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“Uit de startblokken”
Training gemeentefinanciën voor raadsleden en fractie-ondersteuners
Perspectief van het raadslid
Vertrekpunt voor deze training is de kaderstellende en controlerende taak van het raadslid. In de
training wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en de lokale inrichting van de planning- en
controlcyclus.
Maatwerk Plus
 De training is interactief van opzet. Vooraf en gedurende de training is er ruime mogelijkheid om
eigen casussen, onderwerpen en vragen in te brengen.
 De inhoud en diepgang worden vooraf in overleg bepaald. Op pagina 2 treft u een voorbeeldopzet
aan die naar eigen behoefte en in overleg kan worden bijgesteld.
 De training kan zowel overdag, in het weekend als in de avonduren worden verzorgd.
Kleine groepen
Het aantal deelnemers per training bedraagt maximaal 8 om voldoende flexibiliteit en ruimte te hebben
voor specifieke vragen en interactie. Ook individuele training behoort tot de mogelijkheden.
Resultaat
Na deze training van drie dagdelen kunt u:
- direct en effectief invulling geven aan uw kaderstellende en controlerende taak;
- alle documenten uit de planning- en controlcyclus snel op belangrijke aspecten beoordelen en op
waarde schatten;
- de financiële paragraaf en risicoparagraaf in bestuursvoorstellen doorgronden;
- het college de juiste vragen stellen en eventuele tekortkomingen in bestuursvoorstellen snel
herkennen.
Kosten
De training wordt aangeboden voor een zeer aantrekkelijk tarief. Dit wordt nog versterkt indien gebruik
gemaakt kan worden van de fractiekamer of andere ruimten in het stadhuis of stadskantoor. De kosten
zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan de training en het aantal uren. Minimale afname is 1
dagdeel van 4 uur. U ontvangt een voorstel op maat.
De trainer: Nick Lindenberg (Hengelo)
Ik ben door opleiding en werkervaring zeer ervaren op het gebied van gemeentefinanciën en planning &
control. In 2013 heb ik diverse trainingen op dit vlak verzorgd. Verder ben ik op de hoogte van de
actuele issues bij gemeenten en ben ik door jarenlange interesse in het lokaal bestuur in staat om vanuit
het blikveld van het raadslid deze training te verzorgen. Meer informatie vindt u op mijn website
www.lindenbergadvies.nl.
Contact
Uw vraagstelling en het beoogde resultaat kunt u geheel vrijblijvend en oriënterend met mij
doorspreken. Hiervoor kunt u mij bereiken op 06 31997543 of per e-mail: info@lindenbergadvies.nl
Waarom juist deze training?
 Kwaliteit voor een scherpe prijs, geen groot-kantoor-tarieven
 Focus op maatwerk en maximaal rendement, geen standaardcursus
 Nadrukkelijk perspectief van het raadslid en niet dat van de ambtenaar of het college
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Voorbeeldopzet van de training gemeentefinanciën
voor raadsleden en fractie-ondersteuners
Onderstaande modules hebben een indicatieve tijdsduur van elk 4 uur, waarbij voor module 3 geldt dat
vier van de genoemde onderwerpen kunnen worden behandeld.

Module 1: Verkrijgen inzicht in kaders en hoofdlijnen
-

landelijke en lokale regelgeving op het vlak van financieel beleid en beheer (m.n. BBV,
verordening financieel beleid en beheer / financiële verordening)
planning- en controlcyclus
toelichting relevante begrippen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad
te stellen eisen aan financieel beleid en beheer

Module 2: Autorisatie- en afwegingsfunctie in de praktijk
-

baten en lasten van de gemeente en beïnvloedbaarheid
analyse van de begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening vanuit perspectief van het
raadslid
toetsing en analyse bestuursvoorstellen vanuit perspectief van het raadslid

Module 3: Specifieke onderwerpen (afhankelijk van behoefte)
Bijvoorbeeld:
systematiek grondexploitaties
risicomanagement en weerstandsvermogen
rol van en relatie met de accountant
het lezen van de balans
verdieping in de kernbegrippen rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid
omgang met verbonden partijen en externe samenwerkingsrelaties
actuele ontwikkelingen en de rol van de raad: bezuinigingen en transities in het sociaal
domein
nader te bepalen thema op het vlak van gemeentefinanciën of planning & control

