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Financiële vergelijkbaarheid: waar gaat het om

• Huidige situatie: goede financiële vergelijking niet mogelijk 

• Naar een uniforme indeling van de productenraming (en – realisatie)

• Voorwaarden: 

– bruikbaar voor de sturing van gemeenten, 

– vergroten vergelijkbaarheid van gemeentelijke prestaties 

– en de benodigde “informatie voor derden” opleveren. 

• Betere financiële vergelijkbaarheid:



Aanpak werkgroep

• voorstellen uit subwerkgroepen 
verfijnd en getoetst bij gebruikers 
(gemeenten, Rijk, CBS, Eurostat, 
EMU-saldo e.a.)

• Uitgangspunten: 

– herkenbaarheid 

– niet teveel detail

– vergelijkbaarheid



Van Iv3…



0 Bestuur en ondersteuning 6 Sociaal domein 

01 Bestuursorganen 3 Economie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

02 Publiekszaken 3.1 Economische ontwikkeling 6.2 Wijkteams 

03 Beheer overige gebouwen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.3 Inkomensregelingen

04 Ondersteuning organisatie 3.3 Bedrijfscontacten en regelingen 6.4 Begeleide participatie

05 Treasury 3.4 Economische promotie 6.5 Arbeidsparticipatie

061 OZB-woningen 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

062 OZB-niet woningen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

063 Parkeerbelasting 4 Onderwijs 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

064 Overige belastingen 4.1 Openbaar (basis) Onderwijs 6.81 Maatwerk geescaleerde zorg 18+

07 Gemeentefonds 4.2 Onderwijshuisvesting 6.82 Maatwerk geescaleerdezorg 18-

08 Overige baten en lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1 Openbare orde en veiligheid 7 Volksgezondheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 Sport, cultuur en recreatie 7.1 Riolering

1.2 Openbare orde en veiligheid 5.1 Sportbeleid en activering 7.2 Afval

5.2 Sportaccomodaties 7.4 Milieubeheer 

2 Wegen en water 5.3 Cultuur presentatie, productie en participatie715 Begraafplaatsen

2.1 Verkeer en vervoer 5.4 Musea

2.2 Parkeren 5.5 Cultureel erfgoed 8 VHROSV

2.3 Recreatieve havens 5.6 Media 8.1 Ruim,telijke ordening

2.4 Economische havens en waterwegen5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie8.2 Grondexploitatie

2.5 Openbaar vervoer 8.3 Wonen en bouwen

…naar 50 functies voor de “functie”raming



Zo wordt het:

Nieuwe functie Thema's Iv3 functies Iv3 toelichting

4.1 Openbaar 
(basis) Onderwijs

Bestuurskosten  
voor gemeenten die 
zelf bestuur zijn

primair openbaar 
basisonderwijs

Functie 420 personele voorzieningen: 
salarissen, sociale lasten; 
verplaatsingskosten;  
geneeskundig onderzoek; 
controle; bijscholing; 
sollicitanten;voormalig personeel 
etc.

4.2 Onderwijs-
huisvesting

Nieuwbouw, 
aanpassing en  
uitbreiding 

Functie 441

Functie 421

Functie 431

Functie 441

Niet meer up to date, zie thema’s 
nieuwe functies

4.3 Onderwijs-
beleid en leerling-
zaken

Voor alle scholen 
geldend beleid en 
specifiek op 
toegankelijkheid 
voor leerlingen 
gericht beleid

Onderwijsbeleid: 
zorg in het onder-
wijs, onderwijs-
achterstanden
etc.
Onderwijszaken: 
leerlingenvervoer, 
leerplicht/RMC

Functie 480 accommodaties niet behorend tot 
één der voorgaande functies: 
leegstaande lokalen van 
wisselscholen, leegstand van 
gymnastieklokalen, C-lokalen die 
uitsluitend voor meer dan één 
onderwijsfunctie in gebruik zijn; 
onderwijsbegeleiding: 
schooladviesdiensten etc. 



Conclusie

• Vergroten vergelijkbaarheid (50 uniforme nieuwe functies )

• Kwaliteit Iv3 (afstemming gebruikers van de functies)

• Verbeteren sturing (programmabegroting en (sub)functies)



Hoe nu verder?

• Actuele toelichting nieuwe functielijst en de herziene lijst van 
categorieën. 

• Begroting 2017; voorgeschreven voor Iv3

• Begroting 2018; eventueel uitloopmogelijkheid gemeente

• Ontwikkeling system to system.


