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Kennisnemen van
De nieuwe inrichting van het vier ogen principe in het grondbedrijf.

Inleiding
Vanwege veranderingen binnen de organisatie en enkele onverwachte gebeurtenissen binnen het
grondbedrijf gedurende de laatste jaren is het van belang dat het vier ogen principe binnen het
grondbedrijf opnieuw goed wordt afgestemd. Dit gaat vooral om de financiële situatie en
verantwoordelijkheid. In voorgaande jaren lag die veelal bij de financieel consulent of bij de planeconoom,
maar deze verantwoordelijkheid komt bij de projectleider te liggen.
Kernboodschap
1.1 Het nieuwe werkproces
De projectleider adviseert op beleidsmatig terrein en doet projectvoorstellen. Deze rekent de planeconoom
door en de financieel consulent adviseert over de financiële consequenties van de projectvoorstellen. De
Financieel consulent is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de portefeuillehouder. Dit
gebeurd in het overleg van de portefeuillehouder met de manager Informatie en Bedrijfsvoering. Indien
nodig vindt ook escalatie plaats naar de manager Beleid en Ontwikkeling. Iedereen voert zijn of haar eigen
taken uit maar het is belangrijk dat iedereen elkaar controleert (het vier ogen principe). In dit proces
spelen drie verschillende actoren een rol:
De projectleider
De projectleiders woningbouw hebben projecten net zoals de projectleiders openbare ruimte de integrale
verantwoordelijkheid over deze projecten. Dit betekent dat onderhandelingen met aannemers, sluiten van
contracten en financiële borging een onderdeel is van hun takenpakket. Om deze rol te kunnen vervullen
kunnen ze gebruik maken van een extern adviseur. In de praktijk hebben we de afgelopen jaren gezien dat
de financiële verantwoordelijkheid voor de projecten werd ingevuld door de beleidsmedewerker
grondbedrijf/economie. Het is wenselijk dat vanaf 1 februari 2017 de projectleiders deze financiële
verantwoordelijkheid naar zich toe gaan trekken waarbij de rol van de financiële consulent beperkt blijft
tot een adviserende rol en controle ten behoeve van het vier ogen principe. De taken van projectleiders
kunnen omvatten:
-

Behalen van de projectdoelstelling, ook door middel van het betrekken van medewerkers en
belangrijke stakeholders op een projectmatige manier.
Bijhouden en beoordelen van de resultaten van de werkzaamheden
Relevante afspraken vastleggen in projectplan
Plannen, verdelen en bewaken van de noodzakelijke activiteiten
Implementeren en rapporteren van productiviteit en kwaliteit
Verantwoordelijk voor de fasering en projectbeheersing

-

Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever
Voldoen aan financiële verwachtingen door plannen van benodigdheden
Budget voorbereiden en budgetbewaking
Is in staat kwaliteit, tijd, geld en organisatie te bewaken
Financiële planning bewaken (door uitgaven in te schatten, afwijkingen analyseren
Onderhandelen met aannemers
Het sluiten van contracten

De planeconoom
Deze specifieke kennis is op dit moment niet aanwezig binnen onze organisatie, en gezien het feit dat het
aantal en de omvang van de projecten de komende jaren niet erg groot is wordt deze extern ingehuurd. Op
dit moment is dat Michiel Bots. Ook bij het werk van de planeconoom wordt het vier ogen principe
toegepast zover de kennis van de financieel consulent toereikend is. De taken van de planeconoom kunnen
omvatten:
- Adviseert op projectmatig en beleidsmatig terrein voornamelijk met betrekking tot de financiële
situatie van het grondbedrijf.
- Heeft contacten met de projectleider en de stedenbouwkundige
- Is in staat kwaliteit, tijd, geld, organisatie door te rekenen
- Toetst de stedenbouwkundige schetsen en toetst de financiële haalbaarheid
- Benoemt risico’s en kansen
- Stelt grondexploitaties op
- Stelt meerjaren prognose grondbedrijf op
- Strategische advisering bestuur en management over grondexploitaties
- Advisering m.b.t. grond(prijs)beleid
- Signaleren of fiscaal en juridisch advies nodig is
- Implementeert grondexploitatiemodellen op maat
- Opstellen van nota’s: plankosten en grond(prijs)beleid

De financieel consulent
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de financieel consulent is zorgdragen dat het vier ogen principe
wordt toegepast. De volgende taken zijn hierbij van belang:
- Bewaken van overall financiële positie grondbedrijf
- Verzamelen van relevante gegevens m.b.t. grondbedrijf
- Financiële informatie verstrekken
- Advisering omtrent begroting, rekening en managementrapportages
- Beoordeling van de door de planeconoom en projectleider opgestelde informatie.

Opleiding
Omdat in de functie van financieel consulent mutaties hebben plaatsgevonden en de
verantwoordelijkheden van projectleiders op financieel gebied wat gaan veranderen is het van belang dat
er voldoende kennis binnen de organisatie aanwezig is. Vandaar dat er een opleiding op dit gebied gevolgd
gaat worden. De opleiding die gevolgd gaat worden door financieel consulent en projectleiders is Control
op Grondexploitaties van JE consultancy. Daarnaast krijgen de projectleiders ondersteuning en begeleiding
van bureau DHV om in hun (nieuwe) rol te kunnen groeien.
1.2 Het controleproces
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Ten behoeve van een juist vier ogen principe is het voorstel om in elk geval de komende tijd maandelijks
voor elk project met projectleider en financieel consulent om tafel te gaan zitten. Indien hier later minder
noodzaak voor is kan de frequentie worden teruggeschroefd. Hierbij kunnen onderstaande vragen leidend
zijn. Het frequent beantwoorden van deze vragen door projectleiders helpt zorgen dat financiële
verrassingen binnen het grondbedrijf zoveel mogelijk voorkomen worden.
1. Is voor elk daarvoor in aanmerking komende exploitatiegebied een grondexploitatierekening
bestuurlijk vastgesteld en goedgekeurd?
2. Zijn voor deze grondexploitaties risicoanalyses opgesteld?
3. Zijn de bij deze exploitatiegebieden behorende grondexploitatieberekeningen en risicoanalyses
actueel, juist en volledig?
4. Hebben zich bij de bestuurlijk vastgestelde en goedkeurende grondexploitatierekeningen
substantiële wijzigingen voorgedaan, die niet bestuurlijk zijn vastgesteld en goedgekeurd?
5. Zijn voor alle tekorten op resultaat en eventuele risico’s voorzieningen getroffen en zijn deze
feitelijk aanwezig? Zijn er geen overbodige voorzieningen?
6. Worden pas kosten ten laste gebracht van grondexploitatierekeningen nadat deze bestuurlijk zijn
vastgesteld en goedgekeurd?
7. Zijn alle gegevens die worden gebruikt door projectleider, consulent en planeconoom op basis van
het laatste contract dan wel wijziging?

1.3 Verantwoording aan de portefeuillehouder
Over de financiële situatie en gebeurtenissen in het grondbedrijf wordt de portefeuillehouder Financiën
vier keer per jaar geïnformeerd door de financieel consulent. Dit gebeurd tijdens het overleg van de
portefeuillehouder met de manager Informatie en Bedrijfsvoering. De financieel consulent stelt indien
nodig in samenwerking met de projectleiders elk kwartaal een rapportage op waarin de volgende vragen
kunnen worden beantwoord:
-

Is hetzelfde gerealiseerd als beoogd?
Waarom is er meer/minder uitgegeven ontvangen?
Zijn deze niet gerealiseerde kosten/opbrengsten (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen of
schuiven ze door naar volgende jaren?
Is het resterende budget nog toereikend?
Welke kosten moeten nog worden gemaakt indien het project wordt stopgezet?
Welke kosten en opbrengsten moeten nog worden gerealiseerd om het project conform de
doelstellingen af te ronden?

Communicatie
nvt
Vervolg
1.) Plan van Aanpak schrijven implementatie
2.) Werkproces opnemen in plan interne controle.
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