
 
 

Verkorte handleiding 
Financieel dashboard 
 
 
Bron  
Bij iedere grafiek of tabel vindt u aangegeven wat de bron van de gegevens is. Zo is transparant naar 
welke cijfers u kijkt.  
 
Extra toelichting 
Bij verschillende tabellen en grafieken is een extra toelichting geschreven. Dit is zichtbaar aan het 
informatieteken bij de tabel of grafiek. Door op dit symbool te klikken, krijgt u vervolgens de 
uitgebreidere toelichting. 
 

 
 
Instellingen 
 
Selectie periode en gemeente 
In de rechterbovenhoek kan het jaar worden geselecteerd waarover de cijfers zichtbaar worden 
gemaakt. Daarnaast wordt aangegeven voor welke gemeente de cijfers zichtbaar zijn. Dit is altijd de 
gemeente waar u bij betrokken bent. U kunt dus niet zelf kiezen voor een andere gemeente. 
Vergelijking met andere gemeenten is wel mogelijk via de verschillende dashboards. 
 

 
 
 
 
Selectie dashboard  
De app van Gemeentekas kent verschillende dashboards: uitkeringen, actueel, vergelijking inkomsten 
en uitgaven, uitkeringen per cluster en lokale belastingen. Het gewenste dashboard kan worden 
geselecteerd in het hoofdmenu. 
 
 

 
 
  



Dashboard ‘Uitkeringen’ 
 
In dit dashboard vindt u een overzicht van alle uitkeringen die de gemeente ontvangt. U vindt hier 
een aantal verschillende grafieken: 

- Het totaal aan uitkeringen en daaronder de opsplitsing in 
- de Algemene Uitkering en 
- de andere uitkeringen 

Bij iedere grafiek is zichtbaar wat de uitkering is volgens de laatste circulaire en wat de wijzigingen 
hierin zijn ten opzichte van een circulaire eerder.  
 
Specificatie van uitkeringen 
In de tabel onderaan de pagina vindt u vervolgens een overzicht van alle wijzigingen in de laatste 
circulaire ten opzichte van de voorlaatste circulaire. Wanneer u met uw muis over de tabel beweegt, 
krijgt u een korte bestuurlijke toelichting op de betreffende wijziging. 
  
Wanneer u een complete rapportage wilt van al de wijzigingen, klikt u op de link rapportage 
bovenaan de pagina (zie onderstaande afbeelding).  
 

 
 
 
Er verschijnt dan een pop-up menu. 
 

U kunt kiezen voor een rapportage van alleen de wijzigingen of 
voor een specificatie van de totale uitkering. In dat laatste geval 
moet u eerst kiezen op basis van welke circulaire de uitkering 
berekend moet worden. 
Na klikken op een button “download” wordt een PDF-rapportage 
aangemaakt en geopend. 
 
 

 
Dashboard ‘Actueel’  
 
In het dasboard actueel vindt u verschillende overzichten, die worden opgesteld rond thema’s die op 
dit moment spelen. Deze overzichten worden regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe 
ontwikkelingen of recent verschenen onderzoeken. 
 
Het sociaal domein is al langere termijn actueel en daarom vast onderdeel van dit dashboard. Naast 
alle elementen uit het gemeentefonds die een relatie met het sociaal domein hebben is in het 
overzicht rond het sociaal domein ook de BUIG-uitkering opgenomen. 
 
 
  



Dashboard ‘Vergelijking inkomsten en uitgaven’ 
 
In dit dashboard kunnen de inkomsten en uitgaven van de eigen gemeente worden vergeleken met 
de inkomsten en uitgaven van andere gemeenten.  
 
Selectie van gemeenten 
Voor het vergelijken van inkomsten en uitgaven kan worden gekeken naar gemeenten die 
vergelijkbaar zijn met de eigen gemeente. Het dasboard geeft u daarom de mogelijkheid om 
gemeenten te selecteren op basis van inwoneraantal en de SES-score.  
 
De SES-score staat voor de sociaal economische status van een gemeente en is een waarde tussen de 
-3,00 en +3,00. De waarde wordt vastgesteld door het Sociaal Cultureel Planbureau. De statusscores 
bestaan uit vier gegevens: het gemiddelde inkomen in een gemeente, het percentage mensen met 
een laag inkomen, het percentage laagopgeleiden en het percentage mensen dat niet werkt. Via een 
factoranalyse worden deze kenmerken samengevat in de sociale status (SES-score). 
 
In het selectiemenu is het aantal inwoners en de SES-score voor de eigen gemeente weergegeven 
(zie paars kader hieronder). In de naastgelegen selectievakjes kan vervolgens de gewenste 
bandbreedte voor selectie van vergelijkingsgemeenten worden gekozen. 
 

 
 
Selectie van categorieën 
In hetzelfde menu kan ook worden aangegeven op welke terreinen de vergelijking moet worden 
uitgevoerd. U klikt hiervoor op het pijltje naast het vakje ‘categorie’ en selecteert de gewenste 
terreinen. Wanneer u hier geen keuze maakt, geeft het dasboard automatisch een overzicht van alle 
beschikbare terreinen.  
 

 
 
 
  



Dashboard ‘Uitkeringen per cluster’ 
 
In dit dashboard is weergegeven hoe de uitkering vanuit het gemeentefonds per cluster is 
opgebouwd. In het hoofdoverzicht is de ontwikkeling op hoofdlijnen zichtbaar. Vervolgens kan in de 
tabel worden aangegeven voor welke categorieën u meer details wilt zien.  
 
Wanneer u meer details van een cluster wilt zien, klikt u op het driehoekje bij de betreffende 
categorie. U ziet dan per verdeelmaatstaf (bijv. bijstandsontvangers, eenpersoonshuishoudens, 
inwoners) wat de uitkering voor de gemeente is. 
 

 
 
Vervolgens kunt u verder inzoomen door verder te klikken op het onderliggende driehoekje.  
 

 
 
Afhankelijk van de grootte van uw scherm, zult u vervolgens alles direct in beeld krijgen of via de 
schuifbalk aan de onderkant het totale overzicht krijgen. Indien gewenst, kunt u ook handmatig de 
kolombreedte aanpassen door met de muis in de bovenbalk tussen de kolommen te gaan staan en 
vervolgens de kolombreedte te verschuiven (zie onderstaande afbeelding). 
 

 


