
Een greep uit de afgeronde opdrachten: 

Saxion Hogescholen: inrichten planning & control-cyclus, draaiboek opstellen, interne controle voor 

deze cyclus opzetten. 

Gemeente Utrecht: analyse van rendement op de vastgoed portefeuille. Per pand is de winst of het 

verlies inzichtelijk gemaakt en geëxtrapoleerd naar de komende jaren. Het financieel beleid is waar 

nodig aangescherpt of beschreven. Processen zijn in kaart gebracht, verduidelijkt en verbeterd. Om 

het geheel te borgen, is een nieuwe procedure opgesteld. Er is een nota meerjaren perspectief 

vastgoed opgesteld, waarmee inzicht wordt geboden in het beleid, de begroting en de financiering 

van het (gemeentelijk) vastgoed. 

Gemeente Deventer: inzichtelijk maken van resultaten op de parkeerexploitatie (garages en 

parkeermeters op straat) en extrapolatie naar de komende jaren. Er is een nota meerjaren 

perspectief parkeren opgesteld, waarmee inzicht wordt geboden in de samenstelling van het 

financiële resultaat en de systematiek voor de totstandkoming van de begroting voor het parkeren. 

Gemeente Amsterdam: Food Centre Amsterdam financieel integreren in één van de diensten. 

Pachtovereenkomsten doorlichten (i.s.m. een jurist), meerjaren exploitatiebegroting opstellen en 

toekomstbeleid formuleren. De resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden zijn opgenomen in 

een nota, dat mede als naslagwerk kan dienen voor de medewerkers van de gemeente. 

Gemeente Apeldoorn: interne controle opzetten binnen gemeentelijke diensten, jaarrekeningproces 

coördineren en optimaliseren, jaarrekening samenstellen, financiële analyses maken voor het 

bestuur. 

Gemeente Enschede: met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 

Gemeenten werd ook de toets op de rechtmatigheid belangrijk. De financiële rechtmatigheid en de 

begrotingsrechtmatigheid zijn onderdeel geworden van de accountantsverklaring. Betrokken 

geweest bij het opzetten van een systeem waarmee voldaan kan worden aan de eisen ten aanzien 

van deze rechtmatigheid. 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: opstellen van een plan van aanpak voor het Verbetertraject 

Begraven en betrokken geweest bij de coördinatie en uitvoering ervan. Opgeleverde producten zijn 

de beleidsnotities Lijkbezorging van gemeentewege en Begraven op eigen terrein. Werkprocessen 

beschreven en achterstanden in de facturatie van rechten weggewerkt. In een later stadium de 

Beheersverordening begraafplaatsen geactualiseerd en de Verordening lijkbezorgingsrechten, 

inclusief de tariefstelling. Er is een nota grafkosten opgesteld, waarmee de gemeenteraad nader is 

geïnformeerd over het bestaande beleid en tariefstelling, inclusief overwegingen voor 

beleidsveranderingen en de consequenties daarvan. 

 


