
‘Komt er een nieuw winkelcentrum?’ Wat doet 

u aan die slechte weg?’ ‘Waar gaat mijn belas-

tinggeld naartoe?’ Burgers willen begrijpen 

wat de gemeente doet. De begroting is echter 

geen eenvoudig document – en daarom niet 

gemakkelijk te communiceren. Vaak worden 

burgers via het plaatselijk krantje geïnformeerd 

over de uiteindelijke begroting. Veel lokale kran-

ten worden niet gelezen – veel visualisaties 

zijn niet voldoende inzichtelijk voor burgers. De 

termen zijn voor hen niet begrijpelijk. Kan dit 

beter? Wij denken van wel.

BEGROTING EN 
BETROKKENHEID

Begroting inzichtelijk 
maken voor burgers

Met burgers naar inzichtelijkheid (participatie)

• In de aanpak wordt uitdrukkelijk tijd en ruimte gere-

serveerd voor inspraak van burgers. Een burgerpanel 

krijgt ook stem in het eindresultaat. De burger moet 

het uiteindelijke resultaat immers gaan interpreteren!

Inzichtelijkheid door eenvoud (indeling)

• Met deze burgers wordt bepaald welke categorieën, 

labels en detailniveau worden gehanteerd - de inhoud 

van de begroting. Op de eerste laag is eenvoud uit-

gangspunt. Een driedeling wordt gemaakt: Gemeen-

schap, Gebied en Gemeentelijke organisatie, zowel in 

bedragen als percentueel. Zo is geborgd dat de voor de 

burger juiste onderdelen worden opgenomen, dat deze 

de juiste naam hebben en dat deze ten opzichte van 

elkaar juist gepositioneerd worden. Van kennisneming 

naar begrip! 

Modern en visueel vormgegeven (vormgeving)

• Tenslotte wordt de inhoudelijke informatie op een 

inzichtelijke en moderne manier vormgegeven. Moge-

lijk via een web-applicatie waarbij de burger intuïtief 

door de verschillende ‘detail-lagen’  surft (zie ook 

http://www.usaspending.gov/). Mogelijk wordt direct 

een vergelijk gemaakt met de begroting van vorig jaar 

of van andere gemeenten. Zo is de visualisatie van de 

begroting geen statische presentatie, maar informatie 

die op verschillende manieren toegankelijk is.

Veel gemeenten worstelen met dit thema. Samenwerken 

heeft daarom voordelen. Daarbij kunnen gemeenten veel van 

elkaar leren. Berenschot heeft op verzoek een aanpak ontwik-

keld. De voordelen van de aanpak zijn:

Samen naar vergelijkbaarheid (methode)

• Gemeenten werken samen in dit project. Zo kunnen zij 

van elkaar leren, de kosten delen (genieten van schaal-

voordelen) en vergelijkbaarheid tussen begrotingen 

verbeteren.
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Berenschot vindt het maatschappelijke doel relevant en 

investeert mee. Wij betalen de opzet, het bijeenbrengen van 

partijen en het aanhaken van relevante partijen als bijvoor-

beeld universiteiten. Berenschot coördineert de samenwerking 

en begeleidt de sessies met betrokkenen. Dit resulteert in een 

voorstel voor de inhoud en vorm. Deelnemende gemeenten 

wordt gevraagd om een kleine vergoeding van  € 4.500. Dit 

is de basisfee, waarvoor in feite het onderzoek met u wordt 

vormgegeven. De realisatie van bijvoorbeeld een web-applicatie 

kunnen wij tegen geringe meerkosten begeleiden. 

Geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met Gemma 

Post-Dijkstra via het telefoonnummer 030 – 2916444.

Additioneel aanbod Berenschot 

Berenschot biedt tevens andere diensten rondom het vorm-

geven van de begroting. Dit zijn producten voor individuele 

gemeenten, en die op maat  gemaakt worden. 

Begroting inzichtelijk voor de raad

Raadsleden zijn geen concerncontrollers. Programmabegrotin-

gen en jaarrekeningen worden vaak door de raad als complex 

ervaren. Jaarstukken zijn vaak omvangrijk en de relatie tussen 

inhoud en financiën is vaak moeilijk te leggen. Inzichtelijkheid 

is echter van belang om invulling te kunnen geven aan hun 

kaderstellende rol. Hoe zorgt u ervoor dat zij de begroting 

begrijpen en hun taak adequaat op kunnen pakken?

Berenschot heeft voor verschillende gemeenten een inzichteli-

jke begroting voor de raad gemaakt. Met raadsleden is gespro-

ken over een voor hen begrijpelijke indeling, het gewenste 

detailniveau en de terminologie. Ook voor uw gemeente 

kunnen we dit doen. Een kleine investering die raadsleden 

uitstekend helpt om dure ‘fouten’ uit de begroting te halen.

Wilt u meer weten over dit project? Een offerte voor uw 

gemeente? Bel dan met Marion Kusters, via 030 – 2916 444. 

Laat u vrijblijvend informeren. 

Begroten en bezuinigen met burgers

Burgers willen weten waar belastinggeld heen gaat, en zijn 

vaak van mening dat het anders of beter kan. Om hieraan 

tegemoet te komen kunt u de begroting vormgeven met burg-

ers. Misschien mogen zij over een klein deel zelf beslissen 

waar het geld heengaat – een bindend advies. Misschien ook 
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maakt u het hen via een online spel mogelijk om middelen 

zelf te verdelen, zodat zij leren dat een investering in het 

wegennet kan betekenen dat er geen muziekcentrum komt. 

Maar hoe pakt u een dergelijk proces  aan?

Berenschot heeft gemeenten geholpen een pilot op te zetten. 

Burgers konden dan inderdaad zelf een deel van het geld 

verdelen. Ook hebben wij nauwe contacten op bijvoorbeeld 

het gebied van serious gaming. 

Serious game
Sim City (Electronic Art) is een typisch voorbeeld 
van een simulatie waarin gelden besteed kunnen 
worden  
- en waarbij direct te zien is wat de gevolgen van 
een investering zijn op ruimtelijke ordening, mis-
daad- 
cijfers, etc. Wij zouden met onze connecties een 
soortgelijke game kunnen (laten) ontwikkelen.

Cases uit buitenland:
Sevenoaks: http://www.egovmonitor.com/
node/8752
El Salvador: http://www.openbudgetindex.org/cms/
index.cfm?fa=view&id=2493&hd=1
Berlin: http://www.demo-net.org/what-is-it-about/
projects/implementation-projects/burgerhaushalt-
lichtenberg-participatory-budget-berlin-lichtenberg

Wilt u hier meer over weten? Bel dan met Gemma Post-Dijk-

stra via 030-2916444. Laat u vrijblijvend informeren.


