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Nooit was het werken voor de lokale overheid interessanter dan op dit moment. Nooit was het ingewikkelder!
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Van bestuurders en medewerkers wordt gevraagd daarop 
in te spelen. In veel gemeenten worden initiatieven van inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd. Co-creatie 
en samenspel vergen een andere houding en cultuur. Daarbij moet soms van gebaande paden worden 
afgeweken en dienen grenzen bewust te worden opgezocht. Creatieve oplossingen zijn nodig om antwoorden 
te dichten op deze nieuwe vraagstukken.

Gemeenten zoeken om deze reden in toenemende mate de samenwerking op, zowel met omliggende 
gemeenten alsook met andere partners. Dit stelt overigens wel eisen aan de wijze waarop de governance 
is vormgegeven. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de eisen in het kader van de verantwoording 
steeds complexer worden. Vanuit de accountant zijn de richtlijnen de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt.  
Ook op het terrein van de privacy en informatiebeveiliging is dit aan de orde. Daarnaast zien we het landschap 
steeds politieker worden. Men schiet snel in de regelreflex, en wil vooral voorkomen dat fouten gemaakt 
kunnen worden. Beheersing van risico’s is essentieel, maar moet in voldoende balans worden gebracht met 
ruimte om tot oplossingen te kunnen komen. 

Dit wordt de uitdaging van de toekomst! De komst 
van het sociaal domein en omgevingswet vragen dit 
van gemeenten. Hoe komen we tot een creatieve en 
meedenkende overheid, terwijl we de risico’s goed in 
beeld houden en weten te managen?

In het voorliggende boekwerk treft u interessante 
bijdragen van verschillende auteurs over het omgaan 
en beheersen van risico’s. Namens de FAMO ben 
ik verheugd daar als partner een bijdrage aan te 
mogen leveren. Het is belangrijk om vooral niet zelf 
het wiel uit te vinden, maar te leren van elkaar! Veel 
plezier bij het lezen van de bijdragen.

ASTRID VAN
DE KLIFT
Vice voorzitter FAMO

1. Voorwoord

76



Veel voorkomende praktijk van toegepast risicomanagement

Risicomanagement is binnen overheidsland een begrip. Elke organisatie bij de overheid heeft een systeem van 
risicomanagement, getuige de vele kadernota’s, beleidsnota’s en dergelijke met de naam Risicomanagement. 
Of een variatie daarop. Maar wordt risicomanagement wel op de juiste wijze ingevuld? Met andere woorden, 
doen we niet alleen de dingen goed, maar doen we ook de goede dingen? Het systematisch nadenken over 
risico’s kwam bij de invoering van de rechtmatigheidscontrole pas echt goed onder de aandacht. Het college 
diende te zorgen dat er voldoende maatregelen van interne controle voor het management van niet-financiële 
risico’s aanwezig waren. Inmiddels is risicomanagement een ingeburgerd begrip. In veel organisaties komt 
het risicomanagement alleen niet verder dan het opsommen van zoveel mogelijk risico’s, die al of niet 
financieel te vertalen zijn. De meeste organisaties zijn inmiddels ook zover dat waar mogelijk een bruto- en 
een nettolijst van risico’s wordt opgesteld. Vervolgens worden er door de organisatie zelf ingeschatte kansen 
aan de risico’s gekoppeld waarmee de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich zal gaan voordoen wordt 
uitgedrukt. De optelling van kans maal financieel effect kan vervolgens worden gebruikt als maatstaf voor 
het weerstandsvermogen. En ziehier, we hebben een systeem van risicomanagement. Of niet? Nee dus. Want 
waarom of waarvoor is iets dan een risico? En wat is eigenlijk een risico?

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het toepassen van risicomanagement in de gemeente. De titel 
spreekt over risicomanagement als een doorlopend proces, maar klopt dat wel? Ja, risicomanagement is, 
in tegenstelling hoe het in de praktijk vaak wordt ingevuld, een continu proces dat ondersteunend is aan de 
realisatie van doelen, van de bestuurlijk geformuleerde doelen tot en met de uitvoeringsdoelstelling op de 
werkvloer van een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het management van risico’s vraagt daarom 
de inzet van alle functies en niveaus binnen de gemeente. Risicomanagement gaat over financiële en niet-
financiële risico’s. Risicomanagement is wel een systematisch proces, met een aantal vaste stappen om tot het 
gewenste effect te komen. 

Belangrijke stappen daarin zijn het formuleren van een antwoord op de vraag welk risico de gemeente bereid 
is te lopen, het bepalen van de kans en de gevolgen van het optreden van risico’s en de bepaling van welke 
beheersingsmaatregelen nuttig en nodig zijn. 

JACK 
KRUF

Jack Kruf is vanaf medio 2017 directeur van 
PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap 
van PRIMO Europe (sinds 2006). Hij richt zich 
daarbij vanuit een non-profit perspectief op 
de bevordering van goed publiek bestuur. Dit 
laatste vanuit PRIMO Europe (‘We care about 
good governance’), alsmede vanuit het Europese 
netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE).

RISICOMANAGEMENT ALS 
EEN DOORLOPEND PROCES

3. Risicomanagement
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Grote kans dat u heel andere doelstellingen te horen krijgt dan waar u zelf aan dacht. Hoe erg dat is, komen 
we nog op terug. Eerst de doelstellingen zelf. Alle gemeenten hebben een lange termijnvisie. Daarin is voor 
diverse aandachtsgebieden beschreven hoe de gemeente er op langere termijn uit moet zien. Hoe zal de 
verhouding tussen burgers en gemeente eruitzien, welke aantrekkingskracht heeft de gemeente op diverse 
stakeholders als burgers, toeristen, industrie, natuurbeschermingsorganisaties en dergelijke. Dit document 
vormt normaal gesproken de basis voor het coalitieprogramma. Daarin werken de coalitiepartijen uit welke 
deelresultaten er moeten worden behaald tijdens hun regeerperiode. De jaarbegrotingen tot slot, geven 
een beeld van concrete acties die in een jaar worden uitgevoerd en de doelstellingen die daarmee moeten 
worden bereikt. Deze doelstellingen zijn als het goed is afgeleiden van het coalitieprogramma en de lange 
termijnvisie. Hoe korter de termijn waarop doelstellingen moeten worden gerealiseerd, hoe concreter de 
doelstellingen moeten worden geformuleerd. De roep om een SMART begroting is daarom terecht. Het is 
belangrijk in de begroting te duiden welke stappen richting de realisatie van de lange termijnvisie worden 
gezet en hoe de coalitie en het college deze stappen denken te realiseren. 

Ook op lagere niveaus in de organisatie zijn er doelstellingen. Denk aan de doelstellingen die samenhangen 
met de primaire processen. U wilt immers belastingen heffen op een manier die voldoet aan de geldende 
wet- en regelgeving? En dan nog het liefst op een wijze waardoor u de begrote belastingopbrengst ook 
realiseert, op zo efficiënt mogelijk wijze? U wilt dit alles ook nog op een goede manier hebben geregistreerd, 
zodat u en anderen ook kunnen zien dat de doelstellingen zijn behaald. Kortom, zowel op strategisch als 
op procesniveau zijn er doelstellingen. Deze doelstellingen zijn aan elkaar gerelateerd. Immers, vanuit de 
beleidsdoelen worden afgeleid welke doelen op de onderliggende niveaus moeten worden gerealiseerd om 
het beleidsdoel te halen. Er ontstaat als het ware een beleidsboom. Niet ieder risico hoeft in kaart te worden 
gebracht. 

Het gaat met name om risico’s op het op gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid en getrouwheid en 
rechtmatigheid. Het is niet voor niets dat deze vier termen overal terugkomen, van de gemeentewet tot aan 
uw eigen beleid. 

Risico-inschatting

In de vorige paragraaf is aangegeven dat er diverse soorten doelstellingen zijn, op verschillende niveaus in 
de organisatie. Deze paragraaf gaat in op het volgende onderdeel van risicomanagement. De definitie van 
risico geeft aan dat moet worden gekeken naar ongewenste gebeurtenissen die een negatief effect hebben 
op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Zoals ook de doelstellingen naar verschillende niveaus 
zijn in te delen, kunnen ook de risico’s worden ingedeeld.

Definitie risico

Risicomanagement is onderwerp van talloze artikelen en boeken en er bestaan vele modellen voor het 
vormgeven van risicomanagement in de organisatie. Kernpunt is vrijwel altijd de definitie van een risico als 
‘het zich door een oorzaak voordoen van een ongewenste gebeurtenis met negatieve gevolgen voor het 
behalen van de (organisatie)doelstellingen’. Natuurlijk zijn er allerlei variaties op deze definitie te benoemen 
en kan er eindeloos worden gediscussieerd of de term ‘ongewenste’ wel juist is, of dat het niet ‘onverwachte’ 
moet zijn enzovoorts. Maar de genoemde definitie dekt wat ons betreft voor nu de lading

Risicocultuur

Alleen als het identificeren en beheersen van risico’s onderdeel is van het werk van iedereen in de organisatie, 
kan risicomanagement echt een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de doelstellingen. Daarvoor is 
het belangrijk dat de top van de organisatie uitstraalt dat risicomanagement belangrijk is. En dat betekent 
niet alleen zeggen dat het belangrijk is, maar er ook naar handelen. De al eerdergenoemde beleidsnota’s 
over risicomanagement worden door de gemeenten al via de raad geleid. Dat stelt de raad in staat haar 
kaderstellende en controlerende rol vorm te geven. Immers, in de financiële verordening ex artikel 212 van 
de Gemeentewet, stelt de raad de kaders voor het risicomanagement en door middel van het beoordelen 
van de beleidsnota kan de raad vaststellen of tenminste in opzet aan de kaders is voldaan. Maar het gaat 
verder. Het denken over en het handelen naar mogelijke risico’s dient in alle geledingen en alle processen en 
procedures te zijn verweven. Zo moet het een onderdeel van het werkoverleg zijn, zowel op de werkvloer als 
op het management- en bestuursniveau. 

Als het, bijvoorbeeld, gaat om het integer handelen zullen bestuur en ambtelijke top keer op keer duidelijk 
moeten maken wat de ethische normen en het gewenste gedrag binnen de organisatie zijn om zo de 
juiste risicocultuur te kweken. Vanuit de wetgeving zijn daar diverse handvatten voor aangereikt, zoals 
de klokkenluidersregeling, de ambtseed en de regelingen op het gebied van nevenactiviteiten en het 
aannemen van geschenken. Dit zijn instrumenten, die alleen werken als het college en de ambtelijke top 
ook elke dag zelf het goede voorbeeld laten zien. 

Formuleren van strategie en doelstellingen

Een risico is dus een ongewenste gebeurtenis die negatieve gevolgen heeft voor het bereiken van de 
doelstellingen. Deze definitie heeft op zich al genoeg voer voor discussie en verwarring in zich. Wat zijn 
bijvoorbeeld de ‘organisatiedoelstellingen’? Hebben we het dan over de doelen in de toekomstvisie? Of 
bedoelen we toch het collegeprogramma? En wat te doen met de doelstellingen in de begroting van het 
lopende jaar? Moeten we al deze doelstellingen meenemen en zijn deze allemaal even belangrijk? Neemt 
u eens de proef op de som en vraagt u een aantal collega’s eens de doelstellingen van uw gemeente te 
beschrijven.

3. Risicomanagement
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Beheersingsmaatregelen

Alvorens te komen tot het benoemen van beheersingsmaatregelen zal eerst moeten worden bepaald welke 
risico de gemeente bereid is te lopen. Dit wordt de risk appetite (risico bereidheid) genoemd en wordt 
uiteindelijk vaak uitgedrukt in een geldbedrag.
Per risico moet een inschatting worden gemaakt van de kans dat een risico zich voor doet en de mate 
van impact (gevolgen) die dat heeft voor de gemeente.  Het benoemen van een risico alleen is niet 
voldoende. Welke maatregelen zijn er om te voorkomen dat bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, of 
de schade daarvan te beperken? Op een tactisch en operationeel niveau zijn dat vaak maatregelen in de 
processen, zoals functiescheiding. Ook verzekeringen spelen een belangrijke rol als beheersingsmaatregel. 
Als voorbeeld weer even terug naar het afgebrande gemeentekantoor. Dat kan best een risico zijn, 
immers zonder werkplek zullen er weinig activiteiten worden uitgevoerd en dat zal het bereiken van de 
doelstellingen normaal gesproken wel negatief beïnvloeden. De constatering dat het gemeentekantoor 
kan afbranden, is niet het hele verhaal. Er zijn namelijk diverse beheersmaatregelen te treffen. Zo kunt 
u sprinklers installeren, brandslangen ophangen en een brandalarm gebruiken. U kunt uw pand ook 
verzekeren. Daarmee zijn er voldoende beheersingsmaatregelen te nemen om de gevolgen van de kans dat 
de gebeurtenis zich voordoet te beperken. Met een verzekering kunt u ook nog het gevolg beperken in het 
geval het gemeentekantoor toch afbrandt. Mocht er na de toepassing van de beheersingsmaatregelen nog 
risico’s overblijven, dan kunnen die in de risico-inventarisatie worden meegenomen. 

Meten

Natuurlijk is alleen het identificeren van risico’s en het benoemen van beheersingsmaatregelen niet afdoende. 
Het is minstens zo belangrijk vast te stellen of de beheersingsmaatregelen ook effectief zijn. Ook daarvoor 
heeft een gemeente diverse mogelijkheden en systemen. Dat begint al bij de inrichting van de organisatie en 
het benoemen van sleutelfunctionarissen en de inrichting van de managementinformatie.
De verbijzonderde interne controle is ook een systeem waarmee de effectiviteit van de beheersmaatregelen 
kan worden getoetst. Een groot deel van de beheersingsmaatregelen is opgenomen in de processen. De 
verbijzonderde interne controle is erop gericht vast te stellen dat de beheersingsmaatregelen in de processen 
gedurende het hele jaar hebben gewerkt en wordt uitgevoerd door medewerkers die onafhankelijk zijn van 
het te controleren proces of onderdeel. Als de verbijzonderde interne controle geen afwijkingen constateert, 
zijn voor veel risico’s de beheersingsmaatregelen effectief geweest. Daarmee kan op tactisch en operationeel 
niveau, bij een goed werkend systeem van interne beheersing, worden aangetoond dat de risico’s worden 
beheerst. Als voorbeeld nemen we de grondexploitatie. Het risico dat gronden niet worden verkocht, is 
een risico dat vaak wordt genoemd. Met een goede marktverkenning naar de vraag naar bouwgronden, 
gekoppeld aan goed onderzoek naar marktconforme prijzen zal een groot deel van het risico al afgedekt zijn.
Voor de strategische risico’s ligt dit anders, omdat de beïnvloedbaarheid door de gemeente kleiner is. 
Tegelijkertijd is de impact ook groter.

3. Risicomanagement

Niveau van risico’s

Risico’s zijn er in alle soorten en maten en 
invalshoeken zoals financieel, juridisch, operationeel, 
fiscaal, welzijn, omgeving, milieu en ga zo maar door. 
Risico’s zijn er ook in verschillende omvang. Van 
het risico dat een belangrijke brief in het verkeerde 
postvakje belandt tot het risico dat de campings in 
een toeristische gemeente bekend komen te staan als 
een pretpark voor drugscriminelen.

Is de ene categorie risico dan belangrijker dan de 
andere? Dat hangt af van het niveau waarop naar 
de risico’s wordt gekeken. Op uitvoerend niveau 
zal het risico dat een belangrijke brief in een 
verkeerd postvakje terechtkomt als veel urgenter en 
belangrijker worden ervaren dan het risico van de 
campings. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat 
een vergunningsaanvraag niet binnen de gestelde 
wettelijke termijn wordt afgehandeld en er daardoor 
sprake is van een onrechtmatigheid.

Op strategisch niveau zal de inschatting heel anders zijn. Een gemeente die voor een groot deel van haar lokale 
economie en werkgelegenheid afhankelijk is van toerisme zal schade aan haar imago willen voorkomen of 
zoveel mogelijk willen beperken. Waarmee we weer een belangrijk element van risicomanagement te pakken 
hebben. Het is namelijk geen “one-size-fits-all” aanpak. De wijze waarop naar risico’s wordt gekeken is 
afhankelijk van het organisatieniveau dat zich bezighoudt met risicomanagement. Dat betekent dat voor een 
dekkend systeem van risicomanagement iedereen in een organisatie met risico’s, of eigenlijk met het verlagen 
van de kans dat risico’s zich voordoen, bezig moet zijn. Nog anders gezegd: iedereen moet bezig zijn met 
doelrealisatie. Organisaties waar de afdeling control, of financiën een of meerdere keren per jaar met een 
spreadsheet langs alle lijn- en stafafdelingen gaan en daar met de manager een uurtje over risico’s praten, 
enkele beheersingsmaatregelen benoemen en zich vervolgens het hoofd breken over de mogelijke financiële 
impact en de kans op voordoen, doen niet aan risicomanagement. Ook de organisaties die in plaats van 
een spreadsheet een willekeurige applicatie vullen met de resultaten van hun gesprekken, missen de boot. 
Belangrijk is dat alle niveaus in een organisatie bezig zijn met de risico’s die het bereiken van de doelen op 
het eigen niveau in de weg staan. Terugkerend op de eerdere vraag, of het erg is dat verschillende mensen 
verschillende organisatiedoelstellingen noemen? Het antwoord is nee, als mensen op een gelijk niveau in de 
organisatie maar een gelijk beeld van de doelstellingen hebben. 
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In de nieuwe constellatie is de gemeente de spin in het web en de partij met de centen, maar niet 
noodzakelijkerwijs met de kennis op alle gebieden van het sociaal domein. De vraag is of dat erg is, of dat 
de transformatie echt een probleem van de inhoud is, of dat het op een ander niveau zou moeten liggen. 
Gemeenten zijn in de afgelopen jaren druk bezig geweest met het vergaren van kennis op operationeel 
niveau. Er zijn uitgebreide inkoopdocumenten geschreven en kostbare aanbestedingsprocedures doorlopen. 
Het risico op veel te dure zorg en de levering van verkeerde producten moest worden afgedekt. 

Terwijl het echte risico op het strategische niveau op het gebied van de governance van het hele systeem zat. 
Inhoudelijke kennis van zorgverlening, arbeidsparticipatie, preventie en vroegsignalering is al ruimschoots 
aanwezig bij alle partners in het sociaal domein, dus waarom moeten gemeenten al die kennis ook nog eens 
in huis halen? Het grootste risico dat gemeenten lopen in het sociaal domein is niet dat mensen de verkeerde 
maatwerkvoorzieningen krijgen. Het is ook niet dat het te lang duurt voordat problemen worden onderkend 
waardoor duurdere maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet. 

Het grootste risico is dat gemeenten onvoldoende aangeven WAT er moet worden geregeld en binnen welke 
kaders dat moet plaatsvinden. Het HOE kunnen ze beter overlaten aan de professionals, die daarvoor 
opgeleid zijn. Natuurlijk kan het zijn dat er gemeenten zijn die de professionals op bepaalde vlakken in dienst 
hebben en daar moet ook gebruik van worden gemaakt. Maar de grootste uitdaging zit op de governance. 
Wat willen we bereiken? Wat hebben we daarvoor over? Welke kaders willen we daarvoor meegeven? Hoe 
bewaken we dat de partijen die we selecteren om de uitvoering vorm te geven, dit doen binnen de door de 
wetten en door de gemeente gestelde kaders? Als die vragen op strategisch niveau zijn beantwoord, kunnen 
de resterende risico’s op tactisch en operationeel niveau worden beheerst.  

Conclusie

Risicomanagement is iets dat binnen het lokaal bestuur al lang bestaat en tegelijkertijd op veel plekken 
nog in de kinderschoenen staat. Risicomanagement bestaat over het algemeen uit een risico inventarisatie 
met vertaling naar het weerstandsvermogen. Vooral op gebied van strategisch risicomanagement kan veel 
vooruitgang worden geboekt. Kijk periodiek eens naar de lange termijnvisie op de ontwikkeling van uw 
gemeente en kijk eens wat de sterke punten van uw gemeente zijn. Ga dan ook eens na welke bedreigingen 
er zijn die de sterke punten kunnen aantasten en het realiseren van de lange termijn doelen in gevaar kunnen 
brengen. Praat daar eens over met alle geledingen in uw gemeente, dus ook met het college en de raad. 
Formuleer beleid om de risico’s af te dekken, bedenk hoe het succes van de maatregelen te meten is. En 
rapporteer periodiek terug op de ontwikkelingen bij de strategische risico’s. Kunnen er risico’s vervallen? Zijn 
er risico’s bijgekomen? Deze sessies kunnen voor iedereen heel interessant zijn en helpen te begrijpen waar 
de risico’s van uw gemeente zich echt bevinden. Maar vergeet de tactische en operationele risico’s niet. 
Voor gemeenten die in de nota Risicomanagement durven opschrijven dat ze pragmatisch omgaan met 
risicomanagement en daarom alleen financiële risico’s meenemen, is risicomanagement geen instrument van 
beheersing, maar zelf een groot risico. 

3. Risicomanagement

In veel gevallen zal het succes van de beheersingsmaatregelen vooral af te lezen zijn aan de hoeveelheid 
publiciteit die het onderwerp genereert. In het voorbeeld van de toeristische gemeente met campings zal 
bijvoorbeeld handhaving van een verbod op permanente bewoning een belangrijke beheersmaatregel 
zijn. Dit zal ongetwijfeld ook publiciteit genereren, maar publiciteit vergelijkbaar met een casus als Fort 
Oranje zou voor een toeristische gemeente kunnen leiden tot grote imagoschade en bijbehorend verlies 
van aantrekkingskracht op toeristen. Kortom, bij tactische en operationele risico’s zal het meten van de 
effectiviteit van beheersingsmaatregelen vooral op interne bronnen gebaseerd zijn, terwijl bij strategische 
risico’s externe bronnen een belangrijkere rol innemen. 

Rapporteren en bijsturen

Het slotstuk en eigenlijk ook weer het beginpunt van risicomanagement is het rapporteren en bijsturen. Op 
dit punt zijn bij gemeenten nog stappen te maken. In (heel) veel gevallen bestaat de rapportage over de 
risico’s uit een overzicht van vooral tactische en operationele risico’s. Keurig voorzien van een inschatting van 
de financiële impact en een kans dat het risico werkelijkheid wordt, dat wel. En natuurlijk middels een aantal 
mooie grafieken en berekeningen vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen en afgezet tegen het 
aanwezige weerstandsvermogen. De begrotingen en jaarrekeningen staan er vol mee. Maar is dat afdoende? 

Op niveau van het ambtelijk apparaat en het college zal een dergelijke rapportage vanuit de beheertaak 
die daar ligt, voldoen. Het college kan op basis van deze overzichten nagaan of er risico’s zijn waarvoor 
nog beheersmaatregelen moeten worden ingevoerd. Niet alle risico’s hoeven immers gedekt te worden door 
beheersingsmaatregelen, in een aantal gevallen zijn de kosten van de beheersmaatregelen groter dan de 
financiële impact van het risico. In dat geval kan met een gezonde kosten-/ baten afweging worden besloten 
het risico te aanvaarden en te handelen op het moment dat het risico werkelijkheid wordt. 

Maar waar zit dan het probleem? Bij de strategische risico’s! De risico’s die, als ze ooit werkelijkheid worden, 
grote problemen kunnen veroorzaken voor het imago van de gemeente, of voor de financiële situatie van 
de gemeente, om nog maar te zwijgen van de politieke problemen die het kan opleveren. De risico’s die op 
tactisch en operationeel niveau worden aangepakt, terwijl ze daar helemaal niet thuishoren. Laten we eens 
naar een voorbeeld kijken.

Sociaal domein

Er ligt een perfect voorbeeld voor het grijpen: het sociaal domein. De decentralisatieoperatie van 2015 heeft 
het lokaal bestuur flink op zijn grondvesten laten schudden. Niet alleen gemeenten, maar ook zorginstellingen, 
welzijnsorganisaties, SW-bedrijven en vele andere organisaties zijn er druk mee (geweest) om alles in goede 
banen te leiden. Gelukkig zijn er geen grote ongelukken gebeurd en heeft iedereen de zorg gekregen die hij 
of zij nodig heeft. We zitten nu in de transformatiefase en dat geeft een mogelijkheid met wat meer rust naar 
het traject te kijken. Wat valt daarin nu op? Dat is met name de rol van de gemeenten.
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Dit handboek 2018 voor de slimme gemeente omvat bijdragen van gerenommeerde specialisten uit  de sector van het lokaal bestuur. 
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Lokaal bestuur is de verzamelnaam voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en alle organisaties 
waarin gemeenten participeren. Lokaal bestuur zit dicht bij de individuele burgers en vraagt daarom om 
zorgvuldig handelen door lokale politici. Dit handelen moet doelmatig en rechtmatig zijn, want het betreft 
gemeenschapsgeld. Lokaal bestuur gaat immers over het verlenen van vergunningen voor activiteiten van de 
burgers. Lokaal bestuur beslist ook over het al dan niet toekennen van bijstand of zorg en legt belastingen op. 
Allemaal zaken die de burger niet alleen direct in de portemonnee raken, maar ook in zijn welbevinden. En 
dit alles doet het lokaal bestuur onder een openbaar vergrootglas. De Wet Openbaarheid van Bestuur zorgt 
ervoor dat elke burger weet en kan weten welke activiteiten worden ondernomen en waarom. Daarnaast 
moet het lokaal bestuur aan veel partijen uitvoerig verantwoording afleggen over de besteding van de haar 
toevertrouwde middelen.

Kortom, lokaal bestuur moet er voor zorgen goed te functioneren. In control zijn is noodzakelijk. Bij dit streven 
naar in control zijn wordt de balans gezocht en gevonden tussen “de bedoeling” en de “systeemwereld”.
De systeemwereld betreft het voldoen aan regels (“compliance”). 
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