitspitsing
onderwijshuisvesting,  voorzieningen gehandicapten en cluster groen; gegevens over specifieke uitkeringen); SCP-
bewerking
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Bijlage B Uitgaven van gemeenten naar kostensoort

Tabel B1 Lopende uitgaven van gemeenten naar kostensoort (1994, in mln gld, basisgegevens)

loon- niet- over- verre-
kosten loonkosten drachten keningen

B1a: Functionele indeling
a Algemeen bestuur
- a1 Bestuursorganen 309 91 36 144
- a2 Algemene ondersteuning 1.243 1.042 108 2.372
b Openbare orde en veiligheid 214 238 51 467
c Wegen en water
- c1 Wegen en verkeersvoorzieningen 49 1.460 57 2.102
- c2 Waterwegen 12 29 1 60
- c3 Overig  6 45 5 107
d Zorg: Onderwijs
- d2 Exploitatiekosten
-- d2a --basisonderwijs 1.062 871 39 1.710
-- d2b --speciaal onderwijs 124 146 13 456
-- d2c --voortgezet onderwijs 487 149 13 1.154
-- d2d --overig onderwijs 38 29 113 278
- d3 Aansturing/facilitering onderwijs 32 206 150 470
e Zorg: maatsch. en soc. dienstverl.
- e1 Werkgelegenheid 31 114 673 1.632
- e2a Maatsch. begeleiding en advies 22 136 691 1.031
- e3 Sociaal-cultureel werk 6 64 263 487
- e4 Kinderopvang 0 15 239 232
-e5a Verzorgingshuizen 0 10 2.226 456
- e5 Overig 171 48 34 953
f Zorg: Volksgezondheid 11 63 207 413
g Bijstand en sociale dienst 
- g1 Bijstand 21 63 5.863 6.272
- g2 Inkomensvoorzieningen 0 3 323 148
h Milieu, reiniging en riolering 
- h1 Milieubeheer 38 120 28 415
- h2 Riolering 3 677 16 758
- h3 Reiniging 13 797 119 1.337
i Cultuur, recreatie, sport en groen
-i1 Kunst en ontspanning
-- i1a --Openbare bibliotheken 12 49 336 255
- í1b --Vormingswerk 21 23 164 141
- i1c --Kunst 11 66 233 323
- i1d --Sport(incl. groene sportvelden) 46 383 168 1.058
- i2 Oudheid 47 114 41 286
- i3 Groen
-- i3a --Recreatie en natuurbescherming 23 439 149 1.198
-- i3c --Begraafplaatsen 2 46 1 136
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Tabel B1 (vervolg)  Lopende uitgaven van gemeenten naar functie en kostensoort (basisgegevens)
______________________________________________________________________________________________

loon niet- over- ver-
kosten loonkosten drachten keningen

B1a (vervolg): Functionele indeling
j Volkshuisv., ruimt. ord., stadsvern. 
- j1 Woningexploitatie, woningbouw 0 4.877 5.310 52
- j2a Overige volkshuisvesting 118 149 256 1.024

- j3 Ruimtelijke ordening 26 116 19 169
- j4 Stadsvernieuwing 0 57 393 924
k Bedrijfsmatige activiteiten
- k1 Gemeentelijke grondbedrijven 0 23 130 63

- k2 Openbaar vervoer 1 21 1.318 75
- k3 Havenbedrijven 0 5 25 3
- k4 Nutsbedrijven 0 217 8 85
- k5 Economische zaken (overig) 2 35 101 94
n Financiële transacties 30 401 156 1.856
subtotaal 4.263 13.447 20.077 31.396

B1b: Kostenplaatsen en Takken van Dienst
A Loonkosten 1.740 69 1 pro rata
B Secretarie 1.058 663 211 a2
C Centrale diensten 917 999 369 pro rata
D Gemeentewerken 2.097 4057 256 pro rata
E Brandweer 211 93 9 b
F Volksgezondheid 212 221 140 f
G Reinigingsdienst 250 632 15 h3
H Volkshuisvesting 284 427 418 j2a
I Stadsvernieuwing 139 207 101 j4
J Onderwijs 820 323 69 d2a
K Sociale dienst 622 256 5.788 g
L Sociale werkvoorziening 141 206 671 e1
M Sociaal-cultureel werk 14 15 45 e3
N Sport en recreatie 928 476 1.551 i3a
O Sportaccommodaties 571 366 872 i1d
P Musea 106 105 42 i2
Q Kunst 55 78 22 i1c
R Overig 59 237 26 pro rata
subtotaal 10.224 9.430 10.606
__________________________________________________________________________________________
B1c: Bedrijven

a Grondbedrijf 96 6.657 312 k1
b Openbaar vervoer 592 699 37 k2
c Havenbedrijf 112 671 74 k3
d Nutsbedrijf 59 260 2 k4
e Woningbedrijf 49 1.163 1 apart
f Verpleeghuis/verzorgingshuis 482 346 0 e5a
g Overig 66 637 24 k5
subtotaal 1.456 10.433 450

totaal generaal 15.943 33.310 31.133

Bron: CBS (Statistiek Gemeenterekeningen 1994)
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Tabel B2  Lopende uitgaven van gemeenten naar kostensoort (1994, in mln gld, geconsolideerd)

loonkosten niet-loonkosten overdrachten

a Algemeen bestuur 2.769 2.161 515
- a1 Bestuursorganen 415 184 81
- a2 Algemene ondersteuning 2.354 1.977 434
b Openbare orde en veiligheid 492 390 88
c Wegen en water 829 2.941 203
- c1 Wegen en verkeersvoorzieningen 737 2.790 141
- c2 Waterwegen 40 64 38
- c3 Overig  53 86 25
d Zorg: Onderwijs 3.808 2.812 921
- d2 Exploitatiekosten
-- d2a --basisonderwijs 2.099 1.384 199
-- d2b --speciaal onderwijs 323 320 97
-- d2c --voortgezet onderwijs 990 588 225
-- d2d --overig onderwijs 159 135 164
- d3 Aansturing/facilitering onderwijs 237 385 236
e Zorg: maatsch. en soc. dienstv. 2.479 2.363 5.520
- e1 Werkgelegenheid 440 554 1457
- e2a Maatsch. begeleiding en advies 471 529 880
- e3 Sociaal-cultureel werk 200 236 384
- e4 Kinderopvang 101 103 282
-e5a Bejaardenoorden 681 530 2.310
- e5 Overig 586 411 209
f Zorg: Volksgezondheid 164 222 308
g Bijstand en sociale diensta 620 313 11.760
h Milieu, reiniging en riolering 1.007 2.840 474  
- h1 Milieubeheer 219 278 104
- h2 Riolering 333 966 155
- h3 Reiniging 455 1.597 215
i Cultuur, recreatie, sport en groen 1.501 1990 2.417
- i1 Kunst en ontspanning 800 1.070 1.556
-- i1a --Openbare bibliotheken 123 146 383
- í1b --Vormingswerk 82 77 190
- i1c --Kunst 139 208 286
- i1d --Sport(incl. groene sportvelden) 380 597 678
- i1e --Overig 75 42 19
- i2 Oudheid 240 190 57
 - i3 Groen 460 730 804
-- i3a --Recreatie en natuurbescherming 399 632 778
-- i3c --Begraafplaatsen 61 98 26
j Volkshuisv.,ruimt. ord.,stadsvern. 888 6.060 6.542 
- j1 Woningexploitatie, woningbouw 23 4.897 5.320
- j2a Overige volkshuisvesting 270 431 547
- j3 Ruimtelijke ordening 100 180 50
- j4 Stadsvernieuwing 347 446 581
k Bedrijfsmatige activiteiten 1.115 10.504 2.065
- k1 Gemeentelijke grondbedrijven 123 6.704 454
- k2 Openbaar vervoer 626 749 1.369
- k3 Havenbedrijven 112 671 74
- k5 Nutsbedrijven 96 509 26
- k6 Economische zaken (overig) 109 708 142
n Financiële transacties 125 1.669 649
totaal  15.797 34.262 31.462

a   Eventueel te splitsen in g1 (Bijstand) en g2 (Inkomensvoorzieningen).
Bron: CBS (Statistiek Gemeentebegrotingen 1994) SCP-bewerking
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Noten

                                                       
1 Inzicht in de ontwikkeling van de behoefte aan diensten is overigens vooral van belang indien naast historische

analyses ook ramingen van de toekomstige productie en bijbehorende kosten zouden worden opgesteld. Hoewel de
hier voorgestelde indicatoren in principe ook voor dergelijke ramingen zouden kunnen worden gebruikt, is die
toepassing in het kader van deze voorstudie niet expliciet aan de orde.

2 De term ‘doeltreffendheid’ wordt hier gereserveerd voor de mate waarin de directe, via het eindproduct meetbare,
doelstellingen wordt gehaald, de term ‘effectiviteit’ heeft dan betrekking op een achterliggende doelstelling.  Over het
algemeen worden deze termen overigens als synoniemen beschouwd (zie bijvoorbeeld Haselbekke et al. 1990).
De term ‘effectindicator’ heeft in de regel betrekking op kengetallen die de mate beschrijven waarin deze
achterliggende doelstelling wordt gehaald. De mate waarin dit het geval is, is vaak niet alleen een resultante van het
betreffende productieproces, maar ook van andere omgevingsfactoren. Vanwege de rol van omgevingsfactoren is de
neutrale term ‘doelbereikingsindicator’ in dit verband vaak meer op zijn plaats (zie bijvoorbeeld Financiën 1994).

3 D.w.z. een begroting in termen van te leveren producten en de bijbehorende kostprijs.
4 Zie De Groot en Goudriaan (1991) voor een nadere uitwerking van het onderscheid tussen finale en intermediaire

dienstverlening. De VNG (VNG 1993) gebruikt hiervoor overigens de termen ‘externe producten’ en ‘interne
producten’.

5 Kenmerken van zuiver collectieve goederen (en diensten) zijn dat deze niet-rivaliserend 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 collectieve goederen zijn
dijken, straten en bestemmingsplannen.

6 Bij een verdeelsleutel wil je niet afrekenen op basis van de feitelijke productie, maar op basis van globale maten voor
de potentiële behoefte. Je gaat dan bijvoorbeeld uit van het aantal ouderen en niet van het aantal ouderen dat
daadwerkelijk gebruik maakt van bepaalde voorzieningen. Het Cebeon (zie bijvoorbeeld Cebeon/VB-groep 1993)
heeft op basis van algemene, slechts indirect aan de productie gerelateerde maatstaven een aanpak ontwikkeld voor
de verdeling van de middelen in het Gemeentefonds over afzonderlijke gemeenten. In dit stelsel is getracht zoveel
mogelijk recht te doen aan verschillen in objectieve productie-omstandigheden. Op die manier wordt onder meer
voorkomen dat een mogelijke historische scheefgroei automatisch wordt gecontinueerd.

7 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, km 2

en dergelijke) gaat het niet meer om een pure weergave van de input, maar om een normering van de input.
8 Dergelijke indicatoren worden bijvoorbeeld ook gebruikt door Deloitte en Touche in het kader van het IPG-project

(Inzicht Prestaties Gemeenten).
9 Zoals nog zal blijken is een kengetal als kosten per inwoner, 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 volumecomponent (conform het schema in de nog te behandelen Box 3) en er
is een aanknopingspunt voor het ramen van toekomstige kosten.

10 Vanuit een bepaald perspectief zijn ook taken hier genoemd onder B] en C] in sommige gevallen op te vatten als
overhead. 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.

11 Onder de groeivoet van een tijdreeksvariabele x wordt verstaan: (x t/x0-1)1/t, waarbij xt de waarde is op het tijdstip t en
x0 de waarde op een eerder tijdstip 0. De macht 1/t impliceert dat de t-de wortel wordt getrokken. Derhalve is de
groeivoet op te vatten als de gemiddelde jaarlijkse groeifactor. Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de
zogenoemde product- en optelregel met betrekking tot groeivoeten:
- De groeivoet van een product xy is bij benadering (namelijk onder verwaarlozing van de   kruisterm) gelijk aan de
som van de groeivoeten van de afzonderlijke termen x en y. De benadering is goed zolang de betrokken groeivoeten
niet al te veel van 0 afwijken.
- De groeivoet van een som x+y is gelijk aan het aandeel van x maal de groeivoet van x plus het aandeel van y maal
de groeivoet van y.
De arbeidsproductiviteit is gedefinieerd als het productievolume gedeeld door het aantal arbeidsjaren. Derhalve is het
aantal arbeidsjaren per product gelijk aan de inverse van de arbeidsproductiviteit.
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12 Een van de praktische problemen waarmee je dan wordt geconfronteerd, is welk deel van de loonontwikkeling moet

worden geïnterpreteerd als prijscomponent (o.a. de contractuele loonstijging) en welk deel als volumecomponent
(samenstellingseffect, bijvoorbeeld dat van een stijgend opleidingsniveau).

13 Als men een directe vergelijking wil maken tussen de ontwikkeling van de taken en middelen in relatie tot het
gemeentefonds ligt een weging met netto-uitgaven in de rede. De productindicatoren worden daarbij gewogen met
het aandeel van de netto-uitgaven. In een dergelijke benadering krijgen gemeentelijke taken die grotendeels worden
gefinancierd uit specifieke uitkeringen van het Rijk of uit de verkoop van goederen en diensten aan burgers of
bedrijven een laag gewicht.

14 De gegevens met betrekking tot specifieke uitkeringen lijken op een aantal onderdelen niet te kloppen met die van de
gemeentebegrotingen (WSW, voortgezet onderwijs). Dit kan worden verklaard doordat de laatstgenoemde
uitkeringen (groten)deels ten goede komen aan gemeenschappelijke regelingen.

15 Naast de als zodanig gerubriceerde bedrijfsmatige activiteiten zijn hierin ook de opbrengsten van de clusters riolering
en reiniging begrepen.

16 De met dit nootnummer aangeduide cijfers zijn afkomstig uit een gedetailleerde input-outputtabel voor het jaar 1998
(interne informatie CBS), waarin de gemeentelijke overheid (exclusief bedrijfsmatige activiteiten) apart wordt
onderscheiden. De gegevens betreffen  onder meer lonen, materiële uitgaven, kapitaallasten, verbruik van diensten
door bedrijven en consumptie van diensten door burgers voor de gemeentelijke overheid in totaliteit. Daarnaast is
ook de totale personeelssterkte in arbeidsjaren beschikbaar. Deze informatie kan worden geleverd voor de jaren
vanaf 1995. In iets minder detail is overigens ook informatie vanaf 1977 beschikbaar.

17 De bewerkingen worden gecompliceerd door een onderscheid van een sector overheid en een sector
(gemeente)bedrijven en door het deels direct boeken op gemeentelijke functies en deels op kostenplaatsen en
Takken van Dienst. De uitgaven ten behoeve van gemeentelijke bedrijven (tabel B1c) kunnen worden toegevoegd
aan c.q. opgeteld bij die van de sector overheid. De uitgaven met betrekking tot de andere twee categorieën zijn door
het CBS via een kolom ‘verrekeningen’ toegedeeld aan functies (zie tabel B1a). De bij die verrekening gebruikte
methodiek is echter niet gedocumenteerd. Daardoor kon het gewenste eindproduct, een geconsolideerde tabel op
functieniveau (zie tabel B2) waarin de kolom verrekeningen is uitgesplitst naar kostensoort, slechts via een ruwe
reconstructie kon worden opgesteld. Waar mogelijk zijn de uitgaven voor kostenplaatsen en Takken van dienst
toegedeeld aan functies conform de informatie in de laatste kolom van tabel B1b. Voorzover het betreffende rijtotaal
groter was dan de omvang van de bijbehorende verrekening in tabel B1a, is slechts een deel van de uitgaven
toegedeeld aan de betreffende functie. Op die manier kon circa tweederde van de uitgaven voor kostenplaatsen en
Takken van dienst worden toegerekend aan functies. Het resterende deel is omgeslagen over de nog niet
uitgesplitste uitgaven in de kolom ‘verrekeningen’.

18 Het gewicht van het aantal gemeenten is op te vatten als vaste voet. Zoals overduidelijk blijkt uit de tabellen in de
Statistiek Gemeentebegrotingen waarin een onderscheid wordt gemaakt naar gemeentegrootte is dit praktisch het
enige onderdeel van de gemeentelijke uitgaven waarbij sprake is van positieve schaaleffecten. Voor de meeste
functies zijn de uitgaven per inwoner hoger naarmate het inwonertal hoger is. Dit effect is overigens ook
geformaliseerd in de regelgeving. Bij de kwantificering hiervan zou gebruik gemaakt kunnen worden van het
basisbedrag per gemeente conform de verdeelsleutels van het gemeentefonds (150.000 gulden, zie BZK 2000a,
bijlage 3).

19 De uitgaven voor de aanleg van nieuwe wegen komen niet ten laste van de lopende rekening maar van de
kapitaalrekening. Deze kunnen hier dus buiten beschouwing worden laten. Deze noot is ook van toepassing voor
waterwegen, bouwwerken en andere uitgaven met een investeringskarakter.

20 Allochtone leerlingen krijgen hierbij een gewicht van 1,9; kinderen van laagopgeleide ouders een gewicht van 1,25;
kinderen van  middelbaar en hoger opgeleide ouders een gewicht 1,0.

21 Deze afkortingen staan voor ‘Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
Werknemers’, ‘Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen’ en ‘Wet
Inkomensvoorziening Kunstenaars’.

22 Cebeon/VB Groep 1993 (p. 81) heeft hier overigens een voorkeur voor normering op het aantal inwoners, omdat de
uitgaven per ha ruwweg omgekeerd evenredig blijken te zijn aan het aantal ha per inwoner.  Deze oplossing is hier
niet overgenomen, omdat hij erg ver afstaat van het concept van prestatiemeting.

23 Vooralsnog is het eerste alternatief gekozen omdat plaatsing in het cluster groen suggereert dat onderhoud het
belangrijkste aspect is van de gemeentelijke betrokkenheid bij dit onderwerp.

24 In de praktijk wordt dit bereikt door de gewogen productindicator voor een cluster te baseren op een met de uitgaven
gewogen gemiddelde van de wel geëxpliciteerde onderdelen, maar deze vervolgens te relateren aan het totaal van
de betrokken uitgaven.
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25 Eén van de door ons geraadpleegde externe deskundigen, de heer P. Huigsloot van Cebeon, is van mening dat het

overnemen van deze gewichten om die reden geen aanbeveling verdient. Hij wijst er bovendien op dat deze
gewichten primair zijn gekozen om te corrigeren voor verschillen in productie-omstandigheden tussen gemeenten.

26 EFLO staat voor ‘Elektronische aanlevering Financiële gegevens Lagere Overheden’
27 Terzijde kan hieraan worden toegevoegd dat dit in het kader van andere projecten van het SCP ook geldt voor de

zorgsector.
28 De correctie voor een veranderend kostenaandeel van gemeenten op landelijke indexcijfers voor het gebruik is

uitgevoerd door de landelijke gebruiksindex te vermenigvuldigen met het quotiënt at/ab,, waar ab staat voor het
gemeentelijk kostenaandeel in het basisjaar en at voor het gemeentelijk kostenaandeel in jaar at.

29 Overigens is er een discrepantie tussen de omvang van de in dit kader door OCenW overgehevelde bedragen en de
omvang van de huisvestingsuitgaven conform de Statistiek Gemeentebegrotingen (op basis van additionele aan het
ministerie van BZK verstrekte informatie). Laatstgenoemde bedragen zijn in de orde van 0,5 mrd lager. Het is
mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door de boeking van een deel van de huisvestingskosten op een algemene
kostenplaats.

30 De beleidskosten van het ministerie van OCenW zijn gebaseerd op het aandeel van de directies primair onderwijs en
voortgezet onderwijs en de aansturingskosten op het aandeel van de hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen en
de Inspectie van het onderwijs in het totale personeel (exclusief Centrale Diensten). Zij  zijn vervolgens
vermenigvuldigd met de apparaatskosten van het ministerie van OCenW zoals vermeld in de rijksbegroting.

31 Zoals altijd speelt in dit soort gevallen de spreekwoordelijke beoordelingskwestie of het “glas nu halfvol of half leeg
is". De auteurs zitten op de eerste lijn. Enkele van de geraadpleegde externe deskundigen zijn sceptischer, en
vragen zich af in hoeverre de hier voorgestelde aanpak vanuit bestuurlijk oogpunt wenselijk is en in hoeverre deze
een zinvolle aanvulling vormt op bestaande informatiebronnen. Dit is een aanleiding te meer om de aanbeveling met
betrekking tot het houden van een expert meeting op te volgen.

32 Relevante kwaliteits- en effectindicatoren zijn bijvoorbeeld: de uitruktijd van de brandweer, de staat van onderhoud
van wegen, de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, het percentage voortijdige schoolverlaters, de doorstroom van
uitkeringsontvangers en deelnemers aan banenpools naar regulier werk, de frequentie waarmee huisvuil wordt
ingezameld enz.
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