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De renovatie van het Edese raadhuis bleek een stuk duurder dan vooraf gedacht. Vanuit de 
gemeenteraad kwam de vraag of dit eenmalig is of vaker gebeurt, maar ook of er wel eens 
geld wordt overgehouden. De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzocht hoe vaak 
budgetten en/of kredieten zijn over- en/of onderschreden in de periode 2003-2006. 
 
Wat is een krediet en hoe werkt dit? 
Een krediet is een budget dat de raad beschikbaar stelt waarmee bijvoorbeeld een verbouwing wordt 
bekostigd. Wanneer het college een groot project opstart, vraagt het hiervoor een krediet aan bij de 
raad. Soms is er op voorhand meer krediet aangevraagd dan nodig blijkt. In dit geval is er sprake 
van een onderschrijding. Het kan echter ook voorkomen dat er meer geld nodig is dan eerder 
gedacht. In dat geval is er sprake van overschrijding. Gedurende het jaar kan de gemeente(raad) 
de kredieten aanpassen en bijstellen. Dit is belangrijk en zorgt ervoor dat het geld uiteindelijk goed 
wordt besteed. 
 
Te veel of te weinig? 
Uit het onderzoek van de RKC blijkt dat vooral in 2004 en 2005 minder is uitgegeven dan op 
voorhand was berekend. Het gaat om 1,2 - 1,8% van het totaal van de kredieten. Dit is het 
tegenovergestelde van 2003, een jaar waarin de gemeente juist meer geld (2,3 %) uitgaf dan op 
voorhand gedacht. De RKC heeft hierbij ook gekeken hoe vaak het verschil meer dan € 50.000 
bedroeg. Het blijkt dat dit in 2003 om drie, in 2004 om vier en in 2005 om vijf gevallen ging. Daarnaast 
heeft de RKC gekeken hoe vaak een kredietaanvraag is aangepast. Een aantal afdelingen binnen 
de gemeente heeft aanpassingen gedaan (tussen 0,36 - 12,82%), maar sommige afdelingen ook 
niet.  
 
Ruimte voor verbetering 
Al met al concludeert de RKC dat het aantal over- en onderschrijdingen beperkt is en dat er goede 
verklaringen zijn waarom het krediet over- of onderschreden is. Ook het aantal bijstellingen is in de 
ogen van de RKC beperkt. Wel raadt de RKC aan om het inzicht in grote projecten, waarvan de 
kosten uit meerdere dekkingsbronnen worden gedekt, te verbeteren.  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Krediet over- 
en onderschrijdingen 2003-2006 staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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