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HOOFSTUK I
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1

Inleiding

Die Bedryfsekonomie as relatief jong wetenskap het
nog nie sy finale beslag gekry nie en daar moet nog
baie navorsing gedoen word oor veral ondernemings
wat nie op winsbejag ingestel is nie, en ook oor
ondernemings wat dienste lewer en nie 'n f .i siese
produk vervaardig nie.

Oor ondernemings ingestel

op winsbejag word daar baie geskryf en ofskoon
meeste van die beginsels wat daarop van toepassing
is, ook v~n toepassing op plaaslike owerhede is,
is daar nog nooit in Suid-Afrika 'n doelbewuste
poging aangewend om 'n bedryfsekonomiese ondersoek
van 'n plaaslike owerheid te doen nie.

Daar is wel

ondersoeke gedoen van onderafdelings van die totale
werksaamheid van plaaslike owerhede, maar nog nooit
is 'n bedryfsekonomiese ondersoek van 'n plaaslike
owerheid in sy gehee l iewers gepubliseer wat ook op
plaaslike owerhede in die algemeen van toepassing
kan wees nie.

Hoewel hierdie spesifieke studie' van

toepassing is op die Pietersburgse plaaslike owerheid, is dit ook toepaslik op plaaslike owerhede in
die algemeen.
Die hoop kan uitgespreek word dat die proefskrif sal
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bydra om besture van plaaslike owerhede daadwer k l ik
aan die dink en werk te sit oor hul groot verantwoo rdelikheid om doeltreffendheid en effektiwiteit te
bevorder.

Dit is nie maar net genoeg om vir elke

rand wat uitgegee is 'n faktuur en kwitansie te kan
toon nie.

Plaaslike owerhede is in 'n vertrouens-

posisie en is trustees van die publiek se geld.

Dit

plaas 'n dubbele verantwoordelikheid op hulle om die
publiek se geld so doelmatig moontlik aan te wend,
veral waar daar nie 'n winsmaatstaf 1 ) is om die
effektiwiteit waarmee dit gedoen is, te meet nie.
'n Studie van hierdie aard is onder huidige toestande
baie nodig.

Inflasie, stygende koste, belastings,

ens. druk swaar op die publiek en alle pogings moet
aangewend word om die las te verlig deur doeltreffen dheid te bevorder.
Die verantwoordelikheid om doeltreffendheid en effektiwiteit te bevorder, word nog swaarder gemaak deur
die fei t dat plaaslike owerhede sommige dienste lewer

1 ).

Daar word wel wins ui t sanmige van die plaaslike owerheid
se handelsdienste gemaak. Dit moet egter beklemtoon word dat
dit dan slegs 'n e nkele elanent, saam met vele ander,van 'n
effekti witeitsmaatstaf uitmaak,wat ten doel het om d ie
mate waarin die openbare welsyn ge:Uen is, te meet. Dit gaan
nie primer om die wins as sodanig nie. Kyk ook hoofs tukke
9 en 10.
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wat deur niemand anders gelewer kan of mag word nie.
As die plaaslike owerheid ondoeltreffend funksioneer,
dan sal niemand die publiek kan verkwalik as daar
stemme opgaan wat vra dat sekere dienste van plaaslike owerhede af weggeneem moet word en in privaathande geplaas moet word nie.

Daar is tans sterk

kritiek dat die staat die land se ekonomie na sosialisme stuur en daarom behoort die owerheid op watter
vlak ookal, besondere moeite te doen om te toon dat
dit tot die publiek se voordeel is dat die dienste
wat deur die owerheid gelewer word, wel deur hulle
gelewer behoort te word vanwee die doeltreffendheid
daarvan.
Die groot invloed van die owerheid op die ekonomie
van die land is ook rede genoeg om besorgd te wees
oor die doeltreffendheid van die bestuursproses en
behoort as motivering te <lien om alle moontlikhede
te ondersoek om die proses te verbeter.

Nie alleen

is 'n plaaslike owerheid 'n groot bydraer tot die
welvaart van 'n gemeenskap nie, maar ook een van
die groot verbruikers, en daarom moet alles gedoen
word om doeltreffendheid te verhoog.
Die uitgawes van die Pietersburgse plaaslike owerheid het veral die laaste dekade 'n skerp stygende
tendens getoon en die finansiering van hierdie
groter bestedings het nie alleen ' n groter las op
die inkomstebronne van d ie plaaslike owerheid ge-
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plaas nie, maar die gebrek aan voldoende middele
van veral nie-inflasionistiese aard om aan al die
behoeftes te voorsien, kom jaar na jaar duideliker
na vore.
Die groei en toenarnepotensiaal van die plaaslike
owerheid se inkornstebronne hou nie altyd tred met
die groeiende vraag na meer en beter dienste nie.
Daarby is die nie-inflasionistiese leningsbronne
van plaaslike owerhede beperk en word die beskikbaarheid tans veral verder beperk deur interne en
eksterne politieke faktore.
Die aanspraak wat die owerheidsektor op die beperkte hulpbronne van die volkshuishouding het, is in
mededinging met die private sektor en dit beperk
die beskikbaarheid van bronne en produksievermoe
vir die private sektor. In tye van ekonomiese
hoogkonjunktuur neig dit om inflasionistiese neigings in die volkshuishouding te versterk (Tesourie, 1976, p. 1) .
Daar bestuan dus genoeg rede om nie maar net die gemeenskap se behoeftes te bevredig met hoer belastings en tariewe nie, maar seker te maak dat die beperkte beskikbare middele doeltreffend en optimaal
aangewend word.
Dit is 'n feit dat raadslede oor die algemeen swak
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toegerus is en gewoonlik ook nie die tyd het om
spesifieke doeltreffendheidsmaatstawwe neer te le
nie.

Ook die wetenskap van die Bedryfsekonomie in

Suid-Afrika het in hierdie opsig dit nog nie gedoen
nie.

Hierdie proefskrif moet beskou word as deel

van 'n beskeie begin van 'n groot taak wat nog uitgevoer moet word.

Die terrein van plaaslike ower-

hede is uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt 'n verwaarloosde navorsingsgebied.
Die bekleer van enige bestuursposisie in plaaslike
bestuur behoort ten volle op hoogte te wees met die
basiese beginsels van bestuur, terwyl hy daarby ook
rekening moet hou met die unieke politieke proses
waarvan hy deel is.

Hierdie politieke proses voeg

'n dimensie tot die bestuurstaak by, wat die bestuurder in die private onderneming nie mee te kampe he~
nie.

Matson (1975 a, p. 5) voel dat die bestuurder

in 'n regeringsinstansie as gevolg van die politieke
omgewing 'n meer ingewikkelde taak het as wat algemeen gevind kan word in die privaatsektor.
Die onafhanklikheid van verskeie regeringsinstansies
en die feit dat administrateurs verkies word of, en
dit is van toepassing op plaaslike owerhede, aangestel kan word deur verkose amptenare, skep 'n unieke
situasie vir die bes tuurder in 'n plaaslike owerheid .
So kan dit gebeur dat, veral in plaaslike owerhede
waar partypolitiek ' n r ol speel,

'n amptenaar 'n
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projek moet aanpak, voorgeskryf deur 'n raad
gedomineer deur aanhangers van 'n politieke party
waarvan hy nie lid is nie.

Die entoesiasme waarmee

so 'n bestuurder of amptenaar sy taak aanpak, moet
noodwendig beinvloed word deur sy eie politieke
sienswyses.

In menige gevalle moet raadslede van

verskillende politieke partye en ander organisasies
en verenigings met politieke oogmerke saamwerk op
komitees.

Daar word dan in baie gevalle van 'n

bestuurder verwag om so 'n komitee se opdragte, wat
polities gefundeerd mag wees, uit te voer.

In

Pietersburg word raadsverkiesings tans nie op 'n
partypolitieke of enige ander as 'n individuele
basis bestry nie en bestaan hierdie probleme dus
feitlik glad nie.

Die argument mag geopper word

dat partypolitiek ook 'n rol in die private sektor
speel, maar dit is te betwyfel of die graad daarvan
so 'n groot rol op die bestuurder kan speel as in
die publieke sektor.
Daar is 'n sterk tradisie van politieke druk wat
uitgeoefen word gedurende die formulering en uitvoering van programme wat die bestuursproses nadelig mag beinvloed.

Dit is nie ongewoon dat

sleutelbesluite op 'n politieke basis op staatsen provinsiale vlakke geneem word sender inagneming van die probleme by die uitvoering daarvan
deur plaaslike owerhede nie.

Die onafhanklikheid

van die wetgewende gesag van die uitvoerende gesag
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bestaan in die Suid-Afrikaanse regerings t ruktuur.
Daar is nie 'n vergelykbare toestand in die private
onderneming nie en daarom kan gestel word dat die
bestuurder verantwoordelik vir resultate van programme in 'n plaaslike owerheid soms te doen het
met unieke probleme.
By al die probleme verbonde aan die politieke milieu
waarin die amptenaar van die plaaslike owerheid sy
taak meet verrig, word hy met dieselfde probleme
gekonfronteer as die bestuurder van 'n ingewikkelde

private onderneming.

Dieselfde eise ten opsigte van

doeltreffendheid en effektiwiteit geld vir horn.
Dieselfde finansiele beperkinge wat deur 'n begroting neergele word geld ook hier.

Ten einde die

plaaslikc owerheid doeltreffend te bedryf, vereis
die amptenaar akkura te en tydige data waarsonder
I

dit onmoontlik sou wees om byvoorbeeld behoorlik
te beplan.

Om hierdie inligting beskikbaar te he,

moet stelsels ontwerp word en soos in Pietersburg
die geval is, moet in baie gevalle van 'n rekenaar
gebruik gemaak word.
Die munisipale amptenaar is in 'n baie spesiale
opsig betrokke by die bestuur van bronne.
en beleidsprioriteite

Program-

moet bepaal word om die

nodige openbare dienste daar te stel al is hulle
nie selfonderhoudend nie, byvoorbeeld parke en
biblioteke.

Die bes tuu rder in die private ender-
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neming ontvang nuwe inkomste wanneer hy nuwe produkte en dienste daarstel, maar nie die plaaslike
owerheid nie.

Dit mag selfs gebeur dat die inwoners

die dienste wat nie selfonderhoudend is nie wil he
uit verminderde inkomste van die plaaslike owerheid.
Wat hieroo uiteengesit is, was maar enkele van die
belangrikste probleme wat deur bestuur in regeringsinstansies ondervind word.

Dit was dan ook sommige

van die redes wat aanleiding gegee het tot die ontwikkeling van die doelwitbegrotingstelsel en ander
hulpmiddels vir bestuur in die openbare sektor.
In aansluiting tot wat reeds bespreek is, sal dit
gepas wees om tog 'n kort oorsig te gee van enkele
belangrike aspekte onderliggend aan bestuursteorie
sever dit plaaslike owerhede raak.
1.2

Pertinente aspekte van bestuursteorie in
plaaslike owerhede

1.2.1

Rasionalisasie in bestuur

Die rasionele bestuurder word voorgehou as die een
wat so optree dat sy onderneming se winste gemaksimaliseer word.

Ongelukkig kan die bestuurder in 'n

plaaslike owerheid soos alreeds aangetoon, nie dieselfde maatstaf vir rasionaliteit gebruik nie.

Hy

het egter dieselfde behoe ft e aan ra sionele optrede
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en 'n metode om dit mee te meet as sy ewek nie in
die private onderneming.

Die aanname vir hierdie

stelling is dat rasionele bestuur beter is as
irrasionele bestuur.

Volgens Matson (1975 a, p. 1)

"rational action is when the manager tries to formulate and achieve purpose patterns that are more,
rather than less, satisfactory".
'n Gewilde metode om rasionele optrede te probeer
verseker is om baie klem te le op 'n weloorwoe
besluitnemingsproses waarin die belangrikste elemente kennis en logika is.

'n Ander benadering

is om na die aksie self wat geneem word te kyk.
Terwyl erkenning gegee moet word aan die bydrae wat
weloorwoe besluitneming speel in rasionele optrede,
kan dit nie weggeredeneer word dat baie rasionele
optredes onbewustel i k, instinkmatig of uit gewoonte
plaasvind in plaas daarvan dat dit die vrug is van
weloorwoe berekenings.

In sommige gevalle mag

dit selfs hoogs irrasioneel wees om te veel aandag
aan weloorwoe berekenings te skenk as gevolg van
tyd, data of ander beperkings.
Matson (1975 a, p. 2)

vermeld drie hooftoetse vir

rasionaliteit waarvan die bestuurder ten minste instink~atig bewus behoort te wees ashy beslissings
neem, naamlik :
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Wenslikheid
Uitvoerbaarheid
Konsekwentheid
Elk van die drie vereistes sal vervolgens kortliks
bespreek word.
1.2.2

Vereistes vir rasionaliteit

1.2.2.1

Wenslikheid

Soms genoem die hoogste toets vir rasionaliteit.

Op-

trede moet geneem word omdat dit tot gevolg het die
daarsteJ.ling van iets waaraan 'n positiewe waarde of
'n negatiewe waarde toegeskryf kan word.

Die hoogste

toets vir 'n plaaslike owerheid is die mate waarin die
aksie wat geneem word die inwoner se belange bevredi g.
Daar is derhalwe 'n belangrike element van rasionali teit in die voorsien i ng van dienste soos vullisverwydering , water, elektriese krag, ens.

omdat daar

'n positiewe waarde aan toegeskryf kan word.
1.2.2.2

Uitvoerbaarheid

Rasionele optrede het plaasgevind wanneer die midde le
wat aangewend word en die s t appe wat geneem word 'n
werklik positiewe bydrae gemaak het tot 'n bepaalde
doelwit.

Dit sal hoogs irrasioneel wees om dienste

te probeer lewer, doe l t reffen dheid te verhoog, ens.
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deur bloot 'n begeerte om dit te doen ui t te spreek
en dan 'n mag-dit-tref-benadering toe te pas.

Elke

stap wat geneem word, moet 'n hoe waarskynlikheid
he om te lei na die verlangde doelstellings en dan
eers kan so 'n stap as rasioneel beskou word.

Ver-

skeie pogings sal waarskynlik misluk en oorgedoen
moet word, eksperimente sal herhaal moet word, voordat 'n hestuurder gekonfyt is in die proses.
1.2.2.3

Konsekwentheid

In die maak van wiskundige berekenings en deduktiewe
logika is konsekwentheid een van die groot toetse vir
rasionali ·tei t.

Di t sou onlogies wees om twee doel-

stellings na te streef wat onversoenbaar is.

Waar

sulke i~rasionalitei t e bestaan, is dit gewens om dit
te rekonsilieer, hoewel dit nie altyd moontlik is om
dit in 'n plaaslike owerheid te doen nie.

'n Voor-

beeld hiervan is die uitbreiding van noodsaaklike
dienste en die begeerte om aan die ander kant uitgawes te besnoei.
Rasionali tei t is

'n mul ti-dimensionele hoedanigheid

en daarom gebeur dit so maklik dat verstandige mense
soms hewig kan verskil oor die vraagstuk of voltooide
of nog te neme aksie bevredigend was of sal wees of
nie.

'n Wenslike plan van aksie is baie keer onuit-

voerbaar.

Pietersburge rs

(of ten minste die raads-

lede) begeer al jare lank 'n k Je inteater, dog 'n
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gebrek aan fondse maak dit onmoontlik vir die huidige.
'n Wenslike plan van aksie mag in stryd wees met 'n
ander doelstelling.

Soos reeds genoem kan 'n uit-

breiding van dienste nie versoen word met die doelstelling om geld te bespaar nie.

Ondervinding het

geleer dat daar weinig planne van aksie is wat aldrie bogenoemde toetse bevredig.

Matson (1975 a,

p. 3) maak dan die gevolgtrekking: "Overall rationality, therefore, usually consists of an acceptable,
or satisfactory pattern of limited desirability,
feasibility and consistency".
Daar is beperkings op rasionaliteit.

Eerstens is

daar 'n beperking op die leervermoe van mense.

Mense

leer soms stadig of soms die verkeerde goed en het
dan groot moeite, of. kry dit in sommige gevalle nie
reg nie, om di~ verkeerde gewoonte s af te leer.

Op

een of ander stadium kom dit voor of 'n individu se
leervermoe ook afneem of tot 'n stilstand kom.

Dit

verduidelik miskien waarom a mptenare van plaaslike
owerhede soms so min belangstelling toon in byvoorbeeld doelwitbegrotings.

Tweedens kan die omgewing

ook groat beperkings stel op 'n onderneming wat
rasionali te it nadelig kan beinvloed.

Die inwoners

van 'n dorp kan byvoorbeeld met hul klagtes oor hoe
tariewe 'n plan van aksie om byvoorbeeld dienste uit
te brei verhinder.

Dit is dan 'n feit dat geen be-

stuurder algehele rasionaliteit kan bereik nie, omdat 'n bestuurstelsel wat dit v i r horn sal moontlik
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maak nog nie ontwikkel is nie en vanwee die menslike
element nooit ontwikkel sal kan word nie.
By die bree spektrum van rasionaliteit in bestuur
moet die plaaslike owerheid se amptenaar ook op
hoogte wees van tegniese rasionaliteit wat gebaseer
is op die wereld se groat bronne van wetenskap, tegnologie en kennis.

Ook moet hy bewus wees van ad-

ministratiewe rasionaliteit wat gebaseer is op die
beste moontlike metodes om ondernemings te rig.

Dit

sluit ook al die tegnieke om mense in organisasies
saver te kry om saam te werk om belange te bevredig,
goedere en dienste te produseer, skaars bronne te
bespaar, gedragskodes te gehoorsaam, organisasies te
handhaaf en uit te bou, of om die rasionaliteit van
. hul handelswyses te verbeter, in.
In 'n plaaslike owerheid behoort die inwoner se
waardes rigting te gee in die ontwerp van doelstellings.

Alle besluite, planne, beleid, ens. sal nood-

gedwonge deur die inwoner se waardesisteme, soos gereflekteer deur die doelstellings wat die raad nastreef, beinvloed word.

As doelstellings duidelik

geformuleer is kan daar geen dubbelsinnigheid of
twyfel wees oor wat rasioneel is en wat nie rasionee l
is nie (Starr, 1971, p. 16).

Sander behoorlik ge-

formuleerde doelstellings sal dit baie moeilik wees
om te weet of beslissings wat bestuur neem wenslik,
uitvoerbaar en konse kwent is.

As die bedryfsekonoom
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horn egter op die terrein van die plaaslik e owerhe i d
begewe, is dit noodsaaklik om onmiddellik kennis te
neem van die verskil in basiese doelwitte van owerheidsinstellings en private ondernemings.
1.3

Verskil in doelwitte van owerheidsinste ll i ngs
en private ondernemings

Dit is belangrik om op hierdie stadium pertinent
daarop te wys dat hoewel die plaaslike owerheid en
private onderneming se hoofdoelstellings verskil,
die plaaslike owerheid in wese ook 'n bedryf is en
soos in 'n latere paragraaf aangedui word, word al
die funksies wat in 'n private onderneming verrig
word, ook deur die plaaslike owerheid verrig.

Die

bestudering van die plaaslike owerheid val binne die
studieterrein van die Bedry fsekonomie omdat die
Bedryfsekonomie alle bedrywe bestudeer(Groeneveld ,
1955, p. 48 - 9).

Die bedryfsekonomiese beginsels

is un i v e rseel en is v an toepassing op private ondernemings o f ander bedrywe in die kapitalistiese,
sosialistiese of enige ande r ekonomiese orde.
'n Private onderneming se basiese bestaansrede is
die verkryging van wins vir die eienaar(s) of aandeelhouers.

Die norm waaraan die bedryfsekonoom

die sukses van 'n privaatonderneming meet, is die
ekonomiteitsprinsipe (Ra del

&

Reynders, 1967, p. 2).
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"Wanneer die bedrywighede van openbare ondernemings
in oenskcu gefieem word, sal gevind word dat hulle
bestaansrede uiters selde geldelike wins is.

Ower-

heidsinstellings op die uitvoerende vlak word in
die reel tot stand gebring om die alg~mene welsyn
van die gemeenskap te bevorder, d.w.s. om die grootste mate van geestelike en materiele welsyn vir die
landsburgers te verseker.

Die deurslaggewende kri-

terium waaraan die bestaan en die bedrywighede van
'n openbare instelling getoets word, is dus die algemene welsyn"

( Cloete, 19 6 7, p. 7) .

Omdat d i e algemene welsyn 'n ontasbare maatstaf is
waaroor daar groot meningsverskil kan bestaan, 'is
dit baie moeilik om die doeltreffendheid waarmee
plaaslike owerhede bestuur word te meet.

Optimum

bestuursprestasie kan nie gehee l -en-al aan die
maatstawwe wat vir private ondernemings geld, gemeet word nie.
Die vol gende voorbeeld illustreer die verskil in
ui tgangspunte :
'n Plaaslike owerheid besluit op die ins t elling van
'n busdiens.

Indien 'n bus slegs twee maal per dag

oor 'n bepaalde roete l oop , sal <lit vol of naby vol
wees en sal die wins uit die diens gemaksimaliseer
word.

Indien die bus elke twee ure oor die roete

loop, sal geen wins gemaak word nie en sal koste
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net gedek word of selfs 'n verlies gemaak word.

Die

bus sal dan slegs 'n paar passasiers per keer vervoer.
Bedryfsekonomies gesien sal die eerste moontlikheid
die regte wees.

Uit die oogpunt van die openbare

adrninistrateur sal die tweede moontlikheid die swaarste weeg want dit is tot groter gerief van die inwo ners en dien die openbare welsyn dus beter.
Stanley Oliver (n.d., p. 1), in sy vergelyking tusse n
die doelstellings van 'n onderneming met winsbejag
en 'n plaaslike owerheid, wys daarop dat dit die
hooffunksie van private ondernemings is om die eienaars se belange te beskerm deur die onderneming te
stuur na die bereiking van gesonde doelstellings wat
die toekomstige winsgewende bestaan van die onderneming sal verseker.

In 'n private onderneming word

beheer dus ingestel met die doel om finansiele standaarde vir alle besigheidsaktiwiteite daar te stel
ten einde 'n aanvaarbare, voorafbeplande wins te be haal en om werkverrigting met vooropgestelde standaarde te vergelyk.

Sy elemente vir sukses vir 'n

private onderneming is die volgende :
(i)
(ii)

Die produsering van 'n bemarkbare artikel;
die handhawing van 'n aanvaarbare kwaliteitstandaard;

(iii)

vervaardiging om 'n aanvaarbare prys te behaal;
en

(iv)

die versekering v an verko pe.

,
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Die groot verskil in basiese doelstellings tussen
plaaslike owerhede en private ondernernings is dat
die plaaslike owerheid ten doel het om 'n diens aan
die gemeenskap te lewer.

Daarom is die elernente

vir sukses in plaaslike bestuur die volgende :
(i)
(ii)

Die voorsiening van die verlangde dienste;
die handhawing van 'n aanvaarbare kwaliteitstandaard;

(iii)

en

die bereiking van die doelstellings teen die
laagste koste.

As die rnaatstaf in Pietersburg toegepas word, kan
daar verrneld word dat daar skynbaar wel voorsiening
gemaak is vir die verlangde dienste rnaar dieselfde
kan nie gese word van die tweede en derde elernente
van sukses nie.

Die groot leernte le in die definie-

ring van 'n aanvaarbare kwaliteitstandaard.
kon skrywer van 'n wetenskaplik

Niernand

gefundeerde of

logies beredeneerde kwaliteitstandaard vir enige
funksie

van die Pietersburgse plaaslike ower-

heid voorsien nie.

Dit is dan ook die gebied waarop

die proefskrif gaan konsentreer .
Wat bepaal moet word, is of die plaaslike owerheid
weet hoeveel diens hy wil produseer en van watter
kwaliteit, en dit word weer uitgedruk in die vorrn
van behoorlik geforrnuleerde doelstellings.
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Skrywer se standpunt is dat doeltreffendheidsmeting
in die Pietersburgse plaaslike owerheid nie behoorlik kan geskied as doelstellings nie duidelik geformuleer is nie.

Doelstellings moet so geformuleer

wees dat dit die verwagte uitset van 'n besondere

funksie

reflekteer.

Dan vorm dit die grondslag

vir behoorlike beplanning en beheer.

Doeltreffend-

heid word bepaal vir 'n gegewe uitset.

As die uit-

set bekend is, dan kan daar bepaal word in watter
mate die inset, om die bekende uitset te bereik,
tot die potensiaal daarvan benut is.

In ' n private

onderneming is die verwagte uitset 'n sekere bedrag
wins.

In 'n plaaslike owerheid is dit die lewering

van 'n sekere volume diens wat volgens die oordeel
van die raad die openbare welsyn - natuurlik binne
die beperking van die begroting - optimaal sal bevredig.

Dit is natuurlik baie moeilik om die diens

te kwantifiseer of die kwaliteit daarvan behoorlik
te definieer.

Miskien kan dit die rede wees waarom

die volgende aanhaling waar i s : "Die Bedryfsekonomie het histories nie veel aandag aan sulke organisasies sender 'n winsdoel gegee

nie,

ten

spyte van die feit dat 'n groot deel van die Bedryfsekonomiese analise volledig hierop van toepassing is"

(Bosch, 1978, p. 21).

Die proefskrif

gaan egter 'n paging aanwend om dit te doen.

Dit

lyk na 'n onmoontlike iets om te doen en die poging
sal aan baie kritiek onderwerp word.

Daar begin
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stemme opgaan om plaaslike owerhede uit die studieterrein van die Bedryfsekonomie te sluit.

Bosch

(1978, p. 21) meld : "Ewemin is die owerheidsdienste
die studieterrein . van die Bedryfsekonomie, afgesien
van die bedryfsekonomiese toepassingsmoontlikhede in
hierdie terrein".

As die stelling later miskien al-

gemeen aanvaar word sal die Publieke Administrasie
in elk geval seker graag wil voortbou op 'n stewiger
basis wat deur die Bedryfsekonomie gel~ is as die
weinig wat daar op die oomblik is.

Die proefskrif

behoort dan hopelik deel van so basis te wees.
Die vraag mag uiteindelik gevra word of die Bedryfsekonomie horn mag uitspreek oor die bepaling van doelstellings

(prioriteite) in plaaslike owerhede en of

die probleem nie dalk buite die terrein van die Bedryfsekonomie val nie en die prerogatief van die
verkose verteenwoordigers van die inwoners is nie.
Dit bring die bespreking nou by die onderwerp wat
handel oor wat 'n bedryfsekonomiese vraagstuk(ke)
is.
1.4

Bedryfsekonomiese vraagstukke

"Alle verskynsels binne of buite die bedryf wat invloed op die verlaging van die koste of op die verhoging van die inkomste kan uitoefen en waaroor
die bestuur beheer het , is bedryfsekonomiase vraag-
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stukke en vorrn deel van die kenobjek van die Bedryfsekonornie"

(Radel en Reynders, 1967, p. 5).

Die funksionering van die bedryf volgens die ekonomiteitsprinsipe
rnie.

is die kenobjek van die Bedryfsekono-

Die Bedryfsekonornie rnoet ondersoek hoe die

hoogs rnoontlike opbrengs bereik kan word met die
laags rnoontlike toevoer van produksierniddele.
Sever die bedryf as private ondernerning georganiseer
is, behels die studieveld van die Bedryfsekonornie die
bestudering van sekere funksies wat gekoordineerd
uitgeoefen rnoet word om die doel van funksionering
volgeris die ekonorniteitsprinsipe te bereik.

Fayol

(1949, p. 3) noern ses funksies van die ondernerning,
naamlik die tegniese, kornrnersiele, finansiele, sekuriteits, rekeningkundige en algernene bestuursfunksies .
Reynders

(1963, p. 13 - 4)

noern die volgende : die

tegniese, die personeel, die finansiele, die adrninistratiewe en die kornrnersiele funksies, asook eksterne betrekkinge en algernene leiding.
Groeneveld (1955, p. 17) noern:
( i)
(ii)
(iii)
(iv)

die algernene leiding;
die finansiele funksie;
die tegniese funksie;
die kornrnersiele funksie omvattende
die aankoopfunksie
die verkoopfunksie;
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(v)
(vi)

die personeelfunksie; en
die administratiewe funksie.

'n Groot aantal skrywers kan aangehaal word oor
hierdie onderwerp en dit sal moeilik gevind word om
ooreensternrning te bereik ten opsigte van hierdie funksies.

Die belangrikste rede is dat die skrywers verskil-

lende terme gebruik om dieselfde funksies mee te beskryf.
Vroeer het skrywers ook nagelaat om die bestuursfunksies as sodanig van die ander funksies te onderskei.
Die stadium is nou egter bereik waar daar 'n duidelike onderskeid tussen die bestuurs- en ander funksies bestaan

(Smal, 1970, p. 14).

In hierdie studie

sal hierdie onderskeid dan ook deurgevoer word.
Dit is egter belangrik om paarop te wys dat hierdie
onderskeid gerieflikheidshalwe ontstaan het en bestaan om die bestudering van die onderneming te vergemaklik .

Ten spyte van die feit dat bestuursfunk-

sies onderskei kan word van die bedryfsfunksies,
kom dit wel voor en vorm dit 'n integrale deel van
die bedryfsfunksies, byvoorbeeld sover die finansiele
funksie betref, moet daar beplan, georganiseer, gedirigeer en gekontroleer word.

Dit wil dus s~ dat

die bestudering van die doeltreffendheid waarmee
die finansiele funksie verrig word ook in der waarheid 'n bestudering van die doeltreffendheid van
die bestuursfunksie beh els.

Dieselfde geld vir die
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ander hedryfsfunksies soos bemarking, aankope, ens.
Daar bestaan ook meningsverskil oor die aard en
aantal bestuursfunksies.

Dit is egter belangrik

om te meld dat vir doeleindes van die proefskrif
die volgende funksies as bestuursfunksies beskou
word: beplanning, organisasie, dirigering en beheer.
Elkeen van hierdie funksies moet deur die bestuur
verrig word, en dit moet ook doeltreffend ten opsigte
van elkeen van die ander funksies van 'n onderneming
toegepas word.

Met ander woorde daar meet behoorlik

beplan, georganiseer , gedirigeer en beheer word,
ten ops igte van die finansiele funksie, tegniese
funksie, ens.

Daar moet dus behoorlike finansiele

bestuur, tegniese bestuur (produksiebestuur), ens.
wees.

Die funksie van algemene bestuur omvat dus

al die ander funksies.
Omdat die Pietersburgse plaaslike owerheid handelsdienste lewer, word al hierdie funksies wat deur die
private

onderneming

verrig word ook deur die

plaaslike owerheid verrig.
Die elemente van bestuur bly dieselfde, maak nie
saak op watter vlak die bestuursfunksie uitgevoer
word nie.

Dit maak ook nie saak of dit in 'n pri-

vate of openbare onderneming uitgeoefen word nie.
Daar word deur elke bestuur beplan, georganiseer,
gedirigeer en gekontroleer (Koontz
1964, p. 4) .

.{

&

O'Donnell,
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Die funksies van die onderneming kan nie afgebaken
word in waterdigte kompartemente nie en die interafhanklikheid van mekaar moet gedurig voor oe gehou
word.
Bestuur omvat egter al hierdie funksies en rig die
ander funksies gedurig op die bereiking van die
einddoel - in hierdie geval die openbare welsyn.
Besondere klem sal veral gele word op die beplanningsen beheerelemente van bestuur omdat dit seker die
elemente van bestuur is wat in 'n plaaslike owerheid
voorrang geniet.

As die bestuursfunksie effekti e f

uitgevoer kan word dan het die plaaslike owerheid
ver gevorder op sy pad na die bereiking van die
hoogs moontlike opbrengs met die laagste toevoer
van produksiemiddele.

Die wyse waarop bestuur be-

plan en beheer, is i ets wat van die bestuur se eie
vaardigheid afhang en waaroor bestuur dus beheer
het en sal noodwendig die doeltreffendheid waarmee
die plaas l ike owerheid bestuur word, beinvloed.
Dit is d u s

'n bedryfsekonomiese vraagstuk.

Die bepaling van doelstellings vorm 'n onderafdeling
van d i e studie van beplanning wat weer 'n funksie
van bestuur is.

Die Bedryfsekonomie moet egter daar-

teen waak om te wil beslu i t wat die wil van die in-
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woners moet wees.

Net soos dit die raad van direk-

teure in 'n private onderneming se voorreg is om
sekere doelwitte te stel, is dit die voorreg van
die raad om doelwitte te stel.

Oor wat die doel-

Witte moet wees, het die Bedryfsekonomie nie se
nie - waaroor die Bedryfsekonomie wel se mag he,
is oor die metode waarop te werk gegaan word om
die doelwitte te bepaal.

In hoofstukke twee en

drie word doelstellings en die vereistes waaraan
dit moet voldoen behandel.
Op hierdie stadium is dit gepas om oor te gaan tot
'n kort definiering van die begrippe produktiwiteit, doeltreffendheid en effektiwiteit soos dit
in die proefskrif gebruik sal word.

1.5

Produktiwiteit, doeltreffendheid en effektiwiteit

Oor die drie begrippe word daar baie los en vas gepraat en die een word baie keer as sinoniem vir
die ander een of twee gebruik en andersom.

Die be-

grippe word soms ook deur verskillende skrywers
verskillend gedefinieer.

Vir die doel van hierdie

proefskrif gaan die begrippe die volgende betekenis

he:
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1.5.l

Produktiwiteit

Die verband tussen inset en uitset word gewoonlik
uitgedruk as 'n verhouding, byvoorbeeld tien parkeermeterkaartjies per dag per verkeerskonstabel.
Sou daar twaalf kaartjies per dag deur dieselfde
verke~rskonstabel uitgereik word, beteken dit hoer
produktiwiteit, ens.
Produktiwiteit kan deur verskillende aanwysers aangedui word waarvan die volgende van die belangrikste
is

(British Institute of Management, 1976, p. 2)

Verhouding uitset tot arbeidsinset
Verhouding opbrengs op kapitaal aangewend (in private ondernemings)
Totale produktiwiteitsmaatstaf.
Sover dit die verhouding uitset tot arbeidsinset betref in plaaslike owerhede, bestaan die fundamentele probleem daarin dat dit moeilik is om altyd
'n fisiese aanwyser vir uitset te identifiseer.
/

'n Kriterium gebaseer op die effektiwiteit van
bronne wat aangewend is, mag meer toepaslik wees.
Tog is dit moontlik om in sornrnige gevalle fisiese
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aanwysers te gebruik soos byvoorbeeld aantal verkeerskaartjies uitgeskryf, aantal eenhede elektrisiteit versprei, ens.
In wese bly so 'n aanwyser slegs 'n gedeeltelike aanwyser van produktiwiteit. Dit het meer voordele om
gebruik te maak van 'n aanwyser van totale produktiwiteit waarin die uitset verband hou met die total e
inset. Die voordeel van die metode is dat dit buigsaam is in die sin d at d it finansiele en fisiese
uitsetmaatstawwe kan akkommodeer. Die groot voordeel
1~ daarin dat die me tode van produktiwiteitsmeting
gebruik kan word wa a r 'n finansiele maatstaf vir uitset nie altyd beskikbaar i s nie, soos in die geval
van 'n plaaslike owerheid. Uitset word nie aangewys as synde afhank l ik van ' n enkele fak t or alleen
nie, maar van die totale gebruik van arbeid, materi aal en kapitale bronne. Gedeeltelike produktiwiteitsaanwysers kan misleide nd wees as dit i n isolasie gebruik word.
1.5.2

Doeltreffe ndhe id

"Efficiency is achieved when the ratio of useful
work performed to the tot al energy expanded is high "
(Humphreys & May, n.d., p. 1). Die inset (totale
energie aangewend) wor d ge woonl i k gemeet in terme
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van geld.

Waar 'n goeie kosteberekeningstelsel in

werking is sal daar 'n standaardkoste wees om 'n gegewe uitset te produseer. Daar sal dus gemeet kan
word wat die verhouding van werklike inset om 'n gegewe uitset te bereik was tot die potensiaal van
die inse~.

Byvoorbeeld as die standaardkoste RX

is om 'n eenheid diens te produseer en dit kos meer
as RX, dan kan daar gepraat word van ondoeltreffendheid, ens.
Die verskil tussen produktiwiteit en doeltreffendheid 1~ da.arin dat eersgenoemde ten doel het om te
bepaal of daar met dieselfde inset meer of minder
geproduseer word terwyl doeltreffendheid ten doel
het om te meet of dieselfde produksie teen minder
of meer as 'n sekere koste geproduseer word.
1. 5. 3

Effektiwiteit

Effektiwiteit is die begrip wat aandui in watter
mate 'n bepaalde doelstelling(s) bereik is
&

O'Donnell, 1974, p. 97).

(Koontz

'n Doelstelling is die

mikpunt waarop aksie gerig word.

In 'n plaaslike

owerheid word daar byvoorbeeld gepraat van die doelstelling dat ongelukke tot 'n minimum beperk moet
word, die dorp moet skoon wees, ens.

Gewoonlik is

die doelstellings vaag en niemand kan eintlik sonder
om baie van gevoel gebruik te maak

se

dat dit bereik
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is of nie.

Dit is 'n groot gebrek in die Pieters-

burgse plaaslike owerheid wat met groot erns aangepak sal moet word.

In 'n private onderneming is

die effektiwiteitsmaatstaf wins.

In 'n plaaslike

owerheid bestaan die winsmaatstaf nie
p. 34).

(.Cloete, 1967,

Die behoefte aan effektiwiteit (wat nie

deur wins gemeet kan word in 'n plaaslike owerheid
nie) bestaan egter wel.

In die proefskrif gaan daar

'n poging aangewend word om effektiwiteitsmaatstawwe
vir sornrnige van die belangrikste dienste wat gelewer
word te ontwerp.

Met die effektiwiteitsmaatstawwe

as basis kan behoorlike doeltreffendheidsmeting op
veral die terreine van kostevermindering, bestuursbeheer, program- en beleidsformulering en die ontwikkeling van werknemersaansporings van groot betekenis wees.

Doeltreffendheid hou weer verband met

produktiwiteit en so kan verklaar word dat die drie
begrippe interafhanklik is.

Die voordele van be-

hoorlike effektiwiteitsmaatstawwe lei noodwendig
tot beter doeltreffendheid en produktiwiteit.
1.6

Doel van die studie

Die proefskrif het in sy wese, aangesien dit 'n bedryfsekonomiese ondersoek is, ten doel om die doeltreffendheid te meet, waarmee die Pietersburgse
plaaslike owerheid bestuur word.

In die afwesigheid

van 'n maatstaf soos wins of verlies is die maatstaf
by 'n plaaslike owerhei d subjekt i ef, naamlik die
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mate waarin die openbare welsyn gedien word.
Die nadele van su.bjektiewe doeltreffendheidsmeting
is voor die hand liggend en die proefskrif is 'n
paging om ender andere die probleem te oorkom of
minstens te verminder.
Om te weet of geed bestuur word, is dit nodig dat
bestuursprestasie gemeet kan word.

Om bestuurspre-

stasie te meet, kan beteken dat elke aktiwiteit van
die plaaslike owerheid ondersoek sou moes word en
dit op sigself is 'n onbegonne taak en bied genoeg
stof vir verskeie proefskrifte.

Die ondersoek het getoon dat die begroting die sentrale bestuursinstrument van 'n plaaslike owerheid
is, dat daar goeie redes daarvoor is, en dat dit
vir lank nog so sal bly.

Die begroting in sy huidige

vorm is egter nie 'n goeie bestuursinstrument nie en
het objektief gesien, nie die waarde wat dit behoort
te h~ nie.

Dit is daarom een van die doelstellings

van hierdie studie om 'n metode te ontwerp wat die
belangrikste poste op die begroting so aan bestuur
voorle dat dit as 'n meer sinvolle basis vir die
ontwerp van doeltreffendheidsmaatstawwe gebruik kan
word.

Die maatstawwe wat ontwerp is, word nie voor-

gehou as volledig of volmaak nie, maar het ten doel
om as wegspringplek te dien in Suid-Afrika vir verdere bespreking ender amptenare, raadslede en almal
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wat gemoeid is met plaaslike owerhede.
Dit moet beklemtoon word dat die klem val op metodes
en hulpmiddels wat veral deur die hoer vlakke van
bestuur en die raadslid gebruik kan ¼Ord an beter te bestuur.
Doeltreffende bestuur kan nie geskied sonder om as
wegspringpunt behoorlike beplanning insluitende die
formulering van behoorlike doelstellings te h~ nie
en daarom word daar baie aandag geskenk aan beplanning en die wyse waarop doelstellings bepaal kan
word en as bestuursinstrument gebruik kan word.
Dit is belangrik om die aandag daarop te vestig
dat dit nie die doel van hierdie studie is om te
bepaal of die doelstellings van die plaaslike owerheid die openbare welsyn dien nie.

Daar sal aanvaar

word dat die doelstellings wat deur die stadsraad
gekies

is, die openbare welsyn dien,en die proef-

skrif poog net om 'n kwalitatiewe maatstaf daar te
stel om te bepaal of die doelstell i ngs wel bereik
is.

Indi en 'n doelstelling(s) nie d i e openbare

welsyn die n nie, dan berus dit by die stemgeregtigde
publiek om hier die laaste

woord te spreek deur middel

van die uitoefening van die demokratiese reg om te
stem v i r die politieke magsbeklede rs wat volge n s hul
me n ing die openbare welsyn die beste sal dien.

Hier-

die aspek val dus buite die studieterrein van die
proefskrif.
Raadslede is dikwels oorgelaat a an die genade van
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die amptenare omdat hulle nie oor die nodige kennis,
ervaring en natuurlik effektiwiteitsmaatstawwe beskik
om beheer oor die amptenare se handelings uit te
oeren nie.

As die hoof lisensie- en verkeersbeampte

byvoorbeeld vra vir 'n addisionele pos in sy afdeling, is dit vir die raadslid moeilik om te weet
of hy dit werklik nodig het as dit nie eers bekend
is wat -6ie hoeveelheid en kwaliteit diens is wat
die

afdeling

gegee aan

lewer nie.

Hoe word daar uitdrukking

die vraagstuk of die nuwe pos die kwali-

teit en hoeveelheid diens wat reeds gelewer of gelewer gaan word, gaan handhaaf of verbeter?
Die proefskrif poog om deur die maatstawwe wat neergel~ word die raadslid in staat te stel om aan die
einde van die finansiele jaar nie alleen 'n vergelyking te tref tussen die begrote koste en die werklike koste nie, maar ook die kwaliteit diens te
vergelyk met 'n standaardkwaliteit.

Indien daar 'n

verskil in effektiwiteit is, moet die amptenaar 'n
ontleding verstrek waarom dit so is.
Die voordele hierbo genoem wat van toepassing op
raadslede is, het ook voordele vir die amptenare
van die plaaslike owerheid.

Die maatstawwe kan

deur departementshoofde gebruik word om hul prestasie van jaar tot jaar te vergelyk en ook met
antler plaaslike owerhede.

32 .

Weer moet beklemtoon word dat voor die v o ordele van
doeltreffendheidsmeting geniet kan word, daar gestel
moet word hoeveel en watter kwaliteit diens gelewer
gaan word.

Doeltreffendheidsmeting moet gekoppel

word aan 'n gegewe uitset en dit is hierd i e probleem
van 'n gegewe uitset wat aandag in die proefskrif geniet.

Daar is geen winsmotief in 'n plaaslike ower-

heid nie en die gelykbreekpunt is daar waar die gegewe uitset bereik word met die begrote som geld.
Word 'n beter kwaliteit diens gelewer met die be~
grote bedrag geld, ontstaan 'n "wins" en so ook
wanneer dieselfde (of beter) kwaliteit diens gelewer word met minder geld as waarvoor begroot is.
In die proefskrif gaan daar nie uitspraak gelewer
word oor oie begrote bedrag geld nie.

Ten einde

te wil bepaal of die bedrag te groot of te klein is,
sal dit n o di g wees o m 'n doeltref f endheid s tudie
uit te voer ten opsigte van elke funksie wat deur
die geld gefinansier

moet word en dit sal onmoont-

lik wee s binne d i e konteks van hierdie proefskrif.
1.7

Metode van ondersoek

Die funksies waarvan vroeer melding gemaak is, word
in die Pietersburgse plaaslike owerheid uitgevoe r
i n die de p a r temente van die :
Stadsekretaris
Stadstesourier
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Stadsgeneesheer
Direkteur parke- en landgoed
Hoof beskermingsdienste
Elektrotegniese stadsingenieur
Stadsingenieur
Daar kan met 'n ondersoek soos hierdie o.a. van die
volgende metodes van ondersoek gebruik gemaak word:
(i)

die departemente kan ingedeel word volgens
die funksies wat hulle verrig, byvoorbeeld
die departement van die stadstesourier hanteer die finansiele funksie.

Wanneer die

finansiele funksie behandel word, word die
departement van die stadstesourier ondersoek.

Die departement van die stadstesourier

hanteer egter ook administratiewe sake en
vind daar onmiddellik oorvleueling van sommige van die funksies soos opp. 20-1 genoem
plaas.

Die afbakening vir studiedoeleindes

is nie duidelik nie en sal sake net bemoeilik.
(ii)

Wanneer die ondersoek per departement uitgevoer word, kan dit van 'n kant af begin word
en wanneer dit afgehandel is, sal al die
funksies wel deeglik gedek wees omdat die
somtotaal van die werksaamhede van al die
departemente al die genoemde funksies insluit.
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Daar is soveel uiteenlopende funksies wat
deur somrnige departemente verrig word, dat
voorsiening daarvoor gemaak moet word, dat
daar 'n effektiwiteitsmaatstaf vir die funksies bepaal moet word in plaas van vir die
departement as geheel.

So byvoorbeeld res-

sorteer die volgende dienste onder die departement van die stadsingenieur:
watervoorsiening
nagvuilverwydering
openbare werke
munisipale geboue

Die inwoner s t el meer belang in die effektiwiteit waarmee elkeen van genoemde dienste
gelewer word en wat dit horn kos as in die
effektiwiteit van verskillende departemente.
Die feit dat openbare werke byvoorbeeld ender
die stadsingenieur ressorteer, is vir die inwoner net van akademiese belang.
{iii)

Die belastings- en-algemenedienstebegroting
van 'n plaasli ke owerheid toon aan wat dit sal
kos om die verskillende dienste te lewer en
wat die inkomste is wat uit die dienste verkry behoort te word.

Hierdie dienste wat ge-

lewer word, is in Pietersburg geklassifiseer
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onder ongeveer ses-en-vyftig hoofde (poste) en die
verskil tussen die inkomstes en uitgawes word opgemaak deur eiendomsbelasting.

Indien elkeen van hierdie dienste afsonderlik bestudeer word dan word die totale diens wat die plaaslike
owerheid bied gedek.

Die ses-en-vyftig poste verteen-

woordig die dienste wat aan die "aandeelhouer" - inwoner - gelewer word.

Die verskillende poste is

egter min of meer alfabeties gerangskik en om hulle
een na die ander te behandel, bevredig nie.
'n Oplossing is om die verskillende poste te neem en
te groepee r onder die departement waaronder dit ressorteer.

Die verskillende poste word dan in alfabe-

tiese of numeriese orde behandel wanneer die departe ment waaronde r dit ress o rteer behandel word.
Die stadsklerk spe~l 'n belangrike rol en neem 'n se n trale plek in die plaaslike owerheid in.

Sy posisie

kan vergelyk word met die van die hoofbestuurder in
'n private onderneming.

Die invloed wat hy op die

werksaarnhede van die plaaslike owerheid het, kan nie
geignoreer word nie en daarom word 'n hoofstuk gewy
aan die stadsklerk saarn met die raad wie se
pligte weer vergelyk kan word met die van die raad
van direkteure in 'n private ondernerning.
Besondere aandag word aan die beplannings- en behee r-
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funksie van bestuur gewy en in verband daarmee word
groat klem gele op die doelwitbegrotingstelsel (PPBS)
waaraan tans groot prominensie verleen word.

Organi-

sasie en dirigering sal as sulks nie veel aandag kry
nie. Aan dirigering sal miskien meer reg deur 'n bebedryfsielkundige ondersoek geskied word.
Organisasie in 'n plaaslike owerheid is meer van 'n
roetine aard en sal nie veel probleme oplewer indien
beplanning en beheer effektief

plaasvind nie.

Weens die aard van die studieveld was dit nodig om
besondere aandag aan beide die teoretiese sowel as
die praktiese aspekte daarvan te bestee.

'n Hoof-

stuk is daarom gewy aan beplanning en beheer terwyl
dieselfde gedoen is met doelwitbegrotingstelsels.
Aangaande die praktiese sy is daar soveel moontlik
met die amptenare van die plaaslike owerheid geska~
kel.

Daar is ook met amptenare van antler plaaslike

owerhede geskakel.
Met die teoretiese raamwerk as rigsnoer is verskeie
onderhoude met amptenare gevoer terwyl jaarverslae
van burgemeesters, begrotings, finale rekenings,
korrespondensie, notules van raads- en bestuurskomiteevergaderings

deurgewerk en verwerk is.

Die pers is geraadpleeg en hulle men ings sal gebruik
word waar nodig en van toepassing.
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Laastens is verskeie publikasies geraadpleeg,

'n

lys waarvan agterin verskyn.
1.8

Verdere indeling van die stof

Nadat in hoofstuk 2 aandag aan beplanning en beheer
gegee is word doelwitbegrotingstelsels in hoofstuk
3 bespreek.

Met die twee hoofstukke as agtergrond

word daar in hoofstuk 4 'n uiteensetting van die
stadsklerk en raad se funksies en verantwoordelikhede gegee.

Daar word ook kortliks in hoofstuk 4

na die stadsekretaris se departement verwys.

In

hoofstuk 5 volg daar 'n beskrywing van die stadstesourier se verantwoordelikhede.

In hoofstuk 5

word ook 'n uiteensetting gegee van waar die funksies waarvoor effektiwiteitsmaatstawwe ontwerp is
in die geheel aanpas.
In hoofstukke 6, 7 en 8 word daar effektiwiteitsmaatstawwe ontwerp en voorgestel vir vullisverwydering, parke- en ontspanning en verkeersbeheer wat
respektiewelik onder die departemente van die
stadsgeneesheer, die direkteur parke- en landgoed
en die hoof beskermingsdienste ressorteer.
Hoofstukke 9 en 10 word respektiewelik gewy aan
doelstellings vir twee handelsdienste waaruit 'n
wins gemaak word naamlik elektrisiteit en water terwyl hoofstuk 11, die fi r. ale hoofstuk, die samevatting
en enkele gevolgtrekkings e n aanbevelings bevat.
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HOOFSTUK 2
BEPLANNING EN BEHEER

2.1

Inleiding

Die plaaslike owerheid net soos die private onderneming het nie onbeperkte bronne van fondse nie en moet
dit wat hy wel het spaarsamig aanwend.

Die plaaslike

owerheid kan ook nie in al die gemeenskap se behoeftes voorsien nie en moet vooraf bepaalin watter en hoeveel daarvan

voorsien gaan word.

Nadat besluit

is watter dienste ge l ewer gaan word,moet die plaaslike
owerhei d toesien dat soveel daarvan as moontlik binne
die beperkings van die beskikbare fondse wel gelewer
word.
no dig.

Behoorlike beplanning en beheer is hiervoor
In hierdie hoofstuk gaan daar veral aan be-

planning aandag gegee word omdat dit die grondslag
vorm vir behoo rlike beheer;

laasgenoemde sal daarna

ook kor tliks aandag ontvang.
Beplanning is die mees basiese van die bestuurstake
(Koont?.

&

O'Donnell, 1964, p. 71).

Elke bes t uurder

beplan en al sy ander take hang nou saam met die beplanning wat hy doen (George , 1968, p. 164).

Onder

beplanning word verstaan die uitwerk van aksiepro- ·
gramme waardeu r die onderneming se doelstellings bereik kan word.

Daar b est aan gewo onlik heelwat meto-
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des waarmee die onderneming se doelstellings bereik
kan word en beplanning hou dan ook in,die keuse tuss e n
alternatiewe aksieprogramme om die doelstellings van
die onderneming op die mees ekonomiese wyse te bereik.
Die doelstellings van 'n onderneming en die planne wat
uitgewerk word om dit te bereik.is dus

interafhankl ike

begrippe.
Goetz (1949, p. 2) het gese beplanning is "fundamentally
choosing" en "a planning problem arises only when an
alternative course of action is discovered".

In hier-

die sin is beplanning hoofsaaklik besluitneming.

Daar

sal aangetoon word dat dit egter meer as dit inhou
(Starr, 1971, p. 304).

Beplanning hou in om vooraf

te besluit wat gedoen gaan word, wanneer dit gedoen
gaan word, hoe om dit te doen en wie dit gaan doen.
"Planning is an intellectual process, the conscious
dete rminati on of courses of action, the basing of decisions on purpose, facts and considered estimates"
(Koontz

&

O'Donnell, 1964, p. 71).

Daar is verskeie metodes waarop doelstellings uitgedruk kan word, waarvan die mees algemene vorm in
plaaslike bestuur die van 'n begroting is.

In die

geval van die Pietersburgse plaaslike owerheid i s dit
so en daarom neem die begroting die sentrale plek i n
die bestuursproses in.
die begroting gewy word.

Besondere aandag sal dus aan
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Om behoorlik te kan beplan is dit nodig dat daar
fundamentele beginsels bestaan waaraan beplanning
moet voldoen.
2.2

~eginsels van beplanning

2.2.1

Bydra tot doelstellings van die onderneming

Enige plan wat nie positief bydra tot die bereiking
van die onderneming se doelstellings nie, is onnodig.
Beplanning vereis aksie.

Beplanning fokus die aksie

op 'n doelstelling(s) en gee rigting daaraan.

Dit

is amper onnodig om die belangrikheid van geed gefor muleerde doelstellings hier te beklemtoon dog dit
kan nie genoeg beklemtoon word dat dit in 'n plaaslike owerheid nodig is nie, veral omdat die sukses
van 'n plan soms suiwer gemeet word aan die bereiking van 'n doelstelling, aldan nie, vanwee die gebrek aan 'n inset/opbrengs verhouding.
2.2.2

Beplanning is primer

Organisering, dirigering en kontrolering kan nie
plaasvind as beplanning nie vooraf doelstellings
daargestel het nie.

Eers daarna kan die nodige

organise r ing, dirigering en kontrole gedoen word
om die doelstellings te bereik .

•
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2.2.3

Doel tref fendheid van· bep1·a nning

Indien 'n plan tot gevolg het dat doelstellings met
die minimum koste of nadelige gevolge bereik word,
dan is dit doeltreffend.

Soos reeds vermeld, bestaan

daar die probleem dat sekere faktore nie kwantitatief
gemeet kan word nie en ontstaan daar soms probleme
met die bepaling of 'n plan doeltreffend is of nie.
In so 'n geval is die enigste maatstaf waarmee gemeet kan word of beplanning oenskynlik goed gedoen
is 'n effektiwiteitsmaatstaf wat sal aandui of 'n
plan se doel bereik is.

In 'n plaaslike owerheid

is dit in baie gevalle die enigste maatstaf wat geld.
2.2.4

Beplanning is 'n besondere funksie

van

elke

bestuurder
Alle bestuurders van die hoogste tot die laagste vlak
beplan in meerdere of mindere mate (Koontz & O'Donne ll,
1974, p. 5 1 ).

t

Dit is ondenkbaar om 'n bestuurder in

'n situasie in te dink waar hy nie beplan nie.
Dit is noodsaaklik om die belangrikheid van hierdie
laaste beginsel ender bestuurders se aandag te bring
en dat hulle moet besef dat beplanning meer resultate
moet lewer as slegs 'n klornp woorde of syfers op 'n
stuk papier.

Beplanning rnoet gedrag beinvloed.

voor is orientasie nodig.

Hier-

Die beste rnanier om lyn-
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bestuurders te orienteer - dit is hulle wat tog per
slot van sake 'n plan laat slaag of misluk - is om
seker te maak dat hulle 'n plan verstaan en om sleutelpersoneel reg van die begin af by die beplanningsproses te betrek.

2.3

Die belangrikheid van en redes vir• beplanning

2.3. 1

Skaal van werksaamhede en aard van behoeftes

'n Kenmerk van die huidige tyd is die geweldige vraag
na sekere goedere en/of dienste.

Iets wat tevore as

'n luukse beskou is, word vandag algemeen aanvaar as
'n noodsaaklikheid, byvoorbeeld die motorkar, kraanwater in wonings, elektriese beligting, vliegtuigreise, ens.

Om in hierdie alledaagse behoeftes op

ekonomiese wyse te voorsien is dit nodig om die produk of diens in massa te produseer of te lewer.

In-

dien die individu self in hierdie behoeftes moes voo rsien, sou weinig daarvan bevredig kon word en indien
wel, teen aansienlike koste.

Hoe grater die vlak

van aktiwiteit hoe groter die behoefte aan beplanning .
Ten einde in die noodsaaklike behoeftes van die inwoners te voorsien is dit nodig dat plaaslike owerhede
groot kapitaalprojekte aanpak waarby miljoene rande
betrokke is.

Geen projek(te) van so 'n groot omvang

kan sender deeglike beplanning aangepak word nie.
Die volgende syfers uit die 1978/79 begroting gee 'n
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aanduiding van die omvang van enkeie van die projekte
•

waarmee Pietersburg besig is, en dus die noodsaaklikheid van beplanning:
Lughawe

R

6 34 000

Ekonomiese behuising vir
blankes in dorp

1 151 366

Randstene en sypaadjies

330 000

Vloedwaterdreinering

537 000

Strate en brue

878 000

Bus terminus vir swartes

350 000

Binneshuise sportkompleks

750 000

Riolering suiweringswerke

611 000

Behuising in Kleurlingdorp

1 649 000

Abbatoir

4 250 000

2.3.2

Personeelbehoeftes

Voortvloeiend uit 2.3.1 hierbo is die behoefte aan
personeel.

Op 31 Oktober 1978 was daar 254 blankes

en 865 swartes in diens van die Pietersburgse plaaslike owerheid.

Nie net die getalle werkers is be-

langrik nie, maar ook die verhouding van geskoolde
tot ongeskoolde werkers.

Daar is gelukkig geen te-

kort aan ongeskoolde werkers in Pietersburg nie,
aangesien daar 'n groot swart arbeidsmag in die
onmiddellike omgewing is.

Baie van die poste wat

deur personeel gevul moet word, vereis gespesialiseerde opleiding en/of ondervindi ng.

Die tekort
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aan hierdie soort werkers is tans algemeen veral in
die elektrisiteitsdepartement en enige beplanning
moet deeglik van hierdie feit kennis neem.

Dit mag

~n baie gevalle die beperkende faktor wees.
'n Verdere aspek rakende personeel wat . die belangrikheid van behoorlike beplanning beklemtoon, is die
groot bedrag wat salarisse en lone uitmaak.

In 1977/78

het dit R2 579 940 beloop wat 29,94persent van alle
uitgawes uitgemaak het.
2.3.3

Ekonomiese groei

Die volgende syfers toon aan hoe Pietersburg oor 'n
tydperk van vyftien jaar gegroei het (Concise statistics of Pietersburg, Inligtingstuk versprei deur die
plaaslike owerheid se inligtingsburo,s.j.).
Aantal Blanke
inwoners

Elektrisiteitsverbruik (eenhede)

1962

10 746

41 556 244

1967

14 000

58 482 620

19 72 .

17 500

103 420 149

1977

22 000

124 360 652

Uit bostaande syfers is dit duidelik dat daar 'n kon stante groei plaasgevind het en daar kan verwag word
dat dit sal voortduur .

Pietersburg is 'n nywerheids-
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groeipunt met die oog op desentralisasie. Dit is
verder die administratiewe hoofstad van Verre NoordTransvaal en verskeie streekshoofkantore van staatsdepartemente is hier gevestig.

Pietersburg beklee

ook 'n strategiese posisie wat die verdediging van
die Republiek van Suid-Afrika aanbetref en die
plaaslike lugmagbasis behoort mettertyd aansienlik
uit te brei.
Dienste sal algaande aan meer mense verskaf moet word
en daarom sal beplanning deeglik moet geskied.

Groot

kapitaalprojekte kan nie altyd net vir die huidige
inwoners se behoeftes ontwerp word nie maar moet
ontwerp word met die oog op die toekoms.
2. 3. 4

Beplanningstegnieke en instrutnente

Die moderne bestuurder het nie nodig om op lukraakmetodes en gesonde oordeel alleen staat te maak nie.
Daar bestaan verskeie eenvoudige en gesofistikeerde
hulpmiddels waarvan 'n bestuurder gebruik kan maak.
Slegs die volgende word genoem: Ganttkaarte, doelwitbegrotings, operasionele navorsing, lineere programmering met sy verskillende vertakkings, waglyne,
simulasietegnieke, en P.E.R.T.

Oor die rekenaar se

rol as hulpmiddel vir bestuur kan ook baie geskryf
word terwyl die gewone jaarlikse begroting alreeds
'n belangrike rol in die plaaslike owerheid speel.
Hoewel bogenoemde tegnieke en instrurnente met groot
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vrug deur 'n plaaslike owerheid se bestuur aangewend
kan word, bestaan daar tog 'n behoefte aan 'n be- .
planning- (en beheer-) stelsel wat spesifiek vir 'n
plaaslike owerheid ontwerp is.

Die Amerikaners het

reeds baie moeite gedoen met doelwitbegrotings en
in Suid-Afrika is op 'n baie beperkte skaal moeite
daarrnee gedoen.

In Amerika het die volgende plaas-

like owerhede om slegs 'n paar te noem, reeds doel-

witbegrotingstelsels geimplementeer:

Phoenix, New-

port, Dubuque, San Diego, Palo Alto, Coon Rapids,
Boulder, Sunnyvale, Fort worth, Fridley en Walnut
Creek (International City Management Association,
1976, p. 2,3).

Daar is eintlik net een plaaslike

owerheid in Suid-Afrika waar die stelsel werk en
dit is op Sandton.

Uit verskeie oorde word daar
1
met groot verwagtinge ) verwys na die stelsel se

moontlikhede en daarom word die volgende hoofstuk
in sy geheel aan doelwitbegrotingstelsels gewy.
Die stelsel kan 'n bedryfsekonoom egter nie bevredig nie en daarom is daar gepoog om in hierdie
proefskrif 'n meer gepaste beplannings-(en beheer-)
instrument te ontwerp wat saam met die tradisionele
1)

Op 'n simposium van die Nasionale ontwikkeling- en
bestuurstigting van Suid-Afrika gehou op 6/3/75 in
Pretoria en 'n seminaar van die Skool vir bedryfsleiding in Johannesburg op 16 en 17/4/75, beide
waarvan deur skrywer bygewoon is, is die verwagting
deur verskeie sprekers uitgespreek.
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beplannings- en beheerinstrument - die jaarlikse begroting - gebruik kan word.
Dit moet op hierdie stadium weer eens beklemtoon word
dat die proefskrif ten doel het om 'n bestuursinstrument te ontwerp wat veral vir die topbestuursvlak,
naamlik die raad en departementshoofde, van waarde
sal wees in die vervulling van veral hul beplanning
en beheerfunksie.
2.3.5

Statutere verpli•g ting om· te beplan

Sover dit plaaslike owerhede in Transvaal betref, bepaal art. 58(1) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No. 17/1939, dat die bestuurskomitee ·voor die
einde van die finansiele jaar 'n gedetailleerde beraming van die inkomstes en uitgawes vir die volgende
jaar moet opstel en voorle aan die raad.

Hierdie be-

groting word die belastings- en-algemenedienstebegroting genoem.
Morele veran twoordelikheid om te beplan

2.3.6

Die plaaslike owerheid se verhouding teenoor die belastingbetaler is een van vertroue.

Die amptenaar

hanteer nie sy eie geld nie en moet dus 'n besondere
verantwoordelikheidsin aan die dag le in die hantering
daarvan.

Dit is nie vergesog om te beweer dat die

munisipale amptenaar dubbel versigtig behoort te wees

rl
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nie, aangesien onverantwoordelikheid van sy kant af
nie in 'n wins of verlies in 'n inkomstestaat gereflek teer kan word nie.

Die amptenaar weet dit en dit

verg integriteit en pligsbesef wat gestalte behoort
te vind in behoorlike beplanning.

Behoorlike be-

planning sal by die inwoner die vertroue wek dat sy
geld met groot verantwoordelikheid hanteer word.
2.3.7

Voorbereidheid

op gebeure

Dit is nodig om voorbereid te wees op s1tuasies wat
definitief gaan ontstaan en wat met eenhonderd persent akkuraatheid vooruitgeskat kan word.

Byvoor-

beeld, die plaaslike owerheid is seker dat die minimum kragverbruik in 'n jaar nie minder as 110 miljoen
eenhede sal wees nie.
Verder moet die plaaslike owerheid voorbereid wees op
situas ies wat moontlik mag ontstaan.

Dit mag byvoor-

beeld 'n strawwe winter wees en kragverbruik kan dalk
styg tot se twintig persent bo die normale.
Voorbereidheid op die onwaarskynlike is ook belangrik .
Verder as die brandstofkrisis hoef daar nie vir 'n
voorbeeld gesoek te word nie.

'n Probleem wat vir

die jaar 1 980 voorspel is, het skielik in 1973 wesenlik geword.
Die stelling kan gemaak word dat die onsekerheid
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waarmee bestuur te doen het, vinnig toegeneem het
(Hussey, 1974, p. 35).

Die lewensduur van produkte

en dienste word korter namate die tegnologie meer
dinamies raak.

Dan maak die invloed van sosiale

faktore wat al hoe swaarder begin weeg ook die onsekerheid groter.

Ook raak internasionale interaf-

hanklikheid se invloed elke landsburger persoonlik.
Hand aan hand met al die genoemde faktore, verhoog
die koste verbonde aan die gevolge van foute.

Hoe

groter die omvang van produksie, hoe laer die winsmarges, hoe groter die sosiale sanksies, en hoe groter die koste verbonde aan foute.
Die mens se vermoe om akkuraat te beplan is beperk
en tyd wat aan 'n beslissing bestee word, bring
koste mee.

Dit is daarom nie moontlik om 'n vo l -

ledig gedetailleerde langtermynplan op te stel nie.
Selfs korttermynplanne kan nie eenhonderd persent
akkuraat opgestel word nie en daar is ook koste aan
verbonde,
Vereenvoudigingsmeganismes word gebruik om hierdie
probleme in 'n mate te oorkom;

daar word van ver-

skillende soorte planne, wat in omvang verskil, gebruik gemaak om die beplanningsproses te vereenvoudig.
Slegs die belangrikste word aangestip.
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2.4

Soorte planne

Beplanning omvat 'n verskeidenheid aspekte: doelstellings, vooruitskattings, begrotings, beleid, prosedures en reels.

Daar sal heelwat aandag aan die eers-

genoemde vier aspekte gewy word omdat dit 'n besondere
verband met die proefskrif het.

Na die laasgenoemde

twee aspekte sal daar slegs baie kortliks verwys word.
2.4.1

Doelstellings

2.4.1.1

Inleiding

Die bepaling van doelstellings is die eerste stap
in beplanning en verdien daarom die noukeurigste
oorweging en aandag van bestuur (Hampton, 1977, p.
146).

'n Vae stelling van doelwitte lei tot swak

beplanning en beinvloed die uitvoering van die
ander bestuurstake nadeligSoos reeds gestel, baat dit niks om 'n onekonomiese
doelstelling, of in die geval van 'n plaaslike owerheid ook 'n doelstelling(s) wat nie die sosiale welsyn bevorder, doeltreffend na te streef nie.
Ridge (n.d., p. 1-2) wys daarop dat bestuurders hulle
denke moet reorganiseer om iets te meet in terme van
waarde in plaas van doeltrefferidheid.

Hy grond sy

stelling daarop dat des k undiges die stelling maak dat
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doeltreffendheid van "hardware''!) reeds die negentig
persent doeltreffendheidsperk oorskry het.

As die ste l-

ling waar is, dan le daar relatief min voordele in om
die doeltreffendheid van "hardware" te verbeter.
Daarby moet ook in aanmerking geneem word dat "hardware" koste, weens die feit dat die karakter van die
sakew~reld verander het en nog steeds verander, nie
meer so 'n groat persentasie van totale koste uitmaak
as voorheen nie.

Baie ondernemings se grootste uit-

gawes is nie-"hardware" koste en daarom is dit net
logies dat die potensiaal om inflasie te bekamp in
die veld van organisasie, stelsels en prosedures 1~.
Dit help niks om byvoorbeeld 'n hoogs doeltreffende
masjien te he wat swak benut word omdat personee l
nie op hoogte is van moderne skeduleringstegnieke
om dit optimaal te benut nie.
Wanneer 'n onderneming se doelstellings vasgestel
word, moet die waarheid nie uit die oog verloor word
nie.

Dit behoort eintlik prioriteit te geniet.

In

die geval van 'n plaaslike owerheid is dit die plig
van die stadsraadslede om besondere aandag hieraan
te skenk.

Dit mag gebeur dat die klem gedurig 1~ op

vinniger, grater en goedkoper.

Watter sin is daar-

in om vinniger, grater en goedkoper te wil as dit
1)

"Hardware" koste is koste wat geassosieer kan word met
'n tasbare produksiemiddel soos byvoorbeeld 'n masjien.
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vir die inwoners van die dorp nie die waa r de het wat
dit behoort te h~ nie omdat dit wat daar reeds is
nie behoorlik benut word nie.

Of watter sin is daar-

in om dienste te lewer of selfs uit te brei waaraan
die inwoners geen of weinig waarde heg nie?
Die raadslede se eerste funksie is dan om waardebepalers te wees.

As verteenwoordigers van die inwo-

ners is . dit dan hul plig om te gaan uitvind wat die
inwoners wil he.

As die raadslede versuim om dit te

doen, moet die inwoners die skuld dra indien d i e lede
vir 'n volgende termyn raad toe gaan.

Eers wanneer

die raad bepaal het wat vir die inwoners van waarde is,
kan hulle begin met die bepaling van doelstellin gs.
Hierdie doelstellings wat teen die laagste koste bereik moet word sal dan die eindresultaat wees waarna
die plaaslike owerheid moet streef.
2.4.1.2

Sosiale doelstell i ngs

'n Onderneming moet aanvullend tot sy eie doelstellings ook die doelstellings van die gemeenskap in ag
neem.

Gewoonlik bestaan daar wetlike stappe wat teen

die onderneming geneem kan word om di e gemeen ska p se
belange te beskerm wanneer sy doelstellings in konfl i k
met die gemeenskap s ' n is.
Die hoogste doelstellings benewens die navolging van
Christelike doelstelling s is die nasionale doelstellings wat ten doel het om 'n vei l ige, ordelike same-
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lewing daar te stel waarin die menswaardigheid en
reg tot self-identiteit van elke groep e n ras gewaarborg behoort te word.

Enige doelstelling(s) in

stryd hiermee sal sanksies ontlok.
Selfs wanneer die doelstellings van 'n onderneming
binne die wet val mag dit in stryd wees met die gemeenskap se belange.

In die geval van 'n plaaslike

owerheid, gee die demokratiese reg van die inwoners
om te stem, die sanksiemiddel in hul eie hande.

Die

plaaslike owerheid se doelstellings word tog in teori e
eintlik deur hulself bepaal deur middel van hul verteenwoordigers op die stadsraad.

Enige doelstelling

strydig met die gemeenskap se belange wat deurgevoer
word sonder weerstand van die inwoners, werp 'n refleksie op die inwoners self.

'n Kenmerk van baie

munisipale verkiesings is dan ook die stigting van
aksiekomitees wat hul ten doel stel om sekere doelstellings te bereik waarin die raad in gebreke gebly
het.
Behalwe die sosiale doelstellings, is daar ook die o nderneming se eie doelstellings wat aandag moet geniet .
2.4.1.3

Eie doelstelling s

Die hoofdoelstelling van 'n plaaslike owerheid is om,
soos reeds genoem in hoofstuk 1, die welsyn van die
plaaslike inwoners te b evorder.

Sommige van die funk -

sies wat deur plaaslike owerhP ~e verrig word is 'n we tlike verpligting wat uitgevoer moet word.

In die geval
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kan dit dan beskou word as die rnees basiese doelstelling van die plaaslike owerheid om uitvoering
te gee aan die verpligtinge horn deur die wetgewer opgele.
Elke gerneenskap se behoeftes verskil en dit sal van
hierdie behoeftes afhang watter funksies aanvullend tot
die verpligte funksies uitgevoer sal word.

Die uit-

voering van hierdie funksies kan dan as aanvullende
doelstellings dien.
In kort korn die stel van 'n doelstelling(s) daarop neer
dat besluit word wat gedoen gaan word.

Dit is gewoonl ik

relatief rnaklik om in woorde uit te druk watter doelstellings nagejaag word.

Orn dit egter in syfers uit te

druk is 'n heel ander groat probleern en dit verg veel
van die bestuur veral in 'n plaaslike owerheid.

Doel-

stellings rnoet gevolglik so uitgedruk word dat dit betekenisvol is vir die bestuurder wat rnoet beplan om dit
uit te voer.

Ten einde doelstellings prakties uitvoer-

baar te rnaak, rnoet aan 'n paar vereistes voldoen word.
2.4.1.4

Vereistes om doelstellings prakties uitvoerbaar te rnaak

(i)

Doelstellings rnoet spesifiek wees.

Beplanning wo rd

die effektiefste gedoen wanneer die verantwoorde like
bestuurder presies weet na watter definitiewe eindresultaat hy rnoe t streef . Orn spesifiek te wees rnoe t
doelstellings def initi e
rneet kan word .

we es en kwantitatief ge-

Dit is vanselfsprekend dat gekwan-

tifiseerde doelstellings van groot waarde vir
doeltreffende beplanning is .
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As die produksie van elektrisiteit byvoorbeeld
110 rniljoen eenhede per rnaand is en dit word ten

doel gestel om die produksie met se tien persent op te stoot, dan kan die spesifieke doel
seker nie duideliker uitgedruk word nie.
Selfs doelstellings wat nie kwantifiseerbaar
is nie kan op 'n indirekte wyse gekwantifiseer
word, byvoorbeeld die rnoreel van die werkers
kan in 'n direkte verband staan met die afwesigheidsyfer.

Ten einde die rnoreel te verbeter

kan besluit word om rnaatreels in te stel om
die afwesigheidsyfer met byvoorbeeld tien persent te laat krirnp.

Orn die rnoreel baie te ver-

beter kan gepoog word om die afwes igheidsyfer
met twintig persent te laat krirnp, ens.
Baie doelstellings is egter vaag en kan bereik
word deur 'n verskeidenheid eindresultate.
Albrecht (1978, p. 74) noern sulke doelstellings
"fuzzies".

'n Voorbeeld van so

'n doelstelling

kan wees: "Pietersburg rnoet 'n rnooi dorp wees".
Albrecht verduidelik verder dat 'n "fuzzie"
eintlik 'n handige kornrnunikasierniddel is rnaar
dat dit analise, evaluering en selfs kontroversie tot gevo lg rnoet

he

om spesifieke doel-

stellings daaruit te laat voortvloei.

"An

effective goal statement is not fuzzy"

(p. 75) .
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Dit is nie altyd maklik om kwantif iseerbare
eindresultate te he nie en dit is in plaaslike
owerhede miskien 'n groter probleem as vir
private ondernemings.

Die proefskrif le horn

toe op die ontwerp van kwantifiseerbare doelstellings vir sekere dienste en die leser sal
uit die proses om dit te doen kan agter kom
hoe moeilik dit in werklikheid is.

As daarin

geslaag kan word om doelstellings in kwantifiseerbare eindresultate te formuleer sal 'n
groot nadeel van doelstellings naamlik dat dit
soms slegs 'n beskrywing bevat van die metode
vir hul bereiking uitgeskakel word.
(ii}

Volgens Steiner (1969, p. 193) moet die hoofuitvoerende amptenaar "...

participate in,

approve, and manage the enterprise on the
basis of a network of aims.

He muat lay down

or approve the basic purposes of his company.
He must participate in and approve long-range
objectives.

He may, depending upon company

organization, participate in spec ifying shortrange goals and targets.

Without his partici-

pation in the preparation of the network of
aims they will lose their motivating power".
Wat Steiner van 'n private onderneming s~ kan
in 'n groot mate vi r die plaaslike owerheid
geld.

Die hoof uitvoerende amptenaar (stads-

klerk) is die aangewese pe rsoon om in Pieters-
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burg se geval saarn met die raad te besin oor
die plaaslike owerheid se langterrnyn doelstellings en die wyse waarop dit die openbare welsyn kan dien.

Die raad kan wel op sy eie die

doelstellings forrnuleer rnaar dit is te betwyfe l
of dit dieselfde waarde sal he as die wat in
sarnewerking met die stadsklerk geformuleer word.
Die stadsklerk is in die beste posisie om 'n
oordeel te fel oor die praktiese uitvoerbaarheid van doelstellings en kan die raad in die
geval leiding gee.

In 'n plaaslike owerheid

is dit seker moeiliker as in 'n private onderneming om langtermyn doelstellings te bepaal
vanwee die feit dat daar elke vyf jaar 'n nuwe
raad verkies word.

As die stadsklerk egter vo l-

gens duidelike geformuleerde doelstellings,
wat behoorlik verantwoord kan word, sy bestuurstaak verrig is dit te betwyfel of selfs 'n
nuwe raad sornrner daaraan sal tarring.

Die

minste wat gedoen kan word is dat 'n raad by
bewindsaanvaarding sy doelwitte vir sy vyf
jaar termyn in samewerking met die stadsklerk
formuleer.

Die doelwitte behoort gestalte te

kry in 'n vyf jaar finansiele plan (Kyk
sy 285 ).

blad-

Wat kortterrnyndoelstellings betref

behoort daar doelstellings van die aard wat
in die proefskrif voorgestel word deur die raad
en stadsklerk geformuleer te word.

Dit behoort
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daarna jaarliks hersien te word.
Die feit dat die stadsklerk saam met die raad

moet

doelstellings bepaal sal groot motiveringswaarde
he.

Bestuurders regdeur die plaaslike owerheid

moet deelneem aan die daarstelling van doelstellings ten opsigte van hulle eie funksies
(Steiner, 1969, p. 195). , Daarom behoort die
stadsklerk saam met die hoofbeamptes en laasgenoemde weer saam met die departementshoofde
wat ender hulle ressorteer doelstellings te
bepaal.

Dit sal tot meer realistiese doel-

stellings lei.

Dit verg geen groot kennis

van die Sielkunde om te besef dat iemand baie
hard sal werk, om doelstellings wat hyse lf
help bepaal het, te bereik.

Deur bestuurders

dus te laat deel he aan die bepaling van doelstellings word hulle lojaliteit en vertroue
gewen (Steiner, 1969, p. 157).

Daar moet eg-

terteen gewaak word om bestuurders, ver al op laer
vlakke, nie te veel vryheid te gee in die bepaling van hulle doelstellings nie omdat dit
nie altyd vir hulle moontlik is om die rol
van hulle onderafdelings in die regte perspektief sever dit die breer doelste ll ings
betref, te sien nie.

Onder die volgende op-

skrif word die onderwerp doelwitbestuur bespreek wat met die riglyn wat sopas bespreek
is verband hou.
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(iii)

Alle doelstellings binne die plaas like owerheid moet verenigbaar en wedersyds ondersteunend wees (Terry, 1977, p. 101).

Dit beteken

dat alle doelstellings op die hoofdoelstelling,
naamlik die bevordering van die openbare welsyn, gerig moet wees.

In die proefskrif gaan

daar in besonderhede gekyk word hoe dit ten
opsigte van verskeie funksies gedoen word.
(iv)

Doelstellings moet 'n mate van uitdaging bied
maar ook realisties wees in terme van bronne
en

(v)

omgewingsrealiteite.

Doelstellings moet liefs geskrewe wees.

Dit

is noodsaaklik dat persone wat planne moet
uitvoer, moet weet wat dit behels.

Dit vereis

nie net 'n skriftelike formulering van doelstellings nie maar ook van die onderliggende
redes daarvoor.

Dit sal misverstande wat mag

ontstaan tot 'n minimum beperk.
Feitlik elke skrywer wat oor doelstellings skryf waag
sy hand aan voorskrifte vir die ontwikkeling daarvan.
Die leser wat meer daarvan wil weet kan veral hoofstukke 6 en 7 van Steiner (1969) lees.

Hoewel die

bespreking hoofsaaklik van toepassing is op private
ondernemings geld dit ook grootliks vir plaaslike
owerhede . .
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'n Plaaslike owerheid sal benewens sy hoofdoelstelling
ook primere en sekondere doelstellings he.
Sodra daar vas op 'n primere doelstelling besluit is,
word dit ondernemingsbeleid en moet dit in groot detail uitgedruk word.

Cloete (1964, p. 57) meld dan

ook tereg: "Wanneer 'n doelwit in die openbare sektor
bekend gemaak word, word gewoonlik gese dat die beleid
gestel word".

In die proefskrif sal die doelstellings

vir elke pos (hooffunksie) as primere doelstellings
beskou word.
Nadat die primere doelstellings vasgestel is, · kan aandag aan die sekondere doelstellings gewy word.

Hier-

die doelstellings word as sekonder beskou omdat dit
middele tot 'n doel is en nie die doel op sigself nie.
Hieronder val doelstellings soos verhoogde produksie,
besnoeiing van uitgawes, ens.
Daar sal op hierdie stadium volstaan word met die
enkele opmerkings oor doelstellings, behalwe vir
'n kort oorsig oor doelwitbestuur . . In hoofstuk 3
sal daar verdere bespreking oor doelstell ings gevoer word en veral oor die wyse waarop dit as bestuursinstrument aangewend kan word om effektiwiteit
tot gevolg te he en te help bepaal.
Geen bespreking oor ondernemingsdoelstellings sal
volledig wees indien die relatief nuwe bestuursteg-
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niek, doelwitbestuur
ignoreer word nie.

(management by ob j ectives) geDit is volgens 'n opname wat in

die V.S.A. gemaak is een van die vyf mees algemene
bestuurstegnieke in gebruik in ondernemings van alle
groottes en in verskeie bedryfstakke (Anon,n.d., p. 1).
2.4.1 •.5

Doelwitbestuur

Hierdie metode om beter bestuur tot gevolg te he het
sy oorsprong gehad by John Humble, direkteur van
Urwick, Orr and Partners (International) Ltd.
1968, p. 1).

(Wade,

Dit is oorspronklik aangewend as 'n per-

soneelhulpmiddel omdat baie personeelbestuurd ers gevoel het dat die tradisionele metodes om bestuursdoeltreffendheid te meet baie te wense oorgelaat het.
Die benadering is verder aansienlik uitgebrei deur
Urwick (Wade, 1968, p. 2).
Eenvoudig gestel behels doelwitbestuur twee faktore,
naamlik eerstens duidelik geformuleerde doelstellings
en

die omsetting daarvan in werk wat deur d i e be-

stuur

verrig moet word.

Wat die laaste faktor betref, lei dit tot wat maklik
die kernprobleem van die bestuur van 'n onderneming
mag wees, naamlik
(i)

hoe dra die hoofuitvoerend e amptenaar(e) aan
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sy ondergeskiktes oor wat gedoen moet word
sonder dat daar misverstand of onduidelikheid
ontstaan; en
(ii)

hoe tap hy die verborge potensiaal van sy personeel?

Sleutelresultate wat verwag word, standaarde wat bereik moet word, word met die betrokke bestuurder
bespreek asook 'n plan om sy werk te verbeter.

'n

Meganisme om vordering te meet word dan gebruik om
'

te bepaal watter vordering gemaak word in die bereiking van die doelstellings en om ook die personeel
met potensiaal te identifiseer.

Enige opleiding wat

nodig mag blyk om 'n persoon beter toe te rus vir
sy taak kan ook as deel van die proses ontwerp word.
Die doel van doelwitbestuur is dan om effektiewe bestuurswerkverrigting te verkry deur die beperkte getal bestuurders te laat konsentreer op die take wat essensieel

is sover dit winsgewendheid betref.

In 'n

plaaslike owerheid sal die doel wees dat elke bestuurder sal konsentreer op die primere doelstellings
vir 'n spesifieke pos of funksie.
Die vrae wat hierbo gevra is, lei die aandag terug
na die vereistes wat gestel word om doelstellings
prakties uitvoerbaar te maak.

Die kwantitatiewe
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vereiste beklee hier 'n prominente rol en omdat begrotings op sy beurt weer 'n baie groot rol speel in
die sake van plaaslike owerhede bied dit baie mooi
aansluiting by die volgende aanhaling: "If the principles (of management by objectives) are applied
within the framework of a budgetary control system,
there is likely to be a high degree of success.

Un-

less financial targets in the form of budgets are
used, there will be difficulty in relating performances to profitability and management by objectives
will have little meaning"

tussen doelwitbe s t u ur en

Daar is baie ooreenkoms
begrotingsbeheer.

(Anon, n.d.,p. 1).

Beide tegnieke stel doelwitte en

mikpunte, stel vooraf standaarde en vergelyk werklike resultate met die standaarde.

Na verge l yking

word korrektiewe stappe, ind ien nodig, geneem ten
opsigte van afwykings en vind onderhoude plaas tussen
die verantwoordelike amptenaar(e) en sy hoof(de).
Die groot verskil tussen di e twee tegnieke le in
die verskillende beklemtoning van middele om die
doelstellings te bereik.
Doelwitbestuur is nie 'n reeks limiete op spa n de r ing
wat gedurende die finansiele tydperk onder b e s k o uing
oorskry mag word nie.

'n Bestuurder mag gevra word

om die hoof-verantwoordelikhede van sy werk neer te
skryf en om dit te bespreek met die oog op die v e r-
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betering daarvan.

'n Begroting sal slegs een van

sy vele verantwoordelikhede uitmaak, dit vorm met
ander woorde 'n deeltjie van 'n bestuurder severantwoordelikhede.

Die ander funksie{s) mag een of

meer van die volgende wees: opleiding van personeel,
verhoudings met inwoners, gebruik van bronne, ens.
Een van die vereistes vir 'n doelstelling was dat
dit onder andere waar moontlik kwantitatief uitgedruk moet wees.

Dit is natuurlik moeilik om alle

doelstellings kwantitatief

uit te druk.

veral die geval met diensaktiwiteite.

Dit is
Doelwitbe-

stuur leen homself besonder goed tot sulke gevalle.
As voorbeeld kan genoem word die toepassing van
doelwitbestuur in die rekeningkund ige afdeling.

'n

Tydlimiet kan gestel word vir die voltooiing van
rekeningkundige inligting na die einde van 'n fina nsiele tydperk; water- en ligterekenings

moet voor

'n sekere datum elke maand uitgestuur word; die ve rkeersafdeling moet op 'n sekere datum elke jaar gereed wees om te begin met die uitreiking van lisensies, ens.
Wat die opleiding en ontwikkeling van individuele bestuurders betref sal doelwitbestuur die gebreke in
bestuursvaardigheid en kennis oopvlek wat in die weg
staan om die onderneming se doelstellings te berei k.
Dit sal die gebiede aantoon waarop opleiding gekonsentreer moet word.

'n Verdere voordeel sal wees
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dat die behoefte aan 'n opvolger vir elke bestuurder
beklemtoon sal word met die gevolg dat voorsiening
gemaak sal word vi~ vervangings en uitbreiding van
bestuurspersoneel.

Doelwitbestuur voorsien ook data

betreffende die potensiaal van elke bestuurder en hul
persoonllke ontwikkeling kan daarvolgens beplan word.
Hoewel die begroting sy prominente plek in die sake
van plaaslike owerhede nie ontse kan word nie is dit
duidelik dat doelwitbestuur ook 'n belangrike rol kan
en behoort te speel.

Veral waar daar so 'n noue ver-

band bestaan tussen doelwitbestuur en begrotingsbeheer, sal dit die moeite loon as besture van plaaslike owerhede meer aandag daaraan sal skenk.
Deur 'n begroting egter al maatstaf te maak waaraan
doeltreffendheid en effektiwiteit getoets word, is 'n
fout.

Soos reeds gestel is, is begrotings een van

die middele om 'n doel te bereik en dit is buitendien
ook nie altyd die beste maatstaf om mee te meet nie.
In die ge7al van plaaslike owerhede, waar doeltreffendheid moeilik gemeet kan word, kan doelwitbestuur met
groot vrug aangewend word om bestuur op sy tone te
hou.

Doelwitbestuur kan veral tot sy reg kom as dit

geintegreer word met 'n doelwitbegrotingstelsel (Kyk
hoofstuk 3).

'n Resente publikasie wat aanbeveel

kan word vir die leser wat meer oor die onderwerp van
doelwitbestuur wil wee t is die van Albrecht (1978).
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2.4.2

Vooruitskattings

Vooruitskatting is die tweede stap in beplanning en
volg na doelstellings bepaal is.

Dit is 'n sistema-

tiese poging om die toekoms te peil aan die hand van
bekende feite.

Hoewel vooruitskattings nie eksak

gemaak kan word nie, het dit groot veld onder bestuurders gewen, wat dit 'n baie beter basis vir beplanning
vind as geen basis nie.

Hoe akkurater vooruitskattin gs

is, hoe eenvoudiger is die beplanningstaak natuurlik.
Die gevolg is dat daar tog besondere aandag geskenk
moet word aan bekende feite wat gebruik kan word as
basis vir beplanning.
Dit is algemeen bekend dat die neiging bestaan dat di e
akkuraatheid van vooruitskattings afneem namate die
periode waarvoor dit gemaak word langer word {Walker
Baughn, 1961, p. 53).

&

Verskeie faktore waarvan die

toekomstige omstandighede nie met sekerheid bepaal
kan word nie, veroorsaak dat vooruitskattings in 'n
groot mate verskil in termyn, diepte en kwaliteit.
Metodes van vooruitskatting kan verbeter word, maar
daar moet nooit uit gedagte verloor word da t onsekerheid in 'n meerdere of mindere mate sal bly voortbestaan en nie uitgeskakel kan word nie (Alber s, 1969,

p. 376).
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In 'n onderneming gerig op winsbejag is vooruitska tting
een van bestuur se moeilikste take omdat daar hoof saaklik twee tipe onbeheerbare faktore is, naamlik
mededinging en omgewingsfaktore soos byvoorbeeld n atuurverskynsels - die weer, aardbewings, ens.
Die plaaslike owerheid sit hoofsaaklik opgesaal met
slegs die omgewingsfaktore.

Die vraag na 'n diens (te)

kan redelik akkuraat vasgestel word, of indien dit
nie moontlik is nie, kan 'n redelik akkurate buigsame
vooruitskatting gemaak word.

'n Plaaslike owerheid

is in die gelukkige posisie dat die vooruitskattingsprobleem gewoonlik nie uniek is nie, maar dat baie
historiese presedente bestaan.

Verder is die pro-

bleem van 'n stabiele aard veral op die laer vlakke
in die bestuurshierargie, en vooruitskattings kan
redelik akkuraat gemaak word.

Hoe hoer in die

hierargie 'n vooruitskatting gemaak word, hoe meer
kompleks die probleem, omdat daar met meer veranderlikes gewerk word.

In die plaaslike owerheid word

vooruitskattings in besonder bemoeilik deur veral
die weer waar dit betrekking het op veral die elektrisiteits- en waterdienste.

Hoewel daar soms hee l-

wat veranderlikes betrokke is, is die wese van die
vooruitskattingsprobleem nie dat daar met 'n onmoontlike aantal veranderlikes gewerk word nie en is d it
moontlik om die vooruitskattingsfunksie redelik volledig uit te voer.

"'Forecasting' is the attempt to

find the most probable course of events or a range
of probabilities" (Thomps o1 , 1974, p. 83).
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In die praktyk varieer vooruitskattings aansienlik
in lengte, veld van dekking en kwaliteit.
graadverskille is daar soms goeie redes.

Vir die
'n Stelling

wat egter sender vrees vir teenspraak gemaak kan word,
is dat hoe groter die bedrae betrokke, hoe deeg liker
die vooruitskatting moet wees.

Van 'n plaaslike ower -

heid soos Pietersburg sal besonder deeglike vooruitskattings dus verwag word.
Elke jaar gedurende Maart moet elke departementshoof
'n vooruitskatting vir die begrotingsposte in sy
spesifieke departement maak.

Die vooruitskatting word

saamgestel uit vooruitskattings wat deur sy ondergeskiktes gemaak word en wat dan deur die departementshoof met die ondergeskiktes bespreek word.

Eers dan ,

nadat hy tevrede is, word die vooruitskatting met
die stadstesourier bespreek.

Die stadstesourier sal

op sy beurt weer wysigings voorstel voordat hy dit
aan die bestuurskomitee voorle.
Hoewel die metode van vooruitskattings dus redelik
deeglik is het dit nie die waarde wat dit behoort te
he nie orndat dit hoofsaaklik gebaseer word op die bedrae wat betrokke is en is daar weinig verband met die
doelstellings van die betrokke inkomstes en uitgawes
sover dit verband het met die algemene welsyn.

Die

gevaar bestaan dat die plaaslike owerheid horn mag be sig
hou met vooruitskattings ten opsigte van dienste waarvoor daar weinig of g een behoefte bestaan nie.
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Ter afsluiting van die bespreking oor vooruitskattings
word daar kortliks gewys op die verhouding tussen voo ruitskattings en 'n begroting.
2.4.3

Die verhouding tussen vooruitskattings en
'n begroting

Dit gebeur dikwels dat die twee begrippe vooruitskatt ing
en begroting sinoniem gebruik word.

Dit is daarom ge -

pas om kortliks te wys op die verskil tussen die twee
begrippe soos wat dit in die proefskrif gebruik sal
word.
'n Vooruitskatting en begroting is albei deel van beplanning.

'n Begroting word egter deur vooruitskat-

ting(s) vooraf gegaan.

Vooruitskattings is voorlopige

beramings van moontlike verkope, produksie, koste,
ens.

Dit word gewoonlik eers deur die afsonderlike

departemente individueel opgestel.

Daarna word ver-

skillende kornbinasies vooruitskattings vergelyk en
nadat voorsiening gemaak is vir die rol van
(i)
(ii)
(iii)

die begrotingsfaktor;
langtermynstabiliteit; en
winsmaksimalisering, word die kombinasie gekies
wat klaarblyklik die mees effektiewe geheelplan
verteenwoordig.

Eers op hierdie stadium wan-

neer die vooruitskattings gekoordineer is en
deel van die groot gehee lplan vorm, kan dit as
'n begroting beskou word (Batty, 1963, p. 54).
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2. 4. 4

Begrotings

2.4.4.1

Inleiding

'n Begroting is die voorstelling van verwagte resultate in die vorm van syfers en kan daarom ook as 'n
plan geklassifiseer word.

Dit is nie nodig dat die

begroting altyd in die vorm van rand en sent uitgedruk ~oet word nie, maar dit kan ook in die vorm
van liters water gesuiwer, eenhede elektrisiteit opgewek, kilometers strate geteer, of enige ander
numeries-meetbare term uitgedruk word.
Begrotings druk gewoonlik ondernemings- en departementele doelstellings in finansiele en nie-finansie le
hoeveelhede uit en kan beskou word as die laaste stap
in die beplanningsproses. Wade (n.d., p. 6) noem dat
die mees waardevolle benadering tot 'n begroting
is om dit te beskou as 'n padkaart en nie as 'n
"rigid weekly allowance" nie.
'n Begroting wat net as beplanningsinstrument gebruik
word, is nie van veel waarde nie.

Die groot waarde

van begrotings le daarin dat dit ook 'n kontroleinstrument is.

Dit is dan ook in hierdie wyer sin

van betekenis dat gepraat k an word van begrotingsbeheer.

Begrotingsbeheer is 'n stelsel wat begro-

tings gebruik om alle aspekte van die produksie van
en/of verkoop van goede re of dienste te beplan en t e
kontroleer.
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Voorafbeplanning is 'n kardinale eienskap van begrotingsbeheer en sluit bree beleid sowel as dag tot
dag beplanning in.

Die geheelplan word voorgestel

deur die hoofbegroting (master budget).

Elke afde-

ling van die hoofbegroting word gedek deur 'n funksionele begroting en die plan van aksie is dan niks
minder as 'n reeks gekoordineerde begrotings nie.
Die daaglikse aktiwiteite word geskeduleer en vorm
saam die weeklikse, maandelikse, kwartaallikse en
jaarlikse begrotings.
Die basiese sleutel tot sukses van 'n begrotingstelsel
is dat alle begrotings gekoordineerd moet wees.
is gewoonlik 'n moeilike taak.

Dit

In 'n gewone sake-

ondernerning sal winsmaksimalisering die doelwit wees .
In 'n plaaslike owerheid sal dit bes moontlik die
laaghou van koste wees.
Groot sorg moet bestee word, en baie moeite en onnodige werk sal bespaar word, om die beperkende faktor
(principle budget factor) te bepaal (Batty, 1 963, p.
50-1).

Dit mag enige een of meer van die volgende

of baie ander faktore wees : beperkte kapasite ±t, te kort aan finansies, personeel, masjie ne, kan t oor- of
fabrieksruimte, petrol, ens.

Die suksesvolle koord i-

nering van die verskillende begrotings hang ten nous te
saam met die opspoor van die beperkende faktor.

72

Nadat die verskillende begrotings opgestel en gekoordiqeer is, volg beheer.

Alle afwykings van die

begroting moet onmiddellike aandag geniet
leed word.

en ont-

Stappe moet dadelik geneem word om die

oorsake vir die afwykings reg te stel.

Om dit suk-

sesvol te kan doen is dit noodsaaklik dat verantwoordelikhede duidelik afgebaken moet wees.

Dit

help niks om 'n afwyking waar te neem en dan nie
te kan vasstel wie daarvoor verantwoordelik gehou
moet word nie.

Dit moet dan 'n belangrike beginsel

van begrotingsbeheer wees om alle prestasie en koste
te kan spoor na werkers, toesighouers of bestuurders.
Om dit moontlik te maak is dit nodig om begrotingsentrums te he.

Dit is 'n algemeen aanvaarde beginsel

dat koste die beste beheer kan word by die punt waar
dit aangegaan is.

Gewoonlik word 'n onderneming in

departemente verdeel en word daar van .'n

spesifieke

departement se begroting gepraat as 'n departementele
begroting.

Die departementele begroting is gewoonlik

van so 'n groot omvang dat dit nodig is om dit af te
breek in kleiner deelbegrotings wat beheer vergemaklik.

Na sulke dele word gewoonlik verwys as koste-

sentrums.
poste.

In plaaslike owerhede staan dit bekend as

Behalwe departementele begrotings is dit

soms ook nodig om funksionele begrotings saam te stel.
Dit is nodig om te weet wat die resultaat van die
verskillende funksies is wat in die onderneming uitgevoer word.

Daar word gevind dat verskillende de-

partementele begrotings of dele da a rvan 'n funksionele

73
begroting uitmaak.

Waar 'n plaaslike owerhe i d van

'n doelwitbegrotingstelsel gebruik maak, word die
begroting op hierdie wyse saamgestel en sny die
funksies oor die departementele lyne van organisas ie
heen.
'n Stelsel van begrotingsbeheer leen horn uitstekend
tot die gebruik van die bekende beginsel van bestuur
deur uitsondering (management by exception).

Bes tuur

word slegs voorsien van inligting wat betrekking het
op afwykings van begroting sodat korrektiewe stappe
geneem kan word.

Waar werklike en begrote syfers

ooreenstem, is dit nie nodig om bestuur te vermoei
met die feite nie.
2.4.4.2

Stappe in begrotingsbeheer

Die verskillende stappe in begrotingsbeheer kan ske maties voorgestel word, soos in fig. 2.1 aangedui.
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Fig. 2 .1
Begrotingsbeheer : Skematiese voorstelling

Formulering van beleid
(langtermynplanne)
Voor erei ing van voorui s a ings:
vcrkope, produksie, administratiewe
uitgawes, ander uitgawes, kapitaaluitgawes, kontant en totaal vooruitskattin

( i)

,,

(ii)
(iii)

Aanpassings vir:
Winsmaksimalisering
of kosteminimalisering
Langtermynstabiliteit
Hoofbearotinasfaktnr
,~
I

jVerkoopsbegrotingf

fProdukstebegr otingj

i

Materiaa, arbei en]
bokostebegrotin s __

t

Kontantbegroting
Hoofbegroting insluitende begrote inkomsterekening en balansstaat
Boe houding, afwykings-

analise, verslae en
state

Gebaseer op (Batty, 1963, p. 53)

Bestuur soptrede op
alle vlakke
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Die prosedures wat deur ondernemings gevolg word ,
sal verskil, dog bostaande diagram gee 'n goeie uiteensetting van die basiese stappe wat betrokke is
in 'n begrotingsbeheerstelsel.
Eerstens word vooruitskattings gemaak om die volgende
aspekte te dek:
(i )

Produksie en/of aankope

(ii)

Verkope

(iii)

Voorrade

(iv)

Koste (a)

Produksie

(b)

Verkoops- en distribusie

(c)

Administrasie

(d)

Ander, afhangende van die aard van die
onderneming

(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Kapitaaluitgawes
Debiteure en krediteure
Kontant
Hoofvooruitskatting (a)

Wins - en-verlies of staat van inkomste
en uitgawe

(b)

Balansstaat

Tweedens word verskillende kombinasies van vooruitskattings met mekaar verge l yk, met inagneming van
die hoofbegrotingsfaktor , langtermynstabiliteit en
winsmaksimalisering.

So dra die k ombinasie wat die
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beste aan die ondernemingsdoel beantwoord gekies is, kan dit as finaal beskou word en kan gese word
dat die vooruitskattings moontlike planne verteenwoordig.
Die finale vooruitskattings word in die derde plek
geko5rdineerd saamgevoeg in 'n meesterplan en begrotings word opgestel vir elke item waarvoor daar
'n vooruitskatting gemaak is.
Laastens word die nodige organisasie daargestel om
die gedetailleerde prosedures te hanteer.

'n Pas-

like rekeningkundige stelsel word ontwerp en in
die stelsel word voorsiening gemaak om afwykings
te beklemtoon en ook word die nodige masjinerie
daargestel om toepaslike verslae te produseer .

Be-

grote en werklike syfers moet so dikwels moontlik
vergelyk word.
2.4.4.3

(i)

Voordele van begrotingsbeheer
1963, p. 57-9)

(Batty,

Planne, beleid en aksie word gekoordin eer,
geintegreer en beheer.

Elke lid van die per-

soneel weet presies wat om te doen en watter
rol hy speel om die ondernemingsdoelwi tte te
bereik. Die voordeel gaan in die Pietersburgse
plaaslike owerheid tot 'n groot mate verlore vanwee die gebrek aan duidelik geformuleerde do elwitte.

(ii)

Meting van prestas ie i s
van die stelsel.

'n outomatiese eienskap

Produksie, verkoops-en ander

•
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doelwitte is duidelik en daar kan gedurig bepaal word hoedanig die gestelde doelwi t te bereik
word.

In die Pietersburgse plaasl ike owerheid

is die prestasie wat gemeet word hoofsaaklik die
mate waarin spandering binne die perke, gestel
deur die begroting,gehou word:
(iii) Koste word beheer en in enige dinamiese stelse l
sal daar nie net gepoog word om binne die voorgestelde kosteperke te bly nie, maar positiewe
pogings sal aangewend word om op doelstellings
te verbeter.

Hierdie pogings kan bevorder

word deur bonusskemas of ander metodes van
personeelaanmoediging.
(iv)

Kostevariasie ontbloot nie net swak plekke in
die onderneming nie, maar toon ook die aard
van elke swak plek.

(v)

Die hoe mate van beheer inherent aan die stelsel,
veroorsaak dat die mees doeltreffende gebruik
van produktiewe bronne gemaak word.

Dit geld

veral die finansiele bronne.
(vi)

Personeel aanvaar die stelsel omdat dit subjektiwiteit in die beoordeling van hul prestasie
in 'n hoe mate uitskakel.

(vii)

Krediet kan makliker verkry word omdat die kapitaalvoorsiener deur 'n begroting 'n duideliker
beeld kan kry v an die waarde van die lener se
sekuriteit.
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Ter opsomming kan gestel word dat 'n begroting nie
noodwendig die sine qua non van goeie beplanning
is nie, maar dit mag tog beplanning en ander besluitnemingsaktiwiteite vergemaklik.

Dit lei tot

'n meer sistematiese benadering tot beplanningsprobleme en neig tot die gebruik van wetenskaplike metodes vir die oplossing van vooruitskattings en
ander metingsprobleme.

Uitvoerende amptenare word

geforseer om duidelike doelstellings daar te stel
en om hul aktiwiteite met ander departemente s'n
te koordineer.

Begrotings lei tot groter deelname

van meer mense aan die beplanningsproses en vergemaklik die vloei van inligting binne die bestuurshierargie.
2.4.4.4

(i)

Nadele van begrotingsbeheer
1963, p. 59-60)

(Batty,

Dit gebeur dikwels dat daar oorvleueling van
funksies is en dan word die afbakening van
verantwoordelikheid daardeur belemmer.

Koste

word gesamentlik aangegaan deur verskeie departemente en dan moet daar 'n toedeling van koste
gemaak word wat in 'n mate arbitrer is.

Dit

is gelukkig nie 'n noemenswaardige probl eem
in Pietersburg nie.
(ii)

'n Begrotingsbeheerste ls el mag so streng toegepas word dat ditsy bruikbaarheid verloor .

Daar

moet voorsiening we es vir die verandering van
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planne waar omstandighede dit noodsaak.

Aan

die andeL kant mag te veel buigsaamheid veroorsaak dat beheer daaronder ly en dat koordinasie moeilik bereik word.
(iii)

Die koste van 'n begrotingsbeheerstelsel is
gewoonlik aans'ienlik., veral omdat gekwali fiseerde personeel nodig is om dit behoorlik
te laat funksioneer.

(iv)

Bestuur mag te veel steun op begrotingsbeheer
en hulle geheel-en-al daarop verlaat as enigste
beheermiddel.

Dit is in 'n groot mate die pro-

bleern in die Pietersburgse plaaslike owerheid
en as gevolg daarvan word daar te min aandag
gegee aan effektiwiteitsmaatstawwe om te meet
of die openbare welsyn wel bevorder word.
(v)

Begrotingsbeheerstelsels veroorsaak in baie
gevalle 'n "spaar waar moontlik" benadering.
Die klem val dan op besparing en daar mag u it
die oog ver l oor word dat dit soms nodig is om
een rand te spandeer om twee rand te verdien
of te spaar.

(vi)

(Argyris, 1953, p. 1

) se: "Budgets are

accounting techniques designed to control
costs through people".

As die begroting as

'n middel gebr uik word om druk op mense uit
te oefen om doeltreffendheid te verhoog mag
die langtermyn resultate egtei die teenoor gestelde resultaat tot gevolg he.

Kast

&

Ros en-

zweig (1974, p. 485) verwys juis na die sit uasie waar oorskot fondse aan die einde van

1

n
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finansiele jaar spandeer word " ... in order that
the budget officer and/or appropriating a gency
(legislative body) will not interpret e f f icient
performance as a lack of need and hence cu t off
the supply of funds in the future".

Die g root

mate waarin daar op die begroting in Pietersbu rg
gesteun word maak genoemde gevaar baie we senl ik.

2.4.4.5

Die begrotingsperiode

Die lengte van die begrotingsperiode hang af van
die aard van die plan watter hande is. In die a lgemeen kan gestel word dat hoe langer die periode is,
hoe minder akkuraat die b~groting sal wees en a ndersom.

Die mees algernene periode is een jaar.

Wanneer

produkte of dienste onderworpe is aan seisoensskommelinge of wanneer daar ekonomiese onsekerheid
is, sal begrotings vir selfs korter periodes gemaak
word.

Hoe · grater die onsekerheid, hoe korter die

begrotingsperiode.
Die begrotingsperiode word vir kontroledoeleindes
opgedeel in korter periodes.

Die verdeling van 'n

jaar in twaalf of dertien kontroleperiodes is ni e
die enigste of beste indeling nie.

Kwartaalliks e,

weeklikse en selfs daaglikse periodes mag ook ge bruik word.

In enige onderneming sal daar gewoon-

lik 'n kombinasie van kontroleperiodes gebruik word.
In Pieter~burg word van m~a ndelikse kontroleper iodes
gebruik gemaak.
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'n Plaaslike owerheid is dikwels by groot kap itaalprojekte wat oor baie jare strek betrokke.

In so

'n geval sal 'n langer as een jaartermyn vooruit s k atting gemaak word, terwyl die koordinering v an
hierdie langtermynprojek jaarliks deur die jaa rl i k se
begroting uitgevoer sal word.

Meer hieroor word i n

hoofstuk 5 geskryf.
Dit is reeds genoem dat die enigste wetlike v er pligting sever dit begrotings ten opsigte van p laasl ike
besture aanbetref, die is om jaarliks voo r d ie einde
van die finansiele jaar 'n gedetailleerde b e groting
van inkaostes en uitgawes vir die volgende fina n s i el e
jaar te laat voorle deur die finansiele o f bestuurskomitee.

Cowden (1969, p . 285) noem die begrot i ng

meer as net 'n finansiele staat wat geskat te ink omst es
en uitgawes vir 'n komende finansiele jaar vertoon .
Di t is 'n instrument waarin uitvoerende liggame
voor die wetgewer en inwoners die beleid wat gevol g
s al word uiteensit.

In te r me van Cloete se a anha-

l ing op b l adsy 60 verteenwoordig die be g ro ting d an
di e plaaslike owerheid se doelstellings.

Ra n d e n

is die beste wyse om uitdrukkin g aan die prio r i teite wat aan die verskillende dien ste gegee wo rd ,
sent

t e illustreer.

Die opstel van die begroting word

de ur politieke, ekonomiese en finansiele f a ktore
beinvloed.
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Die tradisionele gebruik van die begrot i ng as 'n
kontrole-instrument het daartoe gelei dat inkomstes
en uitgawes vir 'n aantal voorafgaande jare geneem
word en dat 'n projeksie daaruit vir die komende
jaar gemaak word.
In die V.S.A. het die gebruik om die finansiele
syfers te ontleed ten einde koste per funksie, akt iwiteit of projekte aan te dui al groot veld gewen.
In Suid-Afrika, volgens Cowden

(1969, p. 285~ word

begrotings waar sodanige eenheidskoste aangetoon word ,
maar selde gebruik en dit lyk of dit onwaarskynlik
is dat daar in die afsienbare toekoms 'n verandering
sal intree.

Eenheidskoste word hoofsaaklik as de-

partementele kontrole-instrumente gebruik om begrotings mee toe te lig.

Wanneer sekere evaluasieteg-

nieke toegepas word en die ondersteunende rekeningkundige stelsels voldoende is, dien die jaarlikse
begroting tog 'n nuttige doel as voorstelling van
die beoogde funksies in opgesomde vorm.

Die teg-

nieke wat Cowden (1969, p. 57 - 63) noem is bestuursrekeningkunde, werkstudie, koste-voordeelanalise
(cost benefit analysis), verdiskonteerde kontantvloei , netwerkanalise en navorsing.
Die groot nadeel van die jaarlikse begroting is die
feit dat een jaar te kort is.

Raadslede is soms

verbaas deur hul onvermo e om iets aan 'n groot deel
van die openbare uitgawe s te d oen vanwee besluite wat
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in die verlede

geneern

is.

'n Langtermyn finansiel e

plan wat dus sal aantoon watter invloed huidige beleid op toekomstige belastingskoerse sal he, behoort
'n heilsame uitwerking op onrniddellike uitgawes te
he.

Hieroor word rneer in hoofstuk 5 geskryf.

Die wetgewing van die vier provinsies onderstreep
die gedagte dat die jaarlikse begroting. meer 'n kontrole- as beplanningsinstrument is.

Die doel van

die begroting is om die belastingaanslag te bepaal
en om uitgawes te beheer.

Die aanhaling

uit die

Ordonnansie wat hieronder volg, toon duidelik die
klem op die balansering van die begroting, beheer
van oortollige uitgawesen magtiging van verskeie
tipe uitgawes.
Dit is opmerklik dat geen verwysing
na beplanning verder as een jaar die toekoms in
gemaak word nie.
2.4.4.6

Artikel 58(1) en (2) van die Ordonnansie
op Plaaslike Bestuur No. 17/1·939

"58(1) Voor die afloop van enige boekjaar moet die
bestuurskomitee 'n volledige begroting van die inkomste en uitgawe van die raad vir die volgende
boekjaar opmaak en dit op 'n gewone of spesiale
vergadering van die raad indien.

'n Afskrif van

hierdie staat moet in die notule van die raad opgeneem word.
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(2)

Geen ander uitgawe mag deur 'n raad aangegaan

word as die ooreenkomstig die begroting van inkomste
en uitgawe genoem in subartikel (1), wat deur die
raad goedg~keur is nie: Met dien verstande dat uitgawe bo die by sodanige begroting goedgekeur, aangegaan mag word op aanbeveling van die finansiele komitee en met die goedkeuring van die raad."
2.4.4.7

Die jaarlikse kapitale begroting

Meeste plaaslike owerhede stel gedetailleerde jaarlikse
kapitale begrotings op wat die beoogde uitgawes ten opsigte
van kapitale projekte vir die jaar toon en ook die bro nne
van finansiering daarvan.

As die totale uitgawes Rl

miljoen te bowe gaan, moet die begroting aan die Sekretaris van Finansies voorgele word vir goedkeuring.
Die kapitale begroting het geen offisiele status nie
en is daarom nog nie so gestandaardiseerd as inkomstebegrotings nie.

Dit dien tog 'n nuttige doel in die

sin dat dit die openbare werkeprogram vir een jaar
uiteensit en sodoende fisiese beplanning met finansiele beplanning koppel.

Die invloed van kapitale

uitgawes sal in die jaarlikse begroting gere flekteer
word.

·As lenings aangegaan word sal diensgelde ver-

hoog en wanneer kapitale projekte uit inkomste gefinansier word, sal die jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting

dit natuurlik aantoon.

Jaar-
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likse belastings- en-algemenedienstebegrotings en
kapitaalbegrotings behoort geintegreer te word.
Die Pietersburgse plaaslike owerheid stel jaarliks
'n kapitale begroting op en le dit saam met die
jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting
voor.

Daar sal later weer breedvoerig teruggekom

word na genoemde begrotings in die hoofstuk oor
die stadstesourier.

2.4.5

Beleid

2.4.5.1

Algemene opmerkin·g s

Daar bestaan probleme om 'n algemeen aanvaarde presiese definisie van beleid te vind.

Die teoretikus

veral probeer hard om 'n definisie te vind " .•. to
make the subject academically respectable" (Kempner,
Hakins & Macmillan, n.d., p. 1). Die praktiese
bestuurder weer maak beleid af as 'n retrospektiewe
rasionalisering van dag-tot-dag-besluitneming.
Dit behoort egter vir beide teoretikus en praktiese
bestuurder duidelik te wees wat Koontz en O'Donnell

(1964, p. 74-5)
bedoel wanneer hulle beleid soos volg
definieer: "Policies are general statements or understandings which guide or channel thinking in decision
making of subordinates".
Beleid omspan die grense waa r u inne 'n beslissing ge-
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neem moet word en verseker dat die besluite wat geneem word, konsekwent geneem word en tot die bereiking
van die doelstellings bydra.

Beleid skakel die no -

digheid om gewone handelinge oor· en oor vir goedkeuring te verwys uit, en maak delegering moontlik,
byvoorbeeld slegs uitgawes bo 'n sekere bedrag word
na die raad verwys vir goedkeuring.

Alle uitgawes

onder die sekere bedrag kan deur die stadstesourier
gemagtig word.

Hierdie beleid stel die stadstesou-

rier nou in staat om binne sekere grense aankop e te
magtig sonder om dit gedurig na die raad te verwys.
Doelstellings en beleid rig denke en aksie .

Daar

is egter di€ verskil dat doelstellings aksie r i g
op eindresultate, terwyl beleid aksie op die we g n a
hierdie eindresultate rig.

Beleid word op verskillende

vlakke binne die onderneming geformuleer.

Dan word

dit ook soms van buite die onderneming ge f ormulee r.
Topbestuur formuleer beleid met die uitslui t l ike doe l
om ondergeskikte bestuur en hul ondergesk i ktes se h a ndelinge te rig.

Dit vloei basies voort uit die onde r-

neming se doelstellings.

Die mate van deta i l waaru it

beleid bestaan, sal afhang v an d ie mate waar in ge sag
gesentraliseer of gedesentraliseer is.

Bele i d word

e g ter nie net op topbestuursvlak geskep nie.

Di t kan

op enige bestuursvlak geskep word.
Beleid word ook in 'n steeds toenemende mate van buite
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op ondernemings afgedwing.
hede is dit die geval.

Veral met plaaslike owe r-

Die Staat en Prov i nsiale

Rade dikteer in 'n groot mate hoe die plaaslike owerheid se sake hanteer moet word.

Politieke, kerklike

en ander instellings sorg dat hulle verteenwoordigers
op die raad kry wat hul oogmerke kan bevorder en help
dus op so 'n wyse beleid vorm.
Wat ook al die bron (ne) van beleid is daar sekere
riglyne van doeltreffende beleid waarvan die belangrikste is dat beleid doelstellings en planne moet
reflekteer.

Daar is geen plek vir beleid wat nie die

bereiking van doelstellings of uitvoering van planne
bevorder nie.

Enige beleid moet gemotiveer kan word.

Die Pietersburgse plaaslike owerheid skiet in die opsig te kort as gevolg van die feit dat duidelik gef ormuleerde doelstellings ontbreek.

Indien doel-

stellings vir die verskillende funksies, soos in die
proefskrif aanbeveel, geformuleer word s a l dit outomaties beter beleidsformulering tot gevolg he.
Beleid moet van reels en prosedures onderske i word.
Daar is reeds gewys op die verskil tussen be l e id en
reels.

Prosedures is planne in die sin dat h u lle 'n

metode daarstel wat 'n gewoonte word waarvo lgens toekomstige aktiwiteite uitgevoer sal word.

Di t i s e erder

riglyne vir aksie as vir denke en omskryf die presiese
wyse waarop 'n sekere aktiwiteit u i tgevoer moet word .
Die essensie van prosedure s

is

k r onologiese volgorde.
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Ook Massie

&

Douglas (1977, p. 305) en Dessler (19 77 ,

p. 24-25) maak onderskeid tussen ender andere beleid ,
reels en prosedures.
2.4.5.2

Die formulering van beleid

Beleid kan hoofsaaklik geformuleer word in twee b r ee
1
kategoriee, ) naamlik die bestuurskategorie - beplanning, organisasie, dirigering en beheer - en funksio~
nele kategorie - produksie, kommersiele funksie, fina nsieel-administratiewe funksie en interne en eksterne
verhoudings.

Ook Glueck (1972, p. 6) noem dat be-

leid, gerig op 'n strategie, normaalweg vir vyf areas
bepaal moet word naamlik :
Bemarking
Finansiering
Produksie (operations)
Personeel en rekeningkunde
Algemene bestuur
Hoewel Glueck nie spesifiek onderskei tussen twee bree
kategoriee nie dek sy uiteensetting beide.

Van der

Schroeff (1968, p. 91) se: "Het generale beleidsplan
1)

Koontz & O'Donnell (1964, p. 161) staan dieselfde twee
bree kategoriee voor maar noem "staffing" oak 'n
bestuursfunksie terwyl sy funksionele verdeling ook
ietwat anders daar uitsien.
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valt in een aantal functionele de e lp lanne n uiteen,
waarvan de belangrijkste hierboven we rde n ge noemd" .
Van der Schroeff onderskei nie die t wee b ree kategoriee spesifiek nie maar beskou die bel e i d s v orming
ten opsigte van die verskillende fun k sie s a s 'n integrale deel van bestuur.

Beleid moet vo lge ns Van de r

Schroeff bepaal word vir die volgende f unksies :
kommers i eel, produksie, finansiee l -ek onomie s, personeel en eksterne betrekkinge.

Daa r i s r e delike

eenstemmigheid onder skrywers dat be l eid vi r die verskillende kategoriee funksies in 'n o nderneming bepaal moet word.
owerheid.

Dieselfde geld v ir die plaas lik e

In die plaaslik e owerheid word al die

funksies verrig wat in 'n pr ivate onderneming verri g
word maar dit sal onprakt ies we es om beleid in elk
van die groepe funksies soos deur die skrywers hierbo
aangehaal te bepaal.

Dit s a l me e r prakties wees om

vir elke funksie (pos) wa t deu r die plaaslike owerh eid ver rig word bele i d t e bepaal .

Die beste manier

waaro p dit kan gesk i ed i s de ur behoo rlik geformuleerde
doelste l li~gs vir elke pos t e ontwikkel .

Sodra dit

gedoen i s is die beleid gestel (C l oete , 1964, p . 57).
Die afwes i gheid van mededinging ma a k d ie bepaling van
beleid ten opsigte van d ie v erskil len de funksies relatief maklik en plaas n i e die s e lfde druk op die bestuur van die plaaslike owerheid a s die van 'n private onderneming nie.

Bele i d sal da a rom n e i g om

redelik staties te bly en d ie n ei g i ng sal

bestaan om

fun k sies jaar na j aa r o p di e s elfde wyse ui t te voe r.
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2. 4. 6

Prosedures

Op bladsy 87 is daar reeds beskryf wat prosedures
is en daar sal hier volstaan word met 'n voorbeeld
om die verskil tussen prosedures en beleid aan t e
toon.

Beleid mag voorskryf dat water - en ligte-

rekenings voor die einde van die maand uitgestuur
moet word.

Die nodige reelings om die meter s betyds

gelees te kry en die inligting vir die rekenaar
voor te berei, die prosessering van die rekenings,
die plaa s daarvan in koeverte en die pos d aarvan,
vorm alles deel van die prosedure wat nodig is om
die be tr okke beleid uit te voer.
2.4.7

Reels

Reels is planne in die sin dat dit die res ultaat i s
van 'n keuse tussen alternatiewe maniere van aksie.
Dit skryf 'n spesifieke en definitiewe metode van
aksie v ir 'n sekere situasie voor.

Dit verskil van

beleid in die sin dat daar geen r uimte v ir diskres ie
is nie en dit verskil van 'n p rosedu re omdat dit ge en
tydvolgorde voorskryf n ie, byvoorbeeld alle konstruksiewerkers moet op die werkterrein veiligheidsh elms
dra.
2.5

Besluitneming
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Besluitneming is die kern van beplanning en word deur
bestuurders beskou as die belangrikste element van hul
taak (Koontz

&

O'Donnell, 1964, p. 135).

Bestuurders

is feitlik voltyds besig om te besluit wat gedoen moet
word, wie dit moet doen, waar, wanneer en soms selfs
hoe dit gedoen moet word.

Beperkings in tyd, geld,

begeertes van mense en baie ander faktore noodsaak
die neem van besluite.

Die besluite wat geneem word,

word gebaseer op sekere kriteria, byvoorbeeld besparing van koste, verhoging van produksie, besparing
van tyd, ens.
word.

Daar kan baie meer kriteria genoem

Die kies van die beste alternatief word groot-

liks beinvloed deur die kriterium wat gebruik word.
Sornrnige besluite verg sorgvuldige oorweging van baie
faktore en neem baie tyd in beslag, terwyl ander besluite oornbliklik gemaak word.

Wat ookal die aard

van die besluit wat geneem word, moet dit gerig wees
op die vervulling van 'n spesifieke doel.

Enige be-

sluit wat geneem word kan ook nie individueel beoordeel word nie, maar moet in sy breere verband beoordeel word.

'n Besluit om produksie te verhoog mag

groter aankope van grondstowwe en toerusting,

'n

behoefte aan meer kapitaal, die bou van groter magasyne, die aanstelling van addisionele personeel, ens.
meebring.

Baie besluitnemingsfoute word gemaak omdat

bestuur, meestal op die laer vl akke, nie die nodige
perspektief ten opsigte van sy rol in die totale

92

raamwerk he t nie.

Hy h et n i e ' n idee hoe 'n b e sl uit

wa t hy neern die res van die ondernerning beinvloed nie.
Sommige p r obleme vereis slegs inligting om opgelos te
word en is nie wesentlik van 'n besluitnemingsaard
n ie, byvoorbeeld: wanneer word water en ligtereke ning s
gewoonlik gepos?

Die antwoord word bloot gevind d eur
,

die hoof van die afdeling wat daarrnee belas is te gaan
vra.

'n Moeiliker probleem ontstaan wanneer die blote

inwin van inligting nie genoeg is vir 'n oplossing
nie rnaar wanneer ook .'n voorspelling gewaag meet word ,
byvoorbeeld: gaan die stadstesourier se departernent
in st~at wees om die rekenings betyds gepos te kr y?
Uit ondervinding is dit bekend dat die rekenings wel
uitgestuur sal word en dat dit ook gewoonlik op d ie be sondere datum gepos word.
maklik opgelos word.

Daarorn kon die probleern

Die werklike besluitnernings -

probleern ontstaan wanneer nie net inligting en ' n
voorspelling nodig is nie, rnaar wanneer 'n keuse gernaak moe t word tussen verskeie alternatiewe, byvoorbeeld wa t ter dag is die beste dag om water en ligter ekenings te pos?

Die nodige inligting en voor-

spel l ingsrnateriaal mag bestaan, maar die antwoord
op wa t o m te doen ontbreek nog.

Ve r skeie faktore

moet nou in ag geneem word soos byvoorbeeld word
die rekenings te vroeg uitge stuur, verloor party
men s e dit o f vergeet hu l le daarva n; word dit . te laat
uitges tu ur, slaan party mense die betaling daarvan
oor of word die geld baie laat ontvang, of word d ie
rekenings in die pos vertraag.

Baie ander fakto re

sal ook oorweeg word, byvoorbeeld spitstye in die
betrokke departement, gebruike van ander plaaslike
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owerhede, menings van personeellede en dan eers word
die besluit geneem.

Die rol wat oordeel speel in die

maak van beslissings blyk duidelik uit die voorbeeld
sopas aangehaal.

Vanwee die feit dat oordeel 'n rol

speel in alle besluitneming, is dit nodig om aan al
die bekende feite so deeglik moontlik aandag te skenk
ten einde die rol van oordeel te beperk.

As daar

boonop nie behoorlik gedefinieerde doelstellings ten
opsigte van die funksie wat verrig moet word bestaan
nie dan is die kanse goed dat die beste besluit moontlik nie geneem sal word nie.

In hoofstuk 10 word

daar verder aangedui hoe ingewikkeld die besluitnemingsproses kan wees wanneer aandag aan watervoorsiening
geskenk word.
Die rol wat inligting en veral inligting verskaf deur
die rekenaar speel in die neem van besluite het geweldig toegeneem en het besondere invloed op bestuurders
se besluitnemingsvermoe en hul ondernemings, aldus
Argyris (s.j. p. 1).

Die vraag wat hy afvra, is of

die rekenaar nie die topbestuurswereld onpersoonlik
maak nie en of dit nie meer druk uitoefen tot gelykvormigheid en naamloosheid nie.

In 'n ondersoek wat

deur horn gedoen is het dit geblyk dat daar uit 265
besluitnemingsvergaderings feitlik geen gevalle was
waar uitvoerende amptenare risiko's geneem het, geeksperimenteer het met nuwe gedagtes, of ander gehelp het om met nuwe idees te eksperimenteer nie.
Die mate van vertroue ender die amptenare was laag
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en in besonder so wanneer die groep onder druk was
en besluite moes neem wat moontlik gevaar vir die
lede en hul ondernemings ingehou het.
Die afleiding moet nie gemaak word dat die mense onbevoeg of onwillig was om risiko's en besluite te
neem nie. Inteendeel het hulle as individue die vermoe en begeerte gehad om besluite te neem, verantwoordelikhede te neem, en risiko's te loop; dog
daar het wetens of onwetens tussenpersoonlike verhoudings ontstaan wat hierdie potensialiteite onderdruk
het. Die afleiding wat gemaak is, is dat dit die manier was waarop uitvoerende amptenare teenoor mekaar
opgetree het en die soorte groepsdinamika wat ontstaan
het wat gelei het tot die verontpersoonliking, gelykvormigheid en anonimiteit wat besluitneming belemmer
en dat dit 'n groter gevaar is as rekenaarstegnologie.
'n Goeie voorbeeld hiervan was die geval waar daar
gedurend~ die jare 1967/68 tot 1972/73 in die Stadsraad van Pietersburg verskeie stemmings van 5-4 ten
gunste van of teen sekere voorstelle was. Daar het
duidelik twee groepe bestaan, want dieselfde vyf en
dieselfde vier lede het altyd saamgestem. Die gevolge van so 'n wen-verloordinamika maak van groepsbyeenkomste 'n klug. Daar mag meer nadele opgehaal
word van groepe, maar die positiewe kant van groepsbesluitneming is dat dit die lede van die groep mag
ontwikkel en aan hulle die geleentheidbied . om besluite wat hulself raak te formuleer. Dit lei tot
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meer entoesiastiese samewerking.

Wat ook al die

voor- e n n adele van groepsbyeenkomste moet daar aanvaar word dat die metode van besluite neem altyd 'n
integrale deel van die bestuursproses sal bly.

Kast

&

Rosenzweig (1974, p. 313) som die saak mooi op, en
daarmee word volstaan totdat komitees in hoofstuk 4
verdere aandag ontvang, as hulle s~: "A democratic
society is based on collective wisdom for planning
and controlling activities".
Met die gedagtes oor beplanning kan nou volstaan word
en kan daar kortliks oorgegaan word tot 'n bespreking
van beheer.
2.6

Beheer·

2.6.1

Inleiding

Daar is ' n baie noue verband tussen beplanning en b eheer.

Die twee funksies is soms so nou verwant dat

hulle glad nie van mekaar geskei kan word nie (Kast
Rosenzweig, 1974, p. 457).

In die voorafgaande ge-

deelte van die hoofstuk het dit dan ook duidelik na
vore gekom, byvoorbeeld die sentrale bestuursinstrument, naamlik die begroting, is tegelykertyd beplannings- en beheerinstrument.
Baie bestuurders, veral op plaaslike owerheidsvlak ,

&
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beskou beheer as 'n funksie gerig op die hou van
werkverrigting binne 'n sekere standaard, naamlik
die begroting.

Dit is verkeerd.

Die hooffunksie

van beheer is om sorg te dra dat die werk wat verrig
word die ondernemingsdoelstellings bereik.

Dit behoort

nie net die doel van 'n plaaslike owerheid te wees om
binne sekere begrotingsperke te bly nie, maar om sekere duidelik geformuleerde doelstellings te bereik.
As daar egter 'n gebrek aan doelstellings is en net
'n begroting(s) dan is dit logies dat alle beheer
toegespits sal wees op 'n begrotingsyfer(s).
'n Goeie beheerstelsel moet aan sekere vereistes voldoen.
2.6.2
(i)

Vereistes vir 'n goeie beheerstelsel
Dit moet verwant wees aan ondernemingsdoelstellings (Reynders, 1963, p. 55).

Omdat die open-

bare welsyn 'n vae begrip is mag dit 'n leemte
in plaaslike owerhede in die algemeen wees.

Dit

is soos reeds genoem dan ook een van die doeleindes van hierdie proefskrif om doelstellings
te ontwerp en voor te stel wat vir beheerdoeleindes gebruik kan word.
(ii)

Dit moet gebaseer wees op funksies en organisas i e .
Dit sal van onderneming tot onderneming verskil .
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In plaaslike owerhede is die organisasie gewoonlik standaard en vind beheer plaas volgens
beide elemente.

In Pietersburg is die beheer

egter nie baie sistematies nie omdat poste
alfabeties in die state en begroting verskyn
en nie per departement nie.
'n besonder
nie.

Dit is egter nie

moeil.ike probleem om te oorkom

Die poste verteenwoordig verskillende

funksies wat op 'n logiese wyse saarngroepeer
is.

In Sandton waar 'n doelwitbegrotingstel-

sel in werking is, word die behoefte ook erken
en word inkanstes
gegroepeer.

en uitgawes ook in poste saam-

Sandton se metode om die verskil-

lende poste saam te groepeer per departement
is vir beheerdoeleindes 'n baie beter reeling
as Pietersburg s'n.
(iii)

Dit moet gebaseer word op standaarde wat kenmerkend van plaaslike owerhede is.

Dit is

onder andere wat hierdie proefskrif wil daarstel.
(iv)

Almal wat daarmee te doen het, moet dit geredelik kan verstaan.

(v)

Dit moet beperk word to t sleutelpunte en aktiwiteite.

(vi)

Waar moontlik, moet dit objektief en kwantifiseerbaar wees.
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(vii)

Dit moet afwykings en probleemareas duidelik
en gou uitwys.

(viii)

Dit moet ekonomies wees;

(ix)

en

Laastens moet die beheerstelsel 'n stimulus
wees vir optrede.

Die vereistes hierbo genoem is essensieel vir goeie
beheer.

Die eerste twee vereistes is baie kortliks

bespreek om aan te dui hoe dit verband hou met die
studie.

In wese moet alle bestuurstelsels wat vir

plaaslike owerhede ontwerp word getoets word in hoeverre hulle voldoen aan bogenoemde beheervereistes.
Die doelwitbegrotingstelsel word in die volgende
hoofstuk bespreek, aangesien dit onder andere 'n spesifieke beheerinstrument is.

Daar sal onder andere

gekyk word hoe die doelwitbegrotingstelselaan die vereistes vir 'n goeie beheerstelsel voldoen aldan
nie.

Die tradisionele begroting soos in Pietersburg

in gebruik, sal aan dieselfde vereistes getoets word
in hoofstuk 3.
2. 6. 3

Benaderings t ot beheer

Bestuursbeheer vereis 'n balans tussen dwang om aan
vereistes te voldoen en stimulering in die uitoefen i ng
daarvan.

Wanneer 'n afwyking in die begroting byvoor-
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beeld voorkom, moet die raad en/of departementshoof
(de) hul diskresie kan gebruik oor die balans wat
hulle sal handhaaf tussen kritiek en die neem van
stappe om personeel beter in te lig oor ondernemingsdoelstellings en die belangrikheid daarvan.

Aandag

kan ook gegee word aan metodes om beter koordinasie
tussen departemente te bewerkstellig.
Die bestuurder kan in die uitoefening van beheer
homself beperk tot die aandrang dat aan 'n standaard
voldoen moet word.

Dit is egter nie 'n goeie bena-

dering nie en daar moet na meer positiewe doelstellings gestrewe word.

Die uitvoerende amptenaar moet

deur beheer strewe om beter gebruik te maak van bates,
nuwe metodes van dinge doen stimuleer, beter koordinasie tussen departemente teweegbring, personeel opvoed om hulle werk meer doelgerig uit te voer, in kor t:
'n atmosfeer daarstel

waar beheer meer in plaas van

minder ruimte laat vir inisiatief.

Die jaarlikse be-

groting moet dus so as beheerinstrument geb~uik word
dat daar 'n balans is in die mate waarin dit afgedwing word en die mate waarin dit gebruik word om
die genoemde meer positiewe doelstellings

te bereik .

Die proefskrif hoop om 'n bydrae daartoe te maak in
die sin dat die effektiwiteitsmaatstawwe wat ontwerp
word in 'n mate afgedwing moet word maar ook as
basis gebruik kan word vir sinvolle bespreking om
beter bestuur in die algemeen tot gevolg te h~.
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2.6.4

Makrobeheer en mikrobeheer

'n Gewilde beheermetode is om algehele kontrole of
makrokontrole toe te pas.

Dit word gedoen wanneer

die hele plaaslike owerheid of 'n relatiewe groot
gedeelte daarvan as 'n eenheid vir beheerdoeleindes
beskou word.
In 'n private onderneming sal hierdie tipe van beheer
uitgeoefen word deur gebruik te maak van 'n inkomstestaat en balansst aat.
word, is

1

Die geheelbeeld wat verkry

n goeie aanduiding daarvan of die onderne-

ming sy doelwit bere i k, en die finale state word in
baie gevalle as voldoende vir beheerdoeleindes beskou.
Die nadeel le daarin dat die algemene indruk wat gewek word goed mag wees rnaar dat elemente wat die geheel uitmaak nie in orde is nie en dus nie raakgesien
word nie.

Dit is dus nodig om beheer oor beperkte

gebiede ook te he ten einde die verrigting binne sekere standaarde te hou.
In 'n plaaslike owerheid is die makrobeheermaatstawwe
gewoonlik die eiendomsbelasting- en dienstetariewe.
As dit nie te hoog is nie is almal tevrede dat dit
goed gaan met die plaasl i ke owerheid en dat dit goed
bestuur word.
Die benadering in die proefskrif gaan 'n mikrobenadering wees omdat dit logies is dat as die elemente
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van die geheel goed beheer word daar met die nodige
koordinasie ook goeie makrobeheer sal wees.
Die stereotipe beheermiddel van verskillende jare se
vergelykende syfers het waarde maar daar word te
swaar op gesteun.

In die proefskrif sal dit ook

waar nodig aangewend word maar die klem sal meer va l
op vergelykende verhoudings vir die verskillende poste, vir verskillende jare, d.i. vergelykende effektiwiteitsverhoudings.
Die belangrikste tipe beheer is kwantiteits- en kwa liteitsbeheer.

Dit is waaroor dit in die proefskrif

gaan en dit is wat saak maak.

Die inwoner, raadslid

en amptenaar wil weet hoeveel diens is geiewer, wat
is die kwaliteit van die diens en hoeveel het dit
gekos.

As die inligting bekend is, kan behoorlike

beheer tot sy reg kom.
Daar word nie verder oor beheer uitgebrei nie omdat
die onderwerp in die res van die proefskrif deegl ik
tot sy reg kom.
2.7

Samevatting

Behoorlike beplanning le ten grondslag van goeie bestuur en in die hoofstuk is daar dus aan die begin se l s
van en belangrikheid en redes vir beplanning aandag
gegee.

Daarna het verskillende soorte planne aandag
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ontvang.

Daar is eerstens begin met 'n bespreking

van doelstellings en daar is aangetoon dat behoorlik
geformuleerde doelstellings die grondslag vorm vir
behoorlike beplanning. Vervolgens is aandag aan
enkele aspekte van vooruitskattinqs qeskenk en nadat daar
op die verhouding tussen vooruitskattings en begrotings gewys is, is begrotings en begrotingsbeheer
bespreek.

Daar is in besonder gekyk na die stappe

in begrotingsbeheer terwyl die voor- en nadele van
begrotingsbeheer ook aandag ontvang het.

So ook

het die begrotingsperiode, die ordonnansie wat op
begrotings betrekking het en die jaarlikse kapitale
begroting aandag ontvang.
ook na

Daar is verder

drie ander soorte planne naamlik beleid,

prosedures en reels gekyk.

Besluitneming is laastens

bespreek voordat beheer bespreek is omdat die beste
beplanning sonder beheer nie veel werd is nie.
Reg deur die hoofstuk het die belangrikheid van behoorlik geformuleerde doelstellings telkens na vore
gekom en omdat die gebrek daaraan 'n groot leemte in
die Pietersburgse plaaslike owerheid is sal stappe
om behoorlike doelstellings te formuleer groot promi nensie in die proefskrif ontvang.

Doelstellings spee l

'n baie belangrike rol in doelwitbegrotingstelsels en
daarom word daar in die volgende hoofstuk aandag geskenk aan die moontlikheid of 'n doelwitbegrotingstelsel nie dalk 'n oplossing vir die Pietersburgse
plaaslike owerheid se gebrek aan behoorlike doelstellings kan voorsien nie.
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HOOFSTUK 3
DOELWITBEGROTINGSTELSELS

3.1

Oorsig van die doelwitbegrotingstelsel

Die strewe na 'n verbetering in bestuursprestasie en
die gepaardgaande verhoging in doeltreffendheid en
effektiwiteit is 'n onderwerp wat al hoe belangriker
word in plaaslike owerheidskringe.

Plaaslike ower-

hede, net socs private ondernemings, se koste styg
gedurig veral wat salarisse en lone en materiaalkoste betref.

Terselfdertyd eis die inwoners al

meer en beter dienste maar is in baie gevalle nie
bereid om daarvoor te betaal nie of maak beswaar
teen verhogings in eiendomsbelasting en ander tariewe.

Die gevolg was dat 'n besef posgevat het

dat veranderings aangebring moes word (of dat ten
minste besef word dat dit aangebring meet word al
weet 'n plaaslike owerheid se bestuur nie altyd hoe
nie) in die wyse waarop plaaslike owerhede bestuur
moet word.

Raadslede en arnptenare is en behoort

dus gedurig op die uitkyk te wees vir beter metodes,
tegnieke, benaderings, ens.

wat aangewend kan word

om soveel dienste met so min middele as moontlik te
produseer.
Verskeie nuwe benaderings is dan ook oor die afgelope
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klompie jare ontwikkel en daar is selfs sover gegaan
om nuwe name aan ou stelsels te gee.

Die verwagting

dat die nuwe benadering, mits dit toegepas word, die
lank gesoekte oplossing vir alle probleme gebring het,
het telkens nie die gewenste resultate gelewer nie.
Vele . benaderings en stelsels het nie aan die verwagtinge voldoen nie en daarom word die instelling of
voorstelling van enige nuwe stelsel deesdae skepties
bejeen (Matson, 1975a, Voorwoord).
Die doelwitbegrotingstelsel, hoewel geen nuwe stelsel
nie, ontvang egter baie aandag as hulpmiddel om plaaslike owerhede en ander instellings sonder winsoogmerke
se doeltreffendheid te verhoog.

Daar is net soveel

verhale te vertel oor die mislukking van die stelsel
as wat daar oordrewe aansprake oor sy voordele is. '
As daar egter objektief na doelwitbegrotingstelsels
in baie plaaslike owerhede regoor die wereld gekyk
word, dan moet die gevolgtrekking gemaak word dat
doelwitbegroting as stelsel lewe en sy plek inneem
tussen vele ander bestuurshulpmiddele en werklike
voordele inhou vir die gebruikers van die stelsel
(Matson, 1975a, Voorwoord).

Padgett (1971, p. 360)

het in 'n artikel die Amerikaanse ondervinding met
doelwitbegrotings bespreek en uit sy opmerking, "The
implementation of PPBS at any level of government will
give rise to serious problems.

However PPBS can pro-

duce benefits in an organization", kan afgelei word
dat die stelsel in baie gevalle nie noodwendig
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werk nie.

Die vereistes om die stelsel te laat werk

sowel as die redes waarom die stelsel in baie gevalle
nie werk of nie kan werk nie sal in hierdie hoofstuk
aandag ontvang.

Verder gaan daar in hierdie hoofstuk

nie 'n volledige beskrywing van doelwitbegrotingstelsels gegee word nie, maar die klem sal eerder op die
basiese elemente van die stelsel en die begrippe wat
gebruik word, val, sodat die moontlike gebruik van
die stelsel veral as beplanning- en beheerinstrurnent
duidelik na vore kan kom.
3.2

Wat is 'n doelwitbegrotingstelsel?

Voordat die vraag beantwoord kan word moet daar eers
duidelikheid oor die betekenis van die term doelwitbegrotingstelsel gekry word.

Daar is in die litera-

tuur verwarrende gebruik van veral die terme programbegrotings en doelwitbegrotingstelsels.

So byvoor-

beeld noem die Nasionale Ontwikkeling- en Bestuurstigting van Suid-Afrika die doelwitbegrotingstelsel,
beplanning prograrnrner ing begroting stelsels op hulle
program vir die konferensie van 6 Maart 1975.

Koontz

&

O'Donnell (1974, p. 386) praat van programbegrotings
bedoelende doelwitbegrotingstelsels.

Matson (1975c,

p. 2) praat van die prograrnbenadering tot begrotings
bedoelende doelwitbegrotings soos wat dit in die konteks
van die proefskrif gebruik gaan word.
vir 'n beskrywing.
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Ingram (1978, p. 281) noem doelwi t-

begrotings prograrnbeplanningsbegrotings.

Opp. 25
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van sy proefskrif noem Ingram dat programbegrotings
soms ook as programbeplanningsbegrotings beskou word.
Vir die doeleindes van die proefskrif gaan die term
doelwitbegrotingstelsel gebruik word omdat die essensie van die stelsel is dat dit op doelwitte gebaseer
word.

Daar sal na die begrotingselement van die

stelsel as 'n doelwitbegroting verwy? word.
Ten einde te probeer bepaal wat 'n doelwitbegrotingstelsel is, is daar na die definisies van verskillende
skrywers oor die onderwerp gaan kyk en word dit hieronder weergegee.
'n Doelwitbegrotingstelsel is 'n sistematiese, analitiese proses vir die ontwikkeling van inligting wat
deur bestuurders gebruik kan word in die besluitnemingsproses om bronne tussen verskillende alternatiewe
planne van aksie aan te wend en waar elke alternatiewe
aanwending as 'n redelike

moontlikheid beskou kan word

om die verlangde doelstellings te bereik (Matson, 1975b,
p. 3) •

Hattingh (1973,dl. 1, p. 3) gee die volgende definisie:
"A planning - programming budgeting system is a comprehensive fiscal device used in the process of qualification and quantification of institutional goals, aims
and objectives, expressed in terms of magnitude, time
and cost".
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Peterson (1972, p. 119) definieer 'n doelwitbegrotingstelsel as:
(i)

'n stelsel waardeur besluit word wat een probeer bereik en wat die alternatiewe metodes is,
binne beskikbare bronne, om dit mee te bereik;

(ii)

die organisering, koordinering en beheer van
die aksie nodig om die metode waarop besluit
is te implementeer;

(iii)

die vergelyking van werklike resultate met doelstellings, die herbevestiging van die doelstellings en die aanpassing van aksieprogramme
om dit mee te bereik.

Ingram (1978, p. 57) noem dat 'n programbeplanningsbegroting nie slegs 'n begroting van inkomstes en uitgawes
is nie maar dat dit in werklikheid ·'n vergelyk voorstel tussen die funksies van beplanning, besluitneming
en programmering en die opstel van die begroting.

Ter-

selfdertyd gee dit uitd~ukking in kwantitatiewe terme
aan 'n omvattende bestuursproses wat beide finansiele
planne en opbrengsplanne behels.
Titman (n.d., p. 1) noem dat 'n doelwitbegrotingstelsel basies 'n kostebeheerstelse l,

'n bestuurstelsel is,

waarvan die doel is om beter planne vir die toekoms,
meer effektiewe programme en meer betekenisvolle begrotings, op te stel.
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Campbell {n .d., p. 2) se d~finisie is die enigste wat
aangehaal word wat die openbare welsyn eksplisiet insluit: "Broadly speaking, PPBS may be defined as a
compre hensive rational approach to decision making
in the public sector, the objective of the approach
being to efficiently and effectively allocate resources in order to maximize the 'public good"'.
Koontz

&

O'Donnell {1974, p. 386) definieer doelwit-

begrotingstelsels as basies 'n rniddel om 'n sisternatiese rnetode daar te stel vir die allokering van 'n
ondernerning se bronne op die rnees effektiewe wyses
om die ondernerningsdoelstellings te bereik.
Kimmell, Dougan

&

Hall {1974, p. 71 - 2) vra die vraag

wat is doe l witbegrotings?

Die antwoord wat hulle

self gee is 'n goeie opsomming van 'n ontleding van
die defin isies hierbo gegee naarnlik: "There is no
simple , precise and satisfactory quick answers to the
question.

Formally introduced first in the Departmen t

of Defense in 1961 as a Management approach to link ing
planning to budgeting {Hitch, 1965), notions of what
PPB is in practice or 'ought to be' vary somewhat f rom
writer to writer".
Orn dus uit die defi nisies hierbo een te probeer aan beveel wat die term beter orns kryf as die ander s al
'n onbegonne taak wees.

Kimmel,

{1974, p. 135 - 1 45)

het in hul verslag ongeveer eenhonderd en dertig
bronne in die bibliografie aangehaal en toe tot die
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gevolgtrekk ing hierbo gekom.

Volgens Kimmell,

(1974 ,

p. 72) het daar egter dikwels sekere elemente karak teriserend van doelwitbegrotings voorgekom naamlik:
(i)

Die gebruik van meerjarige projeksies van ver wagte programkoste en resultate;

(ii)

Die o n twikkeling en aanbieding van finansiele
en uitsetdata binne die raamwerk van 'n programstruktuur of klassifikasiestelsel wat gebaseer
is op programdoeleindes en doelstellings eerder
as op organisatoriese en wetlike finansiele
kategoriee;

(iii)

Die gebruik van formele analitiese studies om
programalternatiewe eksplisiet in terme van hu lle
geskatte koste, ver wagte resultate en verge lykende
effektiwiteit te vergelyk en

( i v)

Die ontwikkeling van
(a)

'n meerjarige program en finansie l e p lan en

(b)

' n programbegroting in plaas van 'n l ynite mbegroting .

Beide b e hoort op d i e programstruk-

t uur geba~eer t e word en vergesel te wees van
die resultate van die analitiese studies.
'n Baie b e langrike aspek van Kimmell,

(1974, p. 7 2) se
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ondersoek was dat slegs twee studies uitgevoer was om
die bruikbaarheid, uitwerking en effektiwiteit van
doelwitbegrotings te bepaal.

Beide studies het die

effektiwiteit van doelwitbegrotings as 'n middel om
beplanning-, analise- en begrotingsfunksies op die
Federale vlak in die V.S.A. te integreer ondersoek.
Aan die bruikbaarheid, en uitwerking op die effektiwiteit van doelwitbegrotings op plaaslike owerhede
was daar op daardie stadium nie veel in die vorm
van studies bekend nie.

Op 15 November 1973 het

Hattingh sy proefskrif voltooi oor die toepasbaarheid
van doelwitbegrotingstelsels op plaaslike bestuur
met besondere verwysing na Sandton.

Ingram (1978,p.132)

wie se proefskrif oor begrotingsdoelwitte, -metodes,
-prosedures en -tegnieke met spesiale verwysing na
Suid-Afrikaanse munisipaliteite gaan, verwys s1egs na
een plaaslike owerheid (behalwe Sandton wat dit reeds ge bruik) wat v an plan is om 'n doelwitbegrotingstelsel i n
te stel.

Volgens Hattingh is Sandton na sy wete

die enigste plaaslike owerheid in Suid-Afrika waar
die stelsel in werking is.

Daar was dus geen ander

outentieke bron oor ondervinding met doelwitbegrotings
in Suid-Afrikaanse plaaslike owerhede behalwe Hattingh
se proefskrif nie en daarom moet noodwendig swaar
daarop gesteun word.

Waar ander lande se ervaring

van toepassing is, sal daarvan gebruik gemaak word.
Cowden se proefskrif (1973)gaan ook oor doelwitbegrotingstelsels maar die stelsel is tot op hede nog nie
in werking in Springs se plaaslike owerheid waar
hy werksaam was nie.

Op 6 Maart 1975 het skrywer
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'n

konferensie,

aangebied deur die

Nasionale-

Ontwikkeling -en Bestuurstigting van Suid-Afrika, in
Pretoria bygewoon.

Op 16 en 17 April 1975 is 'n

seminaar oor dieselfde onderwerp, aangebied deur die
Skool vir Bedryfsleiding, bygewoon te Johannesburg .
By beide geleenthede het Prof. M.C. Matson, finansiele direkteur van die stad Fort Worth, Texas, opgetree en is waardevolle inligting oor die stelsel ingewin.

Ook hierop sal verder in die hoofstuk swaar ge-

steun word.
Dit lyk nie asof dit veel waarde sal he om vir doeleindes van die proefskrif 'n definisie van 'n doelwitbegrotingstelsel te formuleer nie of om die verskille
en verskillende beklemtonings in die verskillende
definisies te ontleed nie.

'n Meer positiewe bena-

dering sal wees om die punte van ooreenstemming te
neem en die bespreking in die res van die hoofstuk
daarop te baseer.

Met dit in gedagte kan ter in lei-

ding die begrippe wat hulself feitlik in al die
definisies hierbo herhaal het kortliks omskryf wo rd.
Die elemente van die doelwitbegrotingstelsel sal
daarna in meer detail bespreek word. Voor so 'n
detail bespreking sal egter eers 'n oorsig oor d ie
geskiedenis van doelwitbe or otings gegee word.
3.3

Belangrike begrippe vah doelwitbegrotingstelsels
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Beplanning
Dit sluit in die definiering van probleme, die ontwikkeling van doelstellings, oorweging van alternatiewe aktiwiteite wat tot die verwesenliking van die
doelstellings kan lei, skatting van bronne, koste en
voordele.
In die vorige hoofstuk is 'n redelik volledige uiteensetting van beplanning gegee en dit sal geen verdere doel dien om nou weer daarop uit te wy nie.
Hattingh (1973, dl. 1, p. 54) het nadat hy verskeie
skrywers se definisies van beplanning ontleed het,
ges~ dat beplanning gesien teen die doelwitbegrotingsagtergrond in hoofsaak bestaan uit die makro-intellektuele aktiwiteit om toekomstige doelwitte te bepaal
ten einde beleidmakers in staat te stel om 'n beleid
neer te 1~ vir 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke
plek, en tweedens het dit betrekking op die daarstelling van standaarde waarteen die effektiwiteit
waarmee die stappe wat geneem word om die doelstellings
te bereik gemeet kan word.
Programmering
Dit ·omvat die keuse van die al t ernatief wat die wenslikste voorkom, die voorbe r eiding van gedetailleerde
tydroosters vir aktiwiteite en die toewysing van bronne
na aktiwiteite.
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Begroting
Wyd gesien sluit begroting beplanning en programmering
in, maar e ng gedefinieer is dit die gedetailleerde
proses van bepaling en toewysing van bronne na aktiwiteite en die bepaling van die inkomste wat deur die
aktiwiteite gerealiseer behoort te word.
Doelstellings
'n Beskrywing van die eindresultate van die aktiwiteite
verrig in kontras met 'n beskrywing van die proses van
die funksie.
Stelselontleding
'n Georganiseerde benadering om die resultate te e valueer en bepaling van die mees doeltreffende metode
vir hul bereiking.
3.4

G€skiedenis van doelwitbegrotingstelsels i n
die v.s.A.

Hattingh (1973,dl.l,p.29-37) het

'n goeie uiteensettin g

gegee van die oorsprong v an doelwitbegrotingstelsels
en wat verder oor die geskiede ni s daarvan volg,sal
hoofsaaklik op sy proefskri f gegrond wees behalwe vir
die kort uiteensettin g oor die geskiedenis van doelwitbegroting in Suid-Afrika.
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Ten spyte van vele aanspraakmakers op die eer dat
die stelsel deur hulle uitgevind of ontwerp is, het
die eerste dokument oor aspekte van doelwitbegrotingstelsels soos dit vandag bekend staan, voorgekom in
die tydskrif Municipal Finance in 1949 waarin A.E.
Buck die gebruik van "functions and activities" as
prim~re basis vir uitgawebehoeftes propageer anders
as die -tradisionele uitgawe-items vereis per departement.
Buck het genoem dat een van die primere doelstellings
van funksionele begrotings 'n verbetering in die owerheid se besluitneming sou wees ten opsigte van uitgawebehoeftes.

Verder sou dit ook beklemtoon wat bereik

is en wat vir die volgende finansiele jaar beoog word.
In 1954 het die eerste boeke hul verskyning gemaak
waarin die doelwitbegrotingstelsel bepleit is.

Die

fondament vir die samevoeging van die verskillende
funksies wat die doelwitbegrotingstelsel uitmaak, is
in 1949 deur die Hooverkommissie 1 ) gele toe hulle aanbeveel het dat die tradisionele metode van itembegroting, in die Federale regering vervang moes word deur
wat genoem was "performance budgeting".

Dit het be-

teken dat inkomste en uitgawe geklassifiseer moes
word volgens die tipe aktiwiteit wat verrig word.
1)

United States of America, Commission on organization of
the executive branch of the government, Task force report
on fiscal, budgeting and accounting activities (Washington ,
D.C., 1949). (Aangehaal deur Hattingh (1973, dl.l,p. 31).
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Tweedens moes maatstawwe vir werkverrigting vir elke
tipe aktiwiteit gevind word.

As die bestuur van 'n

hospitaal as 'n aktiwiteit geklassifiseer word dan
moes die werkverrigting daarvan gemeet word aan iets
relatief daartoe soos byvoorbeeld die koste per pasient
per bed per dag.

Hierdie metode waar nie net die ui t-

gawes van 'n aktiwiteit as belangrik beskou was nie
maar ook die resultate, het die aanvanklike elemente
besit van wat later doelwitbegrotings geword het.
Daar was terselfdertyd ander ontwikkelings in die
Arnerikaanse Departement van Verdediging wat, tesame
met prestasiebegroting, gekulmineer het in die instelling van 'n doelwitbegrotingstelsel . in daardie
departement.
In 1961 het President Kennedy aan die Sekretaris van
verdediging opdrag gegee om die departement op so ' n
wyse te ontwikkel dat dit die Verenigde State se buitelandse beleid teen die laagste moontlike koste, sou
ondersteun

maar met maksimum doeltreffendheid.

Binne

ses maande het die sekretaris en die komptroleur 'n
vyfjaar-verdedigingsplan ontwikkel gebaseer op 'n
programstruktuur bestaande uit nege hoofsendings wa t
op hulle beurt weer onderverdeel is in 'n reeks programme en programelemente.

Die sekretaris se plan

het 'n drie-fase operasionele spektrum gehad, naaml ik
beplanning-prograrnmering-begroting.
Die eerste fase, beplanning en bepaling van benodigd-
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hede was 'n handeling wat heeljaar moes pla~svind en h et
bestaan uit militere studies wat alternatiewe metodes
moes ondersoek om nasionale sekuriteitsoogmerke te
bereik ten einde die alternatief te vind wat die
doelstelling sou bevredig teen die laagste moontlike
koste.

Die tweede fase was die voorbereiding van die

programstruktuur en in die derde fase moes die beplanningsresultate verwerk word in 'n begroting wat
uiteengesit was in die vorm van programme en nie in
terme van uitgawe-items nie.
In 1965 het President Johnston aangekondig dat die
stelsel in 'n aantal nie-verdedigingsdepartemente ingestel word

(Hattingh,dl.1,1973,p.3). Sedertdien het

die stelsel se gebruik drasties toegeneem.
3.5

Geskiedenis van doelwitbegrotingstelsels in
Sui d- Af rika

Gedurende 1970 het die Kommissie van Onde r soek n a d ie
Fiskale en Monetere Beleid, ook bekend as d ie F ranz senkommiss i e, aanbeveel dat die Tesourie die moontlikheid
moet ondersoek om die prograrnbegrotingstelsel (nou late r
bekend as doelwitbegroting) in die Suid-Afrikaanse
staatsdiens toe te p as.

Gedurende 1971 en 1972 het

die Tesourie dan ook na nuwe b egrotingstegnieke in d ie
buiteland gaan ondersoek instel.

Voortspruitend hie r -

uit is daar toe in 1973 begin met die proefondervinde like ontwikkeling van die doelwitbegrotingstelsel i n

117

die Departemente van Gesondheid en Landbou-Tegniese
Dienste.

In die daaropvolgende jaar 1974 is die grond-

liggende beginsels van die nuwe stelsel deur die Kab inet aanvaar en is goedgekeur dat die genoemde twee
departemente se begrotingsposte met ingang van die
1976/77-boekjaar op die nuwe grondslag aan die Parlement voorgele kan word.

Ook is aanbeveel dat die

ander staatsdepartemente so gou doenlik na die nuwe
stelsel moet oorskakel.

Die Gekose Komitee oor Open-

bare Rekenings van die Volksraad het gedurende die
Parlementsitting van 1975 die gewysigde vorm waarin
begrotingsposte aan die Parlement voorgel~ sal word,
aanvaar.

Vanaf die 1976/77-boekjaar het vyf departe-

mente tewete Verdediging, Landbou-Tegniese Dienste,
Gesondheid, Bosbou en Finansies reeds na 'n doelwitbegrotingstelsel oorgeslaan (Tesourie, 1976, p. 2).
Op plaaslike owerheidsvlak is die stelsel reeds in
werking in Sandton waar dit deur die Stadsklerk Dr.
J.J. Hattingh ingestel is.
~en

Op Springs het Dr. J.W.

ook gepoog om die stels~l in te voer maar

kon vanwee redes waarmee skrywer nie bekend is nie,
nie daarin slaag nie.

Geen verdere voorbeelde van

plaaslike owerhede wat besig is met implementering
van die stelsel kon gevind word nie.

Dit is 'n ver-

basende toestand en miskien 'n refleksie op plaaslike
owerhede in die algemeen veral as daar uit die volgende twee aanhalings gelet word dat daar baie gepraat word oor die doelwitbegrotingstelsel :
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"Op die 43e Jaarlikse Vergadering van die Verenigde
Munisipale Bestuur van Suid-Afrika, het die President, Raadslid G.H. Meiring gese:
'Kortliks lyk dit vir ,my asof programbegroting di e aan,

passing is van ons begrotingstelsels by die moderne
konsep van bestuur met behulp van doelwitt.e, en ek
moet erken dat dit my tref as 'n besonder doeltreffe nde
hulpmiddel vir die wat besluite moet neem, en dit s l uit
die Raadslede van plaaslike besture in.'
'Plaaslike owerhede sal met erns moet begin kennis
neem van hierdie moderne bestuursmiddel.

'n Oorska-

keling na hierdie nuwe stelsel sal ongetwyfeld in gewikkeld en moeilik wees, en dit sal tyd vereis, maa r
daar moet 'n begin aan gemaak word, en hoe gouer hoe
bet.er.
het

Die nuwe Transvaalse munisipaliteit,

Sandton,

blykbaar die voortou geneem en ek verstaan dat

'n progra mbegroting daar alreeds in werking is.

Hulle

het goedgunstiglik aangcbied om die kennis en ondervinding met ander plaaslike owerhede te deel.

Die

stelsel word op die vlak van die Sentrale Regering
ondersoek en die aanname daarvan deur die Staat is
reeds aanbeveel.

Indien djt op die hoogste vlak

ingest.el word, is dit moontlik dat plaaslike owerhede genoodsaak sal word tot 'n mate van •integras ie
in 'n omvattende stelsel.

Hulle behoort hul dus te
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begin voorberei deur die instelling van voorafgaande
ondersoeke'"

(Nasionale-Ontwikkeling-enBestuurstigting

van Suid-Afrika, 1975, Program).
Die volgende aanbeveling is vervat in die Derde Verslag van die Kornrnissie van Ondersoek na die Fiskale
en Monetere Beleid van Suid-Afrika 1tNasionale-Ontwikkeling- en Bestuurstigting van Suid-Afrika, 1975,
Program).
"Die Kornrnissie is van mening dat alle openbare owerhede, maar veral sentrale en provinsiale owerhede,
groot voordeel sal trek uit die instelling van 'n
stelsel van prograrnbegroting.

Die klem wat in hier-

die stelsel op 'n geintegreerde beplannings- en begrotingsprosedure geplaas word, die vooruitbeplanning
en die begroting op 'n grondslag van spesifieke doelwitte oor 'n aantal jare en die formele ontleding
en oorweging van alternatiewes sal verhoogde doeltreffendheid in die openbare sektor aan die hand werk ".
Ongelukkig het dit wat plaaslike owerhede betref by
praat gebly ten spyte van die voordele wat die stel sel
kan bied.
Op hierdie stadium is daar heelwat inligting oor doe lwitbegrotings verstrek as agtergrond en kan daar nou
1)

Ook bekend as die Franzsenkommissie.
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oorgegaan word na 'n bespreking van die belangrikste
elemente van die stelsel en hoe die stelsel funksio neer.
3.6

Daar sal begin word met stelselontleding.
Stelselontledihg

Hattingh (1973,dl.l,p.179) bespreek die kwessie of ste l selontleding 'n integrale deel vorm van doelwitbegrotingste l sels of nie, aangesien, soos hy dit stel, verskeie voorstanders van doelwitbegrotingstelsels dit s o
wil he.

Die slotsom waartoe Hattingh kom is dat ste l -

selontleding, kostevoordele-analise, ens. nie noodwendig 'n geintegreerde deel van doelwitbegrotingstelsels is nie.

"However PPBS require analysis, and this

can be adequately covered by stating that it requires
systematic analysis and if the occasion should ar ise
where it could be meaningfully utilised, the system
analysis, or cost benefit analysis, or cost-effec tiveness an aly si s can be used by all means."

(Padgett

(1971, p. 353) s~:"PPBS is, of course, the applica-

tion of systems analysis to budgeting" .
Volgens beide skrywers is stelselontleding nie 'n geintegree rde deel van 'n doelwitbegrotingstelsel nie .
Uit Padgett se opmerk ing

is dit duidelik dat stelsel-

ontleding 'n voorve r eiste v ir doelwitbegroting is e n
dat die i n stelling v an die stelsel sal afhang -van die
beskikbaarheid van stelselontleders.

Hattingh is
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nie so eksplisiet soos Padgett dat dit 'n voorvereiste
is nie maar noem dat doelwitbegrotingstelsels sistematiese analise nodig het en dat dit gebruik moet word
waar die geleentheid horn voordoen.
Kimmell,

(1974, p. 79) haal vier bronne aan wat die

belangrikheid van stelselontleding soos volg beskryf:
"Improved program analysis of major issues should be
considered the major product of the system" (Mushkin,
1969, p. 87); "Analytic studies must be considered
the backbone of the PPB operation" (Seidman, 1972,
p. 326);

"Systematic analysis of alternative ways

of reaching objectives are the heart and soul of PPB"
(Rivlin, 1969, p. 915);

"The payoff of budget reform

under PBB comes from introducing more and better analysis into the budget process" , (Haldi, 1973, p. 7).
Kimmell,

(1974, p. 79 - 80) gaan dan verder en haal

verskeie b~onne aan wat die rol van stelselontleding
in minder sterk terme stel.

Matson (1975I, p. 8)

noem as een van die beginsels van doelwitbegrotingstelsels dat alternatiewe metodes om dieselfde of
verskillende resultaat(e) te bereik oorweeg word.
Verskillende metodes word aan die raad voorgel~ om
'n doelstelling te bereik.

Die verwagte

van elke alternatief word ook voorgele.

resultaat
Dit is nou

vir die raad om te besluit watter alternatief die
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verlangde kwaliteit diens gaan lewer.

So byvoor-

beeld mag alternatief A Rl miljoen kos en tagtig
persent van die vullis verwyder.

Alternatief B

mag RS00 000 kos en sewentig persent verwyder,
terwyl alternatief C honderd persent sal verwyder
maar R2 miljoen kos.
As stelselontleding dit tot gevolg he t wat in die
vorige paragraaf genoem word dan lyk dit asof dit
'n integrale deel van doelwitbegrotingstelsels moet
wees en dat die stelsel se sukses in 'n groot mate
van die behoorlike uitvoering van die element en dus
die beskikbaarheid van genoeg behoorlik
stelselontleders sal afhang ~

opgeleide

In Kanada byvoorbeeld

bestaan di e probleem dat daar nie genoeg stelselontleders i s nie (Segsworth, 1972, p. 419).

Padgett

(1971, p. 362) vra ook die vraag of regerings in
staat sal wees, om die verlangde hoeveelheid stelselontleders wat nodig is vir effektiewe programanalise, op te kan lei.

Voordat 'n plek soos Pie-

tersburg daaraan kan dink om die stelsel te oorweeg
sal daar uitsluitsel gekry moet word oor wie die
stelselontleding sal doen.

'n Voorvereiste van

stelselontleding sal die beh oo r like formulering , van
doelstellings wees.
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3.7

Doelstellings

'n Hoeksteen van die doelwitbegrotingstelsel

is

dat daar veronderstel word om te meet in hoe 'n mate
programme bygedra het tot die bereiking van doelstellings.

As hierdie metingsproses nie behoorlik plaas-

vind nie s~l die stelsel beswaarlik kan funksioneer.
Die sukses van die metingsproses is egter van die behoorlike formulering van doelstellings afhanklik.
Daar moet met Campbell (n.d., p. 4) saamgestem word
dat daar heelwat moeilikheid ondervind sal word om
eenstemmigheid te verkry oor doelstellings en dat
die spesifisering van doelstellings tot ideologiese
dispute en pragmatiese ooreenkomste mag lei.

Net so

noem Titman (n.d., p. 4) dat die daarstel van doelstellings uitermatig moeilik is.

Peterson (1972, p.

119) is ook 'n skrywer wat se dat doelstellings in
die openbare sektor moeilik is om te definieer.

Die

handelinge van openbare owerhede is normaalweg gerig
om in 'n groot verskeidenheid van openbare behoeftes
te voorsien wat op verskillende tye tot die aandag
kom en wat gedurig verander en dikwels in konflik
met mekaar is.

'n Kenmerkende reaksie is dan om

'n diens (of beheermaatreel wat 'n negatiewe diens
is) te voorsien en waarvan di e v oortsetting en verbetering dan 'n doelstelling in eie reg word.

Die
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enigste vraag is dan of, hoe ver en hoe vinnig die
dienste moet groei of verbeter moet word.

Die blote

voortsetting en/of verbetering van 'n diens as doelstelling van die diens bevredig nie die vereistes
vir 'n goeie doelstelling nie.
Koontz & O'Donnell (1974, p. 387) noem dan ook dat
'n gebrek aan duidelik geformuleerde doelstellings
veroorsaak dat doelwitbegrotingstelsels nie in die
praktyk die bestuursinstrument is wat dit moet wees
nie.

Dit is nie moontlik om te beplan, te programmeer

en te begroot op grond van die doelstellings nie.

Die-

selfde geld vir die gebruik van enige bestuursinstrument.

Daar is reeds op gewys dat optimum resultate

nie bereik kan word as niemand kan se of die doelstelling(s) wat nagejaag word wel dit is wat die inwoners die meeste begeer nie.
Ten opsigte van doelstellings moet daar geen vaagheid
of laksheid geduld word nie en die feit dat die definiering daarvan moeilik is, behoort nie te verhinder
dat daarruee, en met die ontwerp van effektiwiteitsmaatstawwe om die bereiking daarvan mee te meet,
begin word nie.

Matson (1975d, p. 6) noem dat

effektiwiteitsmeting op 'n objektiewe basis moet
geskied maar erken terselfdertyd dat daar geleenthede
is waar meting op 'n subjektiewe basis sal moet plaasvind.

Onder objektiewe maatstawwe noem hy direkte

kwantifiseerbare maatstawwe en proksiemaatstawwe.
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Met laasgenoemde word bedoel dat logika jou vertel
dat iets werk maar jy kan dit nie meet nie, byvoorbeeld die dorp is skoon.

Subjektiewe maatstawwe

sluit in professionele oorsig en meningsopnames.
Die doelwitbegrotingstelsel sal op sy beste kan
werk as daar ten opsigte van alle doelstellings
objektiewe direkte kwantifiseerbare maatstawwe kan
wees.
'n Ond~rsoek van die doelstellings in Hattingh (1973)
het ook aangetoon dat daar baie doelstellings is wat
nie gekwantifiseer is nie en wat ook as vaag beskryf
kan word.

So byvoorbeeld word die doelstelling van

watervoorsiening beskryf as die installasie, voorsiening en onderhoud van 'n voldoende en sterk voor raad water aan die gemeenskap (Hattingh, 1973, dl.2,
p. 103).

Sover kragvoorsiening betref is die doel-

stelling die voorsiening van voldoende krag vir
huishoudelike, kommersiele en industriele verbruik
(Hattingh, 1974,dl. 2, p. 105).
Die gevaar bestaan dat die opstel van 'n doelwitbegroting ook van jaar tot jaar net soos die geval
met die belastings- en- algemenedienstebegroting in
'n formaliteit kan ont aard.

Doelstellings kan

jaar na jaar dieselfde bly, die programstrukture ook
en netso

bestaan die gevaar dat die jaarlikse en
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meerjarige begrotings sonder die nodige erns opgestel
word.

Die enigste manier waarop dit verhinder kan word,

is as daa r definitiewe maatstawwe gestel word waarteen
die plaaslike owerheid se werkverrigting gemeet kan
word.

Dit beteken net een ding en dit is dat doel-

stellings sover moontlik gekwantifiseer en baie eksplisiet gestel moet word.

Soos hierbo genoem is dit

een van die groot gebreke van die doelwitbegrotingstelsel volgens Koontz

&

O'Donnell.

Dit is nogal

ironies dat dit so is want dit is een van die doelwit begrotingstelsel se igeale dat doelstellings so geste l
moet wees dat daar bepaal kan word of dit bereik word .
Die element van uitdaging moet gedurig aanwesig wees
en dit kan slegs verkry word deur 'n sekere standaard
wat ten opsigte van die plaaslike owerheid se doelstellings neergele word, na te streef.
In die proefskrif gaan daar 'n poging aangewend word
om doelstellings sover moontlik gekwantifiseerd te
formuleer .

Solank doelstellings nie sover moon tlik

gekwantifiseer kan word nie lyk dit vir skr ywer aso f
die doelwitbegrotingstelsel nie behoorlik sal werk
nie.

As doelstellings vir die verskillende funksies

(poste) in die belastings- en-algemenedienstebegroting nog nie behoorlik bepaal is nie, kan daar vergeet word om aan 'n doelwitbegro tingstelsel te dink.
Die benadering

in die proe f skrif is dan ook dat

doelstellings vir die huidige stelsel ontwerp moet
word voordat daar aan nuwe stelsels gedink behoort te
word.
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Dit was vir skrywer amper verstommend om te ontdek
dat doelstellings so 'n verwaarloosde terrein in
plaaslike bestuur is.
Plaaslike owerhede se doelstellings is selde duidelik uitgestippel.

Die in -

druk word gekry dat Pietersburg van die een finan siele jaar na die ander beweeg sender <lat die plaas like owerheid weet presies waarheen hy op pad is .
Nerens is daar 'n duidelik uitgestippelde plan v an
aksie gerig deur spesifieke doelstellings nie.

Die

enigste sinvolle beplanningsinstrumente is die belastings- en-algemenedienstebegroting

en die kap i-

taalprogram.
'n Begrotingsbedrag op s igself verteenwoordig n atuurlik 'n doelstelling in soverre dit betrekking het op

'n som geld wat gein

of uitgegee mag word ten op-

sigte van 'n pos of item.
egter geen doel nie.

Verder as dit <lien d it

Wat gestel behoort te word is

wat met die geld bereik gaan word en hierin le d i e
waarde van doelwitbegrotingstelsels.

Elkeen wat

geld in of spandeer, kan dit doen met die voortdurende toets byde rh and: Voldoen dit aan die d oelstelling of nie?

Personeel , en veral junior pe r-

soneel wat nog nie behoorlik weet waaroor dit g aan
in die plaaslike owerheid nie, hoef net die doel -
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stellings te lees om 'n beter begrip op te bou van
waaroor sy werk gaan.

As 'n personeellid of inwoner,

wie ook al, twyfel het waaroor 'n funksie gaan, kan
hy ender die doelwitbegrotingstelsel 'n gedetailleerde
uiteensetting daaroor kry.
Noudat die belangrikheid van doelstellings en die
probleme wat daarmee ondervind word,bespreek is,kan
tot die bespreking van programmering oorgegaan word.
3.8

Programmering

3. 8. 1

Inleiding

In moderne taal kan 'n program ender andere die instruksies wees wat aan 'n rekenaar gevoer word om
vooraf te bepaal op watter manier dit moet werk as
dit met sekere gespesifiseerde inligting gevoer word.
"In other words, a computer programme is a predetermined sequence of actions, very similar to a programme
of a concert, for instance.
in PPBS?

What then is a programme

The original instruction on PPBS to the

United States Federal Agencies, stated that 'programmes '
are activity categories which, together, cover the
total work of the particular agency"

(Hattingh, 197 3,dl . l,

p. 3 en 4) .
Programmering het basies te doen met die opstel van ' n
struktuur van funksies wat op doelstellings gerig is.
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Die struktuur bestaan uit

hoof

koordinerende een -

he de wat op hul beurt weer uit subeenhede opgernaak
word.

Starr (1971, p. 578) noern dat as operasionel e

eenhede van 'n organisasie op so wyse deur prosedu res
gekoordineer word dat die substelsels (eenhede) gesarnentlik 'n totale verenigde netwerk ~itrnaak kan verwag word dat die groot, stelsel rneer effektief sal
funksioneer.
In hoofstuk vyf,bladsye 268 - 270 is 'n uiteenset ting gegee van al die funksies wat in die Pietersburgse
plaaslike owerheid verrig word.

Vir 'n doelwitbeg ro-

tingstelsel sal so klassifikasie nie aanvaarbaar wees
nie.

In plaas dat funksies per departernent of alfa-

beties geklassifiseer wor~word dit in 'n doelwitbe grotingstelsel per aktiwiteitskategorie geklassif iseer.
Castello (1973, p. 30) se : ".... most legislators and
agency administrators are not really interested in
line item budget figures.

What they are interested

in are the specific programs needed or services which
mus t be provided".

Sover prograrnmering dan op d ie

Pietersb urgse plaaslike owerheid toegepas kan word,
sal dit beteken dat die totale werksaamhede van die
plaaslike owerheid verde el moet word in 'n aanta l
aktiwite it skategoriee of afdelings.

Hierdie pros es

van ve rdeling kan so uit ge v o er word dat dit tot ' n
hele a an tal vlakke van on de rverdeling kan lei.

Die

geheel van afdeling en onderafdelings verteenwoordig
dan die programstruktuur.
Die voorbeeld wat nou volg is hoe 'n programstruk tuur
v i r die Pietersburgse plaaslike owerheid kon gelyk het
indien die stelsel toegepas was en is gebaseer o p die
struktuur in werking op Sandton.

Fig. 3.1
Voorgestelde doelwitbegrotingprogramstruktuur vir die Pietersburgse plaaslike owerheid
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Die kodes in hakies na elke programelement dui die
departement aan wat huidig die funksie verrig en
die besonderhede is deur die stadsklerk voorsien.
01
02

Beskermingsdienste
Stadstesourier

03

Stadsekretaris

04

Elektrisiteit

05

Stadsingenieur

06

Parke- en landgoed

07

Gesondheid

08

Stadsklerk

Titman (n.d., p. 4) waarsku dat daar met programmerin g
gewaak moet word teen meganisering en sistematisering.
Alle pogings om 'n outomatiese, basiese meganistiese
klassifikasiestelsel neer te le het misluk.

Vir elke

stelsel moet die onderneming of bedryf se eie kennis,
verbeelding en vermoe aangewend word.

Die program-

struktuur soos hierbo aangedui is dus 'n teoretiese
een en slegs weergegee om die werking van die stelse l
te verduidelik.
Die hoogste vlak van 'n programstruktuur bestaan ui t
die bree kategoriee gemik op die fundamentele doelstellings.

In die voorbeeld i s daar vyf en elkeen

is aangedui met 'n letter van die alfabet.

Die laer

vlakke van die programstruktuur word progressief
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nouer en die rneer spesifiekgroeperings verteenwoordig
beperkter doelstellings.

In terrne van doelstellings

is die volgende 'n voorbeeld van 'n eenvoudige prograrnstruktuur:

Algemene administratiewe dienste (E)

elstelling
rogramkategorie)

Die Raad (Ea)

bdoelstelling

I

rogram)

1

:ub-subdoel.elling

Komitse - Konferensies (Ea3)
dienste (Ea2)

Personeeldienste (Ee)

I

Werwing (Eel)

Indiensneming (Ee2)

rogramelanent)

1

In terrne van 'n doelwitbegrotingstelsel word daar na
die terrne doelstelling,subdoelstelling en sub-subdoelstelling hierbo verwys as programme.

Die struktuur

word gebou op 'n basis van doelstellings.

Daar is

reeds afsonderlike aandag aan doelstellings geskenk.
Vir helderheid oor die begrippe wat opduik by die ontwerp van 'n prograrnstruktuur volg daar- nou 'n lys met
ornskrywings van die belangrikstes daarvan.
3.8.2

Lys van prograrnstruktuurterrne (Matson, 1975e,
p. 1)
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Program
'n Identifiseerbare kombinasie van verwante aktiwiteite wat ontwerp is om omskrewe doelstellings te
bereik.

Die verwantskap wat die aktiwiteite aan

mekaar verbind is die feit dat hulle almal · dieselfde
einddoel dien.
Programkategoriee
Programme saamgegroepeer in bree diensareas en wat
hoofareas van einddoelstellings soos byvoorbeeld gemeenskapsbeveiliging, vervoer, of omgewingsdienste
aandui.

Programelemente
'n Subafdeling van 'n programkategorie wat verwante
aktiwiteite bevat wat normaalweg binne een organisatoriese eenheid val en wat maklik geidentifiseer kan wo r d
met die bereiking van doelstellings soos byvoorbeeld
ondersoek van verkeersongelukke wat natuurlik verkeer sveiligheid ten doel het.
Aktiwiteit
Dit verteenwoordig die werksaamhede van 'n individu o f
klein organisatoriese eenheid wat as dit gekombineer
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word programelemente uitmaak en wat lei tot die bere iking van doelstellings soos werwing van personeel, i ndiensneming van personeel, ens.
Programstruktuur
'n Hierargiese rangskikking van aktiwiteite, programelemente en programkategoriee ontwerp om analitiese
vergelykings van die koste en effektiwiteit van alte rnatiewe benaderings vir die oplos van probleme te ve rgemaklik.
In die ontwikkeling van die programstruktuur is dit belangrik om sekere riglyne in ag te hou.
3.8.3

Belangrike riglyne vir die ontwikkeling van
'n programstruktuur (Matson, 1975e, p. 2)

Dit moet tot die einddoelstelling georienteer
wees
Sonder die orientasie is geen logiese struktuur moont lik
nie.

Castello (1973, p. 31) noem dat die programstruk-

tuur die doelstellings en aktiwiteite met mekaar in ver band bring.

In die voorbeeld in fig. 3.1 (p.130 - 4)

bring die doelstellings om die gemeenskap te beveili g,
die omgewingsdienste, vervoerdi enste, kulturele en
ontspanningsdienste en algemene administratiewe dien ste
te lewer die aktiwiteite met mekaar in verband.

Die

I
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aktiwiteite van verskillende departemente word op
die wyse onder 'n gemeenskaplike doelstelling bymekaar gebring.
Buigsaamheid
Die struktuur hoef nie op dieselfde wyse deur elke
plaaslike owerheid toegepas te word nie.

Dit moet

by die behoeftes van die besluitnemers aanpas.

Die

bekwaamhede van raadslede en amptenare verskil van
plek tot plek en so ook die dienste wat deur plaaslike owerhede gelewer word.
Tydspan
Aktiwiteite met 'n lang tydspan soos byvoorbeeld navorsing kan in 'n aparte kategorie geplaas word.
Diensaktiwiteite
Diensaktiwiteite moet as 'n afsonderlike programkate gorie beskou word as dit betrekking op verskeie programme het.
tiewe dienste

So byvoorbeeld vorm algemene administra 'n kategorie op sy eie.

Volledigheid
'n Programstruktuur moet allesomvattend wees.

Alle

aktiwiteite van die plaaslike owerheid moet in die
struktuur ingesluit word.

Dit is dan ook in die
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voorbeeld in fig. 3.1 so ver moontlik gedoen.
Programstrukture verskil van ·o rgani'sasiestrukture
Eersgenoemde word gegroepeer volgens einddoelstellings
terwyl laasgenoemde gegroeDeer word volgens funksie.
Die programstruktuur word saamgestel sender verwysing
na die bestaande organisasiestruktuur.

Die doelstel-

lings en die verdeling daarvan in laervlakke-programme
moet plaasvind onafhanklik van watter departement op
daardie stadium besig is met 'n aktiwiteit.

Deur in

fig. 3.1 die verantwoordelike departement in hakies
na elke programelement in die struktuur aan te dui,
kan 'n idee verkry word van hoe programme oor organisasielyne heensny.

Ten einde 'n programstruktuur op

te stel hoef daar nie aan die bestaande organisasiestruktuur verander te word nie.

Dit mag egter wel

gebeur dat die organisasiestruktuur sal verander na
die instelling van 'n doelwitbegrotingstelsel omdat dit logies is

dat doelstellings makliker bereik

word deur eenheid in bestuur en veral beheer.
Die gebruik dat die programstruktuur saamgestel word
sonder verwysing na die bestaande organisasiestruktuur word nie altyd geredelik a a nvaar nie en kan veroorsaak dat daar probleme met die implementering van
die doelwitbegrotingstelsel ondervind mag word.

Koon tz

en O'Donnell (1974, p. 387) noem juis, waar hulle pro-

141

bleme met die toepassing van die stelsel bespree k,
dat "... most legislators, accustomed to this kind
(lyniternbegrotings), often will not tolerate program budgets unless they are recast in a line-item
form ....

11
•

Kruiskodifisering sal nodig wees om die verband
tussen die doelwitbegroting en belastings- enalgernenedienstebegroting aan te dui

Die rede hiervoor is dat toewysings aan die . hand van
die organisasielyne gemaak word en wetlik gesproke
nie na programstrukture nie.

Elke pos kry jaarliks

'n toewysing in plaas van , 'n toewysing per program.
So byvoorbeeld word indiensneming in Pietersburg deur
die departemente, van die stadstesourier en die stadsekretaris hanteer.

Toewysing vir die een funksie

word nou na twee departemente onder die tradisionele
begrotingsmetode gemaak terwyl dit onder 'n doelwitbegrotingstelsel na program Ee toegewys kon word.

So

word dit ook aangetref dat funksies van die ingenieursdepartement versprei word oor programme Aa, Ba, Bb,
Be, Bf, Bg, Cb, Ee, Ee.
Nadat doelstellings geformule er ; en die programstruktuur op grond daarvan ontwerp is,kan die begroting
waarin al die elemente van die doelwitbegrotingstelsel
geintegreer word, opgestel word.
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3.9

Doelwitbegrotings

Voordat 'n beskrywing van 'n doelwitbegroting gegee
word sal daar eers kortliks aandag gegee word aan
die verskillende soorte begrotings in plaaslike owerhede.
3.9.1

Soorte begrotings

Die metode van begroting het baie stadig verander en
kan toegeskryf word aan die aard van die politieke
proses en die ingeboude weerstand teen verandering
daarvan.

Ontwikkelings wat plaasgevind het, was

eerder die gevolg van toevoegings tot die proses en
nie soseer as gevolg van veranderings daarin nie.
Elke nuwe benadering het darem gelei tot een of ander
verbetering in die proses (Matson, 1975c, p. 2).

lngram

(1978, p. 24 - 9) noem vier soorte begrotings naamli k:
(i)

lynitembegrotings

(ii)

programbegrotings

( i ii)
(iv)

prestasiebegrotings
programbeplanningsbegrotings (In hierdie proe fskrif doelwitbegrotings genoem).

Daar sal kortliks aan elke soort aandag geskenk word .
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3.9.l.l

Lynitembegrotings (volgens doei van uitgawe)

Dit is die stelsel in werking in die Pietersburgse
plaaslike owerheid.

Ingram (1978, p. 24) noem dat

die uitgangspunt van 'n lyniternbegroting is dat die
inkomstes en uitgawes van elke departement, of afdeling daarvan, verantwoordelik vir die verskaffing van
bepaalde munisipale dienste, geklassifiseer word volgens oorsprong en besternrnings van uitgawes.

In hoof-

stuk 5 word daar verduidelik hoe die stelsel in Pie.
l)
t ers b urg d aar ui' t sien.

D'ie k enrner k e van d'ie 1 yn-

iternbegroting kan kortliks soos volg opgesom word:
(i)

Die beheerwaarde daarvan is laag.

Al wat die

stelsel beheer, is die bedrag wat per uitgawe item bestee kan word en dit meet nie doeltreffendheid en effektiwiteit nie.
(ii)

Dit is pos gebonde.

Die items op die begroting

word ooreenkomstig die verskillende poste min
of meer alfabeties gerangskik.

In Pietersburg

word die poste nie eers per departement gegroe peer nie.
(iii)

Dit is onproporsioneel wat detail betref.

Daar

is byvoorbeeld geen v ers kil in die prominensie
waarmee 'n begrotingsitem van Rl en een van Rl
miljoen aangedui word nie.
1)

Kyk p. 2 5 6.
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3.9.1.2

Die prestasiebeg·roting (Performance budget)

Die prestasiebegroting gee nie net die doel van 'n
uitgawe aan nie maar ook in 'n beperkte mate 'n aanduiding van die doeltreffendheid waarmee fondse aangewend of ingesamel is, byvoorbeeld gedurende 'n boekjaar was
die uitgawes vir vullisverwydering R2,20 per kubieke
meter, die vorige jaar was dit R2,27.

Die doeltreffend 1
heid van vullisverwydering het dus waarskynlik verhoog. )

Waar die lynitembegroting nie voorsiening maak vir d ie
meet van uitset nie doen die prestasiebegroting dit.
Die uitset en inset van 'n bepaalde funksie word met
mekaar in verband gebring.

Daar is reeds op gewys

dat dit in plaaslike owerhede moeilik is om altyd
uitset in fisiese eenhede uit te druk en daarom sal
die stelsel beswaarlik in sy geheel toegepas kan word .
Waar eenheidskoste wel gebruik word•~-- they are use d
more as departmental instruments of control than for
elucidating the budget statement"
285).

(Cowden,

Daar is ook reeds op bladsy 32

1969, p.

daarop gewys

dat effektiwiteitsmeting doeltreffendheidsmeting moet
voorafgaan en daarom sal · dit op die stadium geen sin
he om die prestasiebegroting as moontlike begrotingsvorm in Pietersburg te oorweeg nie.
3.9.1.3

Programbegroting

Volgens Ingram (1978, p. 26) hou 'n programbegroting
in dat uitgawes van munisipale departemente, of hul le
1)

In hoofstuk 6, punt 6.10 word verduidelik waarom dit nie
noodwendig ook hoer effektiwiteit hoef te beteken nie.
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afdelings, volgens programme bestaande uit verskillende
funksies en aktiwiteite wat daarop gerig is om 'n bepaalde doelstelling te bereik, ingedeel word.

Die

evaluasie en analise van prestasies volgens fisiese
maatstawwe en beplanning met die oog op doelmatige
uitvoering speel geen rol by programbegrotings nie.
Die programbegroting is dus bloot 'n funksionele begroting en kan beskou word as 'n voorlopige fase in
die ontwikkeling van

'n prestasie - of doelwitbegro-

tingstelsel.
3.9.1.4

Doelwitbegrotings

Die lynitembegroting soos in werking in Pietersburg
waar die verskillende funksies per pos bymekaar gegroepeer is,sou as daar 'n doelstelling ten opsigte van
elkeen geformuleer was niks anders as 'n programbegroting gewees het nie.

Sou die doelstellings so

geformuleer word dat dit 'n standaard bevat waarteen
prestasie gemeet kan word,sou dit egter nie meer as
'n programbegroting bekend kan staan nie en sal dit
tereg as 'n doelwitbegroting bekend kan staan.

Die

doelwitbegroting vorm 'n essensiele element van die
doelwitbegrotingstelsel en op hierdie stadium behoort
daar genoegsaam van die stelsel bekend te wees om
dit met die tradisionele lynitembegrotingstelsel te
vergelyk. In die proses sal daar ook kortliks verwys
word na die begrotingsprosedures van die twee stelsels
en sal daar ook voorbeelde van die belangrikste betrokke dokumente gegee word.
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3.10

Die tradisionele lyniternbegroting- en doe l witbegrotingsprosedures vergelyk

In fig. 3.2 verskyn 'n voorbeeld van die Pietersburg se
plaaslike owerheid se begroting vir pos 031 - reini gin g vullisverwydering.

Ten einde die begroting in sy

finale vorm soos in fig. 3.2 ,te verkry sal soortgel yke
vorms jaarliks aan die betrokke amptenare gedurende
Maart verskaf word.

Die vorm toon werklike uitgawes aan vir die vorige
boekjaar, die begrote syfer van die huidige boekjaar,
die syfer tot einde Februarie van die huidige boekjaar, die geskatte werklike uitgawe tot 30 Junie van
die huidige finansiele boekjaar en dan die begrotin g
vir die volgende boekjaar.
Die plaaslike owerheid se finansiele jaar strek van
1 Julie tot 30 Junie.

Dit verklaar waarom elke de -

partement in Maart die syfer ontvang van werklike
uitgawes tot einde Februarie en dan 'n benaderde
syfer tot einde van die boekjaar gebaseer op die
eerste agt maande se werklike uitgawes.

Die begro ting

moet goedgekeur wees met die aanvang van die boekjaar
en teen daardie tyd is di e st ate vir die vorige boekjaar nog nie gefinaliseer nie.

Op grond van 'n be -

. studering van hie r die syfers word die laaste kolom
voltooi.

Die syfers wat ingevul word kan hoer wee s

as die voriges as gevolg van inflasie of ander redes
of selfs laer.
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Die amptenaar in die dcpartement wat die vorm volto oi
het, verwys dit na die departementshoof wat veran derings, indien nodig, aanbring.

Daarna word die vorm

na die departement van die stadstesourier gestuur.
Die stadstesourier en die departementshoofde bespreek
die syfers, bring veranderings aan waar dit nodig
blyk en dan word dit via di~ stadsklerk tesame me t
'n verslag voorgele aan die bestuurskomitee.

Die

stadstesourier sal gewoonlik moet verduidelik waa rom
uitgawes verhoog moet word en ook waar die fondse
om dit te dek vandaan sal kom.

Dit is dan die be-

stuurskomitee se verantwoordelikheid om die begroting te balanseer deur waar nodig op uitgawes te
besnoei en/of inkomstes te verhoog. Die bestuurskomitee le die begroting dan, met sy aanbevelings,
aan die raad voor wat dit dan goedkeur of afkeur
en die belastingtarief bepaal.

Na goedkeuring v an

die begroting volg die volgende stappe in die begrotingsproses, naarnlik beheer, oorsig en verslagdoening.
Onder die doelwitbegrotingstelsel sal die voorlop ige
stappe in ooreenstemrning wees met die stappe wat
onder die tradisionele metode beskryf is behalwe dat
die vorm voorberei deur d ie stadstesourierdepartement uitgawes sal aantoon in terme van funksies sowel as in
terme

van totale uitgawes op salarisse, skryfbehoefte s,

ens.

Kyk fig. 3.3.
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12.000

12.000

13.000

04845

Toth and L.0111 Sear / &t.-.tdsk•~ en Los
UI tn,1t Ing

2.(XX)

1.800

2.000

586.300

675.800

737 . 500

htal : Repairs and lalnhnanc, /
Johal : Hershl - tn Onderhoudsurlc

Loan Chac!l"

L ban lngskoth

05010

lnhl'lltl / Rtnh

664.130

556.810

~021.490

050Jl

Rtd11p t ion / Dal9ln91btdra9

490. TIO

475.560

653.bOO

1.m.cm

~.OJUIO

1.675.0\Xl

Total: lo•n Charv11
Toha) : L1nl no1k11h
Contribution, to Ca2ltal Outlai {
Bf!!r111 : Ka2I ta1l b!•h~I !!i
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JOO
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300

JOO

05705

llotlct Boards /
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1.000

05710

Off ic e hch lnas / Kantooraasjiene

300

300

JOO

05nJ

Radio Control [quipaent / Radlobeheen, ltn,1tin9

1.000

1.010

5.000

05790

Road Constr11etlon and Stor•ahr Drainage/
l'ldbou 111 Vlotduhrdreinering

30.IXXl

30.000

5.000

5.000

0'Sa20

737.500

Sid, hlks / Srpaadjl11

1.000

5.500

1.675.090
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m.ooo
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625.000

1.871.120

1. 855.600
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I hkt

10.000

6.0UO

10 .000

I Huur9tld

5.000

uoo

15.000

12.500

10.000

To tal £,pendlture / Total, Uitoau
Tota I lncoae I Iota 1t I nkooslt

1.871 .120
15.000

1. m.G90

2.56.J . 350
10.000

20.000
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~H 1(11
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2.m .J,o
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Die begroting is eintlik niks anders as wat Pieters burg reeds het nie behalwe dat die toedeling van di e
totale van die hoofgroepe uitgawes en die inkomstes
vir elke pos na die verskillende programkategoriee
as uitbreiding van die begroting gemaak word.

Vol-

gens die stadsklerk van Sandton word die gewone belasings- en-algemenedienstebegroting naas die doelwitbegroting gebruik vir kontroledoeleindes.

Die

vorm van die doelwitbegroting sal vervolgens bespreek
word.
Vir elke programkategorie word daar eers vooraf die
programme waaruit dit bestaan soos in die voorbeeld
van gemeenskapsveiligheid in fig. 3.4 aangetoon.
Daarna volg 'n opsomming van die inkomstes en uitgawes ten opsigte van al die poste in die programkate gorie, onder dieselfde hoofde as in die tradisionele
belastings- en-algemenedienstebegroting.
3.5.

Kyk fig.

Na die opsomming, word die doelstelling van

elke program gegee saam met die totale be l astingsen-algemenedienste-uitgawes en die kapitale uitgawe s.
Direk hierna volg die doelstellings ten opsigte van
die program se programelemente.

'n Voorbeeld hier-

van volg in fig. 3.6 waar slegs een van die twaalf
programelemente of sub-subdoe l stellings (Abl)
subdoelstelling of program (Ab) getoon word.

van
Met

die agtergrond wat reeds verskaf is kan daar nou
oorgegaan word na 'n evaluering van die doelwitbegrotingstelsel.

Fig. 3.4
Voorbeeld van Programkategorie in doelwitbegrotingstelsel

Primary structure

Community safety
A

Community

IAa
Animal Contra]

Bron

I

Ab

Traffic Safety

.Safety

Ac
Fire and l\Il)bulance

I

Ad
Environmental Health

I

Ae
Ci vil Defence

Stadsraad van Sandton, Die begroting 1977 - 1978, p. 127
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~- 3.5

Opsomming van inkomstesen uitgawes ten opsigte van programkategorie
gemeenskapsdienste

AIALTS IS (f EXP(!? ITlJlf Ill flJICT 1111S AIIO

om ILS or

(a)
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(b)

Salaries,
l19es and
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I
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(d)
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Chargu

Toh l

Capih l
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Bron : Stadsraad van Sandt on, DiE begrc ting
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3.11

Evaluering van die doelwitbegrotingstelsel

Bedryfsekonomies gesien is daar niks nuuts aan 'n doe lwitbegrotingstelsel nie en verteenwoordig die elemente
daarvan - afsonderlik of geintegreerd - alledaagse
gesonde bestuurselemente en -praktyk.

Die stelsel

voorsien egter in 'n besondere behoefte van plaaslike
owerhede in die sin dat dit as basis gebruik kan word
om met die raadslid en inwoner te kommunikeer.

Doel -

witbegrotings is nie alleenlik 'n begrotingstelsel
nie, maar omskryf 'n geheelkonsep om 'n plaaslike
of ander owerheidsinstelling te bestuur.

Doelwitbe-

grotings is 'n bestuurstelsel wat ontwikkel is om
owerheidsinstellings te bestuur omdat 'n owerheidsinstelling se probleme anders is as die van 'n private
onderneming.

As daar van die beginsels en konsepte

van doelwitbegrotings gepraat word, word daar outomaties van die beginsels en konsepte van bestuur
gepraat (Matson, 1975!, p. 3 en 6).
As bestuurders van die plaaslike owerheid van Pieter sburg is daar ten tye van hierdie skrywe soos reeds
genoem twee eiendomsagente,

'n afgetrede begrafnis-

ondernemer, 'n prokureur, 'n ouditeur, 'n adrninistratiewe arrptenaar, 'n
laerskoolhoof,
ondervinding,

'n afgetrede skoolhoof met besigheids'n maatskappydirekteur.

Meeste van

hierdie raadslede is daaraan gewoond dat die sukses
van 'n onderneming gemeet word aan die wins wat
gemaak word.

Watter toets het hierdie persone

158

om te bepaal hoe effektief die plaaslike owerheid bestuur word?

Daar moet 'n wyse gevind word om met

hierdie mense te kommunikeer,en dit word gevind dat
die amptenare van plaaslike owerhede en raadslede
soms by mekaar verby praat. Die blaam hiervoor moet eerstens aan die deur van die amptenare gele word.

Doelwitbegroting voorsien die amptenaar van

'n eenvoudige raamwerk om met hierdie persone te kornmunikeer omdat dit beklemtoon wat bereik wil word.
is die hart van die doelwitbegrotingstelsel.

Di t

Dit

voorsien die terminologie, die raamwerk vir bespreki ng
met die beleidvormers en diegene wat oor die begrotin g
besluit en oor wat gedoen of bereik moet word.
Dit help nie om vir die raadslede te se daar is soveel
eenhede water of elektrisiteit verkoop, soveel persone
ingeent, ens.

nie.

Plaaslike owerhede het in die ve r-

·1ede, en dit geld vir Pietersburg ook, so behep geraak
met die beskrywing van prosesse dat daar nagelaat is
om aandag te gee aan wat nou eintlik d i e doel is van
wat gedoen word en wat die werklike resultaat was.
Met die doelwitbegroting word daar vooraf gedefiniee r
wat

met die fondse tot beskikking bereik gaan word.

Met die doelwitbegrotingstelsel moet daar vooruit gestel word waarheen gemik wor d .

Daar word vooruit

aan die inwoners en raadslede gestel dat daar teen
die einde van 'n periode 'n sekere iets bereik gaan word,
dit gaan 'n sekere bedrag in rande en sente kos.
Die
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iets wat bereik gaan word,gaan nie soseer uitgedruk
word in byvoorbeeld vragte vullis verwyder, kilometer
strate geteer, of aantal kinders teen kindersiektes
ingeent nie, maar wat gedoen is aan 'n probleemsituasie.
'n Plaaslike owerheid is daar om dinge te doen wat
inwoners nie vir hulle self kan doen nie en is daarom
gewoonlik geassosieer met probleemareas.
Met die doelwitbegrotingstelsel word daar nie gespog
met hoeveel kinders ingeent is nie maar daar word gepraat oor hoeveel kinders pokke of ander siektes waarteen hulle ingeent moes gewees het, gekry het.

Dan

word daar ook nie gepraat oor die aantal rekenings
wat die water- en ligte-afdeling uitgestuur het nie,
maar oor hoeveel rekenings nie op die sewende van elke
maand betaal was nie.

Vir jare word daar byvoorbee ld

gedink dat die doel van vullisverwydering is om vulli s
op te tel en weg te ry, maar dit is nie.

Die doel van

vullisverwydering is onder andere om die dorp skoon
tc maak en om gesondheidsprobleme te vcrminder.

Doel-

witbegroting beklemtoon dit en dit is 'n taal wat die
inwoner en raadslid verstaan.
Verder word werkverrigting ge~valueer (Matson, 19751 ,
p. 9).

D8elwitbegrotingstelsels beantwoord die vraag

of die resultate wat behaal wo rd in ooreenstemming
met die oorspronklike doelstellings is.

Doelwitbe-

grotingstelsels kan nie behoorlik werk as evaluering
nie plaasvind nie.

Die inwoner, deur sy raadslid,
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weet of dit wat gese is met sy geld gedoen gaan word,
wel gedoen is.

As resultate nie is wat dit behoort

te wees nie kan stappe geneem word om dit reg te stel.
Soos sake tans in Pietersburg staan, beveel die amptenare sekere sake aan, die raad keur dit geed maar
selde of ooit vra iemand die amptenare om die aanbevelings te motiveer deur eksplisiete verwagte resultate.

Doelwitbegrotingstelsels is van so 'n aard

dat almal kan sien wat die resultate van 'n program
behoort te wees.

Dit sal tot gesonde wisselwerking

tussen die raad en amptenare lei.
As 'n raadslid weer met 'n versoek om 'n sekere diens
kom,

kan die vraag aan horn gevra word wat presies

gaan gebeur as die diens gelewer word.

As die versoe k

byvoorbeeld is om 'n stopstraat met 'n robot te vervang, meet hy se of dit die verkeer beter gaan laat
vloei, ongelukke gaan verminder of uitskakel, ens.
Die geld wat spandeer word meet dus 'n merkbare positiewe resultaat tot gevolg he.

Geld gaan dus nie ne t

op gevoel spandeer word nie en 'n uitgawe sal baie
duidelik

gemotiveer meet word.

Onder doelwitbegrotingstelsels word daar na die kost e
van 'n voorgestelde program ve r die toekoms in gekyk,
gewoonlik drie tot vyf jaar.

As 'n rekenaar byvoor-

beeld gedurende een belastingj a ar aangekoop word e n
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nuwe personeel vir die rekenaar moet 'n volgende jaar
aangestel word, dan weet die stadsraad vooraf daarvan .
As die aankoop van die rekenaar goedgekeur word, word
ook die toekomstige uitgawes goedgekeur omdat dit ook
voorgele word met die aanvang van die program.
Hattingh (1973, dl.l,p.250-1) gee die voorbeeld: In oorweging van 'n departemente le versoek van RlO 000 vir
aanvankl i k e uitgawes betrokke by die oprigting van
'n kleinteater teen 'n koste van R600 000 het die
begroting vir die boekjaar 1973/74 slegs 'n uitgawe
in die verband van R400 aangetoon.
deelte van rente op RlO 000.

Dit synde 'n ge-

Deur na die meervoudige

jaarprojeksies te kyk was daar vasgestel dat die
volgende fondse benodig sou word vir elk van die ge projekteerde jare ten opsigte van rente, aflossing
van leni n gs, aanstel ling van p ersoneel e n onderhoud :
Bc drag
R

Gc sk a tte werk like uit gawe v i r boekjaar

400

197 3/74

12 900

1974/75

72 200

1975/76

94 900

1976/77

97 000

1977/78

Sonder hierdie volledige i n ligting sou dit vir die
raad uiters moeilik gewees het om 'n rasionele besluit te neem.

Dit is arnper ironies dat die voorde e l
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gc noem word .

Matson

(1 9 7 5b, p. 4) no<:!m langtermyn-

bep lanning ook as voordec l.

Dit is on denkbaar dat

daar nie in die verlede oulomaties aandag geskenk
was aan meervoudige jaarprojeksies nie.

Plaaslike

owerhede behoort meervoudige jaarprojeksies as
standaardaktiwiteit te doen.

Die kapitaalprogram kan

in Pietersburg min of meer i~ hierdie behoefte voldoen

en

as dit boonop gekoppel word met die finan-

siele plan in hoofstuk 2 dan hoef die voordeel nie
uniek aan die doelwitbegrotingstelsel te wees nie.
Doelwitbegrotingstelsels voldoen ook aan die begin sels van bcplanning en beheer.

Dit kan positief

tot die bereiking van die onderneming se doelstel lings
hydra.

Doelstellings is die fondament waarop die

hele stelsel berus.

Beplanning wat 'n primere ver -

antwoordelikheid van elke bestuurder
is,

op elke vlak

word as't ware afgedwing op almal.

Verder

word die effektiwiteit van beplanning deur die ste lsel
bepaal.

Die nadeel van die stelsel, soos reeds u it-

gewys, is egter dat die doeltreffendheid waarmee
planne uitgevoer word, nie altyd
behoorlik gemeet word nie.

in die praktyk

Daar word dan deur ' n do e lwitbegrotingstelsel in sy
ideale toegepaste vorrn aan d ie b e langrikste riglyn van
doeltreffende bel e id naamlik dat <lit doelstellings en
planne moet reflekteer voldoen. ·
Dieselfde voordele waarop aanspraak gemaak is ten op-
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sigte van begrotingsbeheer op

p. 7 6 - 8, is van toe-

passing op 'n doelwitbegrotingstelsel.

Dit is immers

'n soort van begrotingsbeheer wat toegepas word.
nadele van begrotingsbeheer { kyk

p. 78 - 80

Die

) is

egter ook van toepassing.
Die stelsel beperk horn ook tot sleutelpunte en aktiwiteite omdat dit gebaseer is op die basiese funksies
wat deur 'n plaaslike owerheid verrig word.

Verder

beklemtoon die stelsel die belangrikhcid van veral
die beplannings- en beheerelemente van bestuur wat
in 'n plaaslike owerheid soms verkeerdelik as genoegsaam

deur die tradisionele begroting gedek geag

word.
Die bespreking oor die positiewe aspekte van 'n doelwitbegrotingstelsel kan nou afgesluit word deur
kortliks die aandag te vestig op die spesifieke voordele wat die stelsel vir Sandton gehad het.
3. 12

Voordele wat die doelwitbegrotingstelsel vir
Sandton ingehou het

Hattingh (1973,dl.l,p.251) meld dat dit, vir die eerste
keer in die geskiedenis van plaaslike bestuur in
Suid-Afrika

moontlik was om aan te kondig dat die

eiendomsbelastingkoers aangekondig vir 1973/74 onveranderd sal bly vir die volgende vyf jaar tensy onvoorsiene omstandighede en katastrofes dit verhoed.
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Tweeden s is die ure wat die bestuurskomitee aan begrotingsvoorbereidingsvergaderings bestee het van
96 komiteelede manure per jaar na 30 ure afgebring.
Dit word dan toegeskryf aan die waarde van die inligting wat aan die bestuurskomitee voorgele was.
Dit was nie nodig gewees dat die bestuurskomitee
ure spandeer op die toekomstige invloed van beslissings wat geneem moes word nie.

Al die nodige in-

ligting was beskikbaar.
Derdens het 'n eksperimentele ontleding van die programelement, lisensiering van honde, gelei tot 'n
verdriedubbeling van inkomste uit daa rdie bron as
gevolg van 'n verbeterde metode.
Vierdens was dit moontlik om deur middel van doelwitbegrotings aan die raad aan te toon wat die gevolge
op die belastingtarief sou wees indien die oorspronklike tien jaar padteerprogram na vyf jaar verminder
word.
Noudat daar soveel aandag aan die voordele van doelwitbegrotingstelsels gewy

is,sal dit gepas wees om

aandag aan verskeie operasionele probleme van doelwitbegrotingstelsels, wat mag verhinder dat die
voordele realiseer, te skenk .
3. 13

Operasionele probleme van 'n doelwitbegrotingstelsel
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Hattingh (1973,dl.l, hfs. 4) som die probleme op as vyfvoudig, naamlik :
Onvoorbereidheid;
Organisatories;
Konsepsueel;
Sosio-sielkundig; en
Polities.
3.13.1

Onvoorbereidheid

Onvoorbereidheid wat bestaan uit 'n gebrek aan kennis
en genoegsame inligting.

In Pietersburg dra die amp-

tenare baie weinig kennis van doelwitbegrotings.

Uit

antwoorde op 'n vraelys ontvang wat aan departementshoofde gestuur is, het dit duidelik geblyk dat weinig
van hulle weet waaroor die doelwitbegrotingstelsel
gaan en dat nie een genoeg daarvan weet om enigsins
leiding te neem met die instelling van so stelsel nie.
Dit is interessant om daarop te let dat onvoorbereidheid ook 'n probleern is waar daar gepoog is of gepoog
word om die stelsel te laat werk.

Koontz en O'Donnell

(1974, p. 387) noern byvoorbeeld dat baie amptenare
in plaaslike owerhede veral op die rniddel en laer
bestuursvlakke nie die filosofie en teorie van die
doelwitbegrotingstelsel ver s ta a n nie en dat die stelsel onder andere daarom nie werk soos dit behoort te
werk nie~
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Opleiding van amptenare in die gebruik van die doelwitbegrotingstelsel sal nodig wees.
In Suid-Afrika is daar in elk geval nie die nodige
opleidingsfasiliteite beskikbaar nie.

Vir diegene

wat egter werklik belang stel in die instelling van
doelwitbegrotingstelsels behoort die proefskrif van
Hattingh 'n goeie voorlopige handleiding te wees.
Dit is egter nodig dat daar op 'n belangrike gevaar
van opleidingskursusse en geskrifte oar doelwitbegrotingstelsels gelet meet word.

"The tacit message

of so many courses has been that doing PPB means
getting a program structure, filling in a program
statement, and filling out some multi-year form.
The mechanistic character of the course is replicated in the mechanistic application of PPB"
(Schick, 1971, p. 102).
3.13.2

Organisatoriese fakto r e

Daar is reeds op gewys dat die doelwitbegrotingstelsel
oar departementele lyne heensny.

Di t mag probleme

veroorsaak saver dit organisasie en prosedures betref .
'n Program se aktiwi tei te moet gekoordineerd beheer
word en dit mag problemat ies wees waar verskillende
dele van 'n program onder verskillende departements hoofde val.

Wie finansieel verantwoordelik vir 'n
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program of programelement is, veroorsaak ook probleme.
Sandton se gebruik om die begroting op die nuwe en
konvensionele metode aan te bied, behoort te help om
die probleem wat veral in die implementeringstadium
groot mag wees te oorkom.

Die hou van 'n dubbelstel-

sel van boekhouding het addisionele koste tot gevolg
en die uitskakeling van een nadeel word vervang met
'n ander.

Die organisatoriese probleme wat op die

wyse aan die lig kom,het baie keer die voordeel dat
dit 'n reorganisasie tot gevolg het wat oorvleuel ing
uitskakel.

Die doelwitbegrotingstelsel veroorsaak

dat wegbeweeg word van tradisionele organisasiekonsepte na 'n introspektiewe analise van die organisasiedoelstellings
3.13.3

en funksies.

Konsepsuele probleme

Konsepsuele probleme doen hulself op verskillende
terreine voor.

So byvoorbee ld bestaan daar menings-

verskil of stclselontleding, kostevoordeelanalise,
ens ., 'n integrale deel van 'n doelw itbegrotingstelsel moet uitmaak of nie.

Die semantiek van doelwit-

begrotingstelsels veroorsaak ook verwarring.

Daarom

sal dit nodig wees dat almal wat aan die instelling
of uitvoering van 'n doelwitbegrotingstelsel deelneem ,
op die betekenis van die verski llende terme van die
stelsel moet ooreenkorn.
In die voorlegging van alternatiewes vir die uitvoer ing
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van 'n program, neem die besluitnemer sy besluit
op grond van wat volgens horn die beste blyk te
wees.

Sonder om daarop uit te brei kan daar on-

omwonde gestel word dat "beste"

'n relatiewe term

is.
Watter van die probleme genoem in die voorafgaande
drie

punte

ooka 1 ondervind word, een ding is duidelik

en dit is dat toepassers van 'n doelwitbegrotingstelsel in 'n sekere mate vir hulself duidelikheid
moet verkry oor die betekenis van die verskillende
begrippe betrokke by die stelsel en dat daar uit
die verskillende interpretasies daarvan 'n eie interpretasie geheg moet word.
reeds aangetoon hoedat

Onder punt 3.2 is daar

skrywers selfs die stelsel

verskillend beskryf.
3.13.4

Sosio-sielkundige faktore

Om suksesvol te wees moet die doelwitbegrotingstels el
aanvaar wees deur die raad, departementshoofde en
elke amptenaar belas met die uitvoering daarvan.
Dit was die geval in Sandton en daarom werk die
stelsel goed.

Op Springs het daar van die oorspronk-

like planne van die hoof finansiele beampte om dit
in te stel, egter weer nik s gekom nie.
Hierdie is geen sielkundige ondersoek nie en daarom
sal dit moeilik wees om te peil waaraan die lakshei d
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toe te skryf is om meer aandag te gee aan die mening
van die Fr3nzsenkornrnissie dat alle openbare owerhede
1
groot voordeel kan trek uit die doelwitbegrotingstelse l . )
'n Rede vir die laksheid mag 'n vrees wees dat begrotingsvoorstelle verwerp word,

'n persoon se werk

mag deur 'n ondersoek oorbodig blyk te wees of 'n
doelwitbegrotingstelsel mag vir individue self en/of
hul selfontwerpte prosedures gevaar inhou.
Die mens se inherente teenkanting teen verandering
mag ook 'n rol speel.

Koontz

&

O'Donnell (1974,

p. 387) noem dan ook " ... also many government budgetary divisions or staffs have been reluctant to
make the change from their practice and procedures
of annual budgets to longer-range budgets".
3.13.5

Politieke

(beleids) faktore

In die geval van die tradisionele lyniternbegroting
word daar redelik maklik konsensus bereik oor toevoegings of verminderings van bedrae vir spesifieke
items wanneer die begroting bespreek word.

"In

dealing with the allocation of funds to programmes,
the matter is not so easy, because the question of
priority treatment asse r t s itsel f , and matters of
policy are relevant.

Indiv i dua l s withi n the policy-

making body may have differing ideas as to which
programmes should receive priority treatment.

In

the sphere of local government, for instance, the
policy-making body (the Council) could generally
1)

Kyk ook p.

119.
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agree that opera houses, parks and roads should be
part of the overall programme structure, but it is
doubtful whether there will be overall social concensus with regard to priority ratings for achievement of these programmes"

(Hat tingh ,1973, di. l; p.192-3).

Die feit dat daar konflik mag bestaan by die vasstel
van prioriteite, hoef ender die tradisionele begrotingstelsel nie veel probleme te lewer nie.

Daar

kan selfs van jaar tot jaar op 'n kompromiebasis
voortgegaan word.

Onder die doelwitbegrotingstelsel

word die raad egter verplig om besluite te neem.
·Daar kan verskeie ander probleme genoem word wat 'n
hindernis kan wees vir die behoorlike werking van
'n doelwitbegrotingstelsel.
3.13.6

Gebrek aan objektiwiteit

Gebrek aan objektiwiteit is 'n faktor waarmee rekenin g
gehou moet word.

Die stelsel is kwantifiseerbaar

saver dit inkomste- en uitgawevlakke betref.

Die

hart van die stelsel, naamlik die doelstellings van
elke aktiwiteit, word ongelukkig nie orals in plaaslike owerhede soos oak in Sandton se geva~ kwantifiseerbaar aangedui nie.

In sulke gevalle, bied die

stelsel, wat besondere standaarde betref, dan weinig
bydrae wat 'n bedryfsekonoom kan bevredig.

Weliswaa r
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word die bereiking van doelstellings

(effektiwiteit)

nagejaag, maar die koste waarteen dit geskied is no g
gekoppel aan 'n bedrag geld wat nie noodwendig met
doeltreffendheid en effektiwiteit enige verband hoef
te he nie.

Die probleem is moeilik oorkombaar,byvCX)rbeeld

hoe skoon is Pietersburg?

Die moeilikheidsgraad be -

hoort nie 'n verskoning te wees om nie 'n poging aan
te wend nie en die proefskrif probeer om hierdie probleem te oorkom.

Die standaarde wat deur die proef-

skrif neergele word salver van volmaak wees maar
bied tog 'n basis vir vergelyking wat elke jaar
dieselfde sal wees.

As Pietersburg een jaar skoon

was dan is dit die volgende jaar skoon (of vuil)
in verhouding met dieselfde

(al is dit nie volmaak

nie) maatstaf wat vir die vorige jaar gegeld het.
Die maatstaf as sodanig waarmee gemeet word sal
dan minstens objektief wees.
Noudat die voordele en operasionele probleme , ten
opsigte van doelwitbegrotings bespreek is,is dit
gepas om die vraag te beantwoord of 'n doelwitbe grotingstelsel in Pietersburg kan werk.
3.14

Kan 'n doelwitbegrotingstelsel in Pietersburg werk?

Ten spyte van die voordele wat die stelsel bied l yk
dit asof die operasionele probleme wat die stelsel
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in Pietersburg sal ondervind te groot sal wees veral omdat 'n doelwitbegrotingstelsel nie kan slaag as di e
plaaslike owerheid se personeel nie goed in doelwitbegrotingsmetodes onderleg is nie.

Daar is personeel

en veral in stelselontleding,nodig om rigting te gee
by die instelling van die stelsel.
sodan~ge personeel programstrukture

In besonder moet
opstel.

Daar

is ook personeel nodig om programdoelstellings en
die alternatiewe metodes om dit te bereik te ontleed.
Die Pietersburgse plaaslike owerheid het nie een per soneellid wat genoegsaam op hoogte is om die stelsel
te begin nie.
organiseerde

'n Plaaslike owerheid sal 'n goedgeen bemande bestuursdienstedepartement

moet he voordat die stelsel behoorlik sal kan funksioneer.
Die behoefte aan behoorlik geformuleerde doelstellings
is egter in Pietersburg se geval baie groot.

Omdat

die behoorlike forrnulering van doelstellings effe ktiewe beplanning en beheer ten grondslag le,is dit
nodig om 'n alternatief vir 'n doelwitbegrotingstel sel te kry wat vir die raadslid en arnptenaar verstaanbaar sal wees.
Ten spyte van die voordele wat die doelwitbegrotingstelsel bied,is skrywer eg t er oortuig dat meeste van
die voordele wat daaraan toegedig word verkry kan
word deur van die elemente van die stelsel op die

gewone lynitembegroting toe te pas.
is, is die behoorlike definiering

Al wat nodig
van elke posse

doelstellings.
Uit die bylaes oor doelwitbegroting is dit duidelik
dat die belastings- en-algemenedienstebegroting

'n

rol het om te vervul en dat daar en elk geval nie
mee weggedoen kan word nie. 1 ) Die programstruktuur
met sy verskillende doelstellings lyk vir skrywer
onnodig.

Dit is nie nodig om 'n programstruktuur

op te stel as behoorlike doelstellings geforrnuleer
is nie.

Die bestaan van 'n programstruktuur lyk ook

nie na 'n waarborg vir goeie doelstellings nie.

Uit

die proefskrif sal dit blyk dat sinvolle doelstellings

vir die verskillende poste opgestel kan word sender
dat daar van 'n programstruktuur gebruik gemaak hoef
te word.

Soos reeds genoem bestaan daar 'n wesent-

like gevaar dat die programstruktuur as dit een maal
opgestel is sy waarde mag verloor deur 'n meganistiese
aard aan te neem.
Die doelstellings wat vir die verskillende programme
ontwerp word,kan met net soveel vrug vir die verskillende poste ontwerp word.

As die doelstellings

virelke pos bekend is dan behoort dit vir die raad
ook maklik te wees om sy pri oriteite te bepaal as
Die programmerings'n keuse uitgeoefen moet word.
element 'Ian die stelsel lyk na
van die begrotingsproses.
1)

Kyk Fig. 3.3, 3.5 en 3.6.

'n onnodige verfynin g

Die probleme wat met
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stelselontleding ondervind kan word en waarna reed s
verwys is sowel as die ander probleme wat bespreek
is, skakel in elk geval die moontlikheid om gou 'n
doelwitbegrotingstelsel in Pietersburg in te voer
uit.

Die plaaslike owerheid kan egter nie sonder

behoorlike doelstellings effektief bestuur word nie
en daarom word aanbeveel dat daar onmiddellik begin
word met die ontwerp van doelstellings vir die ver skillende poste asook met die ontwerp van effektiwiteitsmaatstawwe waarmee gemeet kan word of die
doelstellings bereik is.

Dit is egter nie op die

oog af so maklik as wat dit lyk nie en die proefskrif gaan 'n bydrae op die gebied probeer lewer.
3.15

Samevatting

In die hoofstuk is daar aandag gegee aan die vraag, _
wat 'n doelwitbegrotingstelsel is.

Nadat die ge-

skiedenis van die doelwitbegrotingstelsel in die
V.S.A. en in Suid-Afrika b e handel is, i s daar a a ndag aan die verskillende elemente van die ste l s e l
gegee.

Na behandeling van die voordele en opera-

sionele probleme van die stelsel is daar tot die
gevolgtrekking gekom dat die s telsel nie in Pietersburg geimplementeer kan word nie en is 'n alternatief daarvoor voo r geste l .

Die alternatief hou in

dat daar oor die doelstellings van elke funksie v an
die plaaslike owerheid besin moet word en dat dit
dan duidelik geformuleer, en gekoppel moet word a an
'n effektiwiteitsmaatstaf waarmee gemeet kan word
of dit bereik is.

175
HOOFSTUK 4
DIE RAAD, STADSKLERK EN STADSEKRETARIS

4. l

Inleiding

Na 'n hoofsaaklik teoretiese beskouing van beplanning,
beheer en doelwitbegrotingstelsels word nou probeer om
dit op die verskeie departemente van die Pietersburgse
plaaslike owerheid tuis te bring.

Eerstens word d aar

egter gepoog om dit ook aan die hoogste gesag in die
betrokke organisasiestruktuur naamlik die raad en
stadsklerk tuis te bring.
Die raad is 'n komitee en daarom word daar heelwat aandag aan komitees gegee.

Daarna word die rol wat di e

raad in die bestuursproses speel bespreek waarna d ie
hoofamptenaar van die plaaslike owerheid, die stadsklerk
se rol bespreek word.

'n Vergelyking word ook getref

tussen die funksies van die stadsklerk en die van 'n
hoofbestuurder van 'n private onderneming.

Die stad-

sekretaris kan as die administratiewe arm van die raad
beskou word en daarom word daar baie kortliks ook in
hierdie hoofstuk aan die departement van die stads ekretaris aandag gegee.
Daar word ter aanvang kortliks gekyk na die plek wa t
die raad, stadsklerk en ander departemente in die
plaaslike owerheid se organisasiestruktuur beklee .
Die diagram wat hieronder volg, gee 'n aanduiding
daarvan.
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Fig. 4. 1

Die organisasiestruktuur van die Pietersburgse plaaslike owerheid

Raad

Bestuurskomitee

Art. 59
Komrnissies

Stadsklerk

Hoofbeampte
(Administratief/
Fi nansieel)

Dept. van
die stadstesourier

Dept. van
die stadsekretaris

Hoofbeampte
(Tegnies)

Dept. van
die stadsinge_n ieur

Dept. van
die elektrotegniese ingenieur

Gesondhe id

Beskermingsdienste

Parke en
landgoed

I

Die raad is die hoogste ge sag en is saarngestel uit
nege lede wat die nege wyke wa a r in die munisipale
gebied van Pietersburg vir verkies i ngsdoeleindes
verdeel is, verteenwoordig.

Uit die raqd word drie

lede, waarvan een di e voorsitter is, aangewys om as
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dagbestuur of uitvoerende komitee op te tree.
komitee staan bekend as die bestuurskomitee.

Die
Die

stadsklerk is die hoofuitvoerende beampte en dien
as skakel tussen die verskillende departementshoofde
en die raad en bestuurskomitee.

Die Artikel 59 kom-

missies is kommissies wat ingevolge Artikel 59 van
Ordonnansie 40 van 1960 deur die raad of bestuurskomitee hetsy uit eie geledere of andersins benoem
kan word om enige aangeleentheid waaroor die raad
seggenskap het of enige ander voorstel of skema wat
betrekking het of mag he op die werksaamhede van
die raad te ondersoek en daaroor verslag aan die bestuurskomitee te doen.

Enige sodanige kommissie reel

sy eie prosedure.
Die organisasiestruktuur soos hierbo uiteengesit verskil van die gewone plaaslike owerheidstruktuur in
die sin dat daar tussen die departementshoofde en
die stadsklerk twee hoofbeamptes is, naamlik die
hoofbeampte

(administratief/finansieel) en die hoof-

beampte (tegnies).

Die rede vir die instelling van

die twee poste en die pligte daaraan verbonde, word
later in die hoofstuk uiteengesit.

Die stelsel het

in die praktyk baie voordele waarvan die verligting
van die las op die stadsklerk se skouers die grootste
is.

Enige onderneming van d ie grootte van die Pie-

tersburgse plaaslike owerheid sal ten minste 'n
assistent hoofbestuurder he om die las ligter te maak.
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(Die feit dat plaaslike owerhede nie meer algemeen
van hierdie stelsel gebruik maak nie kan miskien
toegeskryf word aan die rol wat politiek mag speel
by die aanstellings van die nodige amptenare ).

'n

Verdere voordeel spruit uit die vlotter verloop van
bestuurskomitee- en raadsvergaderings.

Ten opsigte

van elke aspek wat op 'n vergadering voorgele word,
moet die betrokke hoofbeampte 'n aanbeveling maak.
Die feit dat navrae aan die betrokke hoofbeampte
gerig word, noodsaak horn om op die hoogte te kom van
die betrokke sak~.
Die organisasiestruktuur toon groot ooreenkoms met
die konvensionele organisasiestruktuur van 'n private
onderneming (Allen, 1958, p. 78).

Die raad is net

soos in die geval van 'n raad van direkteure van 'n
private onderneming 'n tipiese voorbeeld van meervoudige bestuur.
Die raad is net soos die bestuurskomitee eintlik nik s
anders as 'n komitee nie en daarom is <lit gepas om
op hierdie stadium kortliks aan komitees in die algemeen aandag te gee.
4.2

Komitees

4.2.1

Inleiding
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Komitees verskil wyd.

Sommige komitees voer bestuurs-

funksies uit, ander nie.

Sommige neem besluite terwyl

ander weer net 'n saak beredeneer sender om tot 'n besluit te kom.

Sommige maak aanbevelings, ander ontvang

inligting en nog ander is die belangrikste uitvoerende
liggaam van 'n onderneming.

'n Komitee mag lyn of

staf van aard wees, formeel of informeel, tydelik o f
permanent (Koontz

&

O'Donnell, 1964, p. 340).

Wat ookal die aard van 'n komitee is, die essensiele
eienskap daarvan is groepaksie wat 'n spesifieke probleem of saak hanteer.

Komitees word algemeen gebru ik

in feitlik enige soort organisasie (Filley, 1974,
p. 236).

'n Feit waarmee nie aldag rekening gehou word

nie, is dat 'n sakeonderneming se raad van direkteure
niks anders as 'n komitee is nie.
dat

Soros word gevind

sakeondernemings in plaas van deur 'n hoofbestuur -

der, deur 'n bestuurskom~tee bestuur word.

Waar di t

by sakeondernemings seldsaam is, is dit by plaaslike
owerhede d i e gebruik dat die bes t uurskomi t ee h e lp om
die hoofbestuursfunksie te verrig.
Daar kan verskeie redes aangevoer word waarom komi tees
gebruik word waarvan die belangrikstes hieronder b espreek sal word.
4.2.2

Voordele van komitees
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Deskundige en kollektiewe kennis kan op 'n spesifieke
probleem gekonsentreer word.

Die geykte uitdrukkin g,

twee koppe is beter as een, is bier van toepassing.
In Pietersburg is daar nege.

Komitees is nie die

enigste wyse waarop groepoordeel verkry kan word
nie.

So kan 'n stafspesialis byvoorbeeld individu-

eel met

verskeie persone praat en 'n groepsmening

kry sonder dat 'n komitee gevorm i s.

Die waarde van

groepsamesprekings en oordeel le in die stimulerin g
wat volg op gedagtewisseling en die kruiseksaminer ingstegnieke van 'n komiteevergadering (Terry, 1977, p .
285).

'n Wye veld van ondervinding kan getap word

en baie nuwe idees en oplossings vir probleme kom na
vore (Kast & Rosenzweig, 1974, p. 313;

Albers,

1969, p. 215).
Verdeling van gesag
Die vrees dat te veel gesag aan e en persoon toeve rtrou
kan word, lei dikwels tot die sti gting van komitee s
(Koontz

&

O'Donnell, 1964, p. 343).

Veral in owerheids -

instansies is dit die geval en daarom word regerin gsinstansies gekenmerk deur 'n groot aantal rade en
komitees.

Lede van 'n komitee s a l oo r en weer toe sig

hou oor mekaar se werk.
Verteenwoordiging deur b e langegroe:e_e
Veral in owerheidsinstansies is daar 'n sterk neig ing
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om verskeie belangegroepe te betrek by beleidsformulering.

Wanneer 'n belangegroep verteenwoordiging o p

'n kornitee het, lei dit tot die gevoel dat die belangegroep sy saak kan stel en dat sy belange aandag
geniet het.

Verteenwoordiging deur verskeie belange -

groepe lei tot 'n rneer gebalanseerde groepsoordeel
en 'n meer gediversifiseerde beskouing. Enige misverstande wat daar tussen komiteelede mag bestaan
kan uit die weg geruim word.
Bevordering van koordinasie
Waar daar verskillende departemente is, is dit moeil ik
om elke handeling en plan met mekaar te koordineer.
'n Komitee stel die individue betrokke in staat om
'n beeld van die geheel te kry en om hulle plek en
verhouding tot die geheel te evalueer en hul planne
en beleid daarvolgens in te rig.

'n Komitee is 'n

handige hulpmiddel om 'n projek van stapel te stuur
waarin verskeie departemente moet saamwerk.
Oordrag van inligting
'n Komitee bring lede van verskillende partye in 'n
projek of by 'n probleem betrokke bymekaar. Almal k ry hul
opdragte en neem gelyktydi g k ennis van besluite.
Enige onduidelikheid kan onmiddellik uit die weg
geruim word.
lik (Koontz

Die tyd wat bespaar word, is aansien&

O'Donnell, 1964, p. 344).
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Motivering word bevorder
Meer mense is betrokke by besluitneming.

Mense hou

van deelname in besluitneming en aanvaar en voer 'n
besluit waaraan, al is dit soms net 'n geringe mate,
meegewerk is, meer entoesiasties uit (Terry, 1977,
p. 285).

Komitees kan kundig aangewend word deur ' n

leier wat miskien 'n ongewilde maar enigste oplossing
wil deurvoer.

Deur die besluit deur 'n komitee te

laat neem in plaas van dit self te neem, vermy of
verminder vir die leier die nadelige gevolge van ' n
ongewilde besluit (Koontz

&

O'Donnell, 1964., p. 346 ) .

Die teenoorgestelde kan natuurlik ook plaasv i nd.
Kundige bestuurders of voorsitters kan deur die aanwys van 'n komitee 'n beslissing vermy of uitstel
wanneer dit hulle pas.
Prestige
Daar is prestige verbonde aan lidmaatskap van 'n
komitee.

Lede voel dat hulle erkenning on tva n g he t

en 'n menslike begeerte om aan iets te behoort e n
iets sinvol uit te rig, word vervul.
Opvoedingswaarde
Lede se siening van 'n saak verbreed.

'n Lid kom

in aanraking met ander se probleme en die ondernemi ng
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as geheel se probleme.

Dit dien as goeie opleidings-

veld vir jonger bestuurders
4.2.3

(Terry, 1977, p. 285).

Nadele van komitees

Duur en tydrowend
Elke lid wil gewoonlik sy se se, verskil dikwels van
ander en moet soms breedvoerig motiveer om die ander
te oortuig.

Dat tyd geld is, word sterker beklem-

toon as bereken word dat 'n stadsklerk van 'n plek
so groot soos Pietersburg min of meer R6,78 per uur
verdien, bereken op 'n basis van 'n 45 uur werksweek.
Gemiddeld 13 uur per maand word in komiteevergaderin gs
deurgebring;

'n totale koste dan van R88,00 per

maand (Mcssie & Douglas, 1977, p. 229

Albers,

1969, p. 219).
Kompromiee en groepsvorming
Baie komiteebesluite word geneem nadat die partye
wat van mekaar verskil het iets moes prysgegee het
om 'n beslissing te kon bereik (Terry, 1977, p. 137).
Baie keer noodsaak 'n gebrek aan tyd lede om 'n
saak behoorlik uit te tr ap en word sommige argumente
teruggehou of nie so sterk be~ l emtoon nie net om
tot 'n besluit te kom.
sluite.

Di t lei tot verwaterde be-

Komitees bestaan uit relatief klein groe-

pies persone wat mekaar soms baie goed leer ken
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en wat as gevolg van lojaliteit, onderlinge respek
en "ordentlikheid" streef na beslissings wat almal
sal tevrede stel.

Lede mag dikwels, en dit gebeur

veral wanneer daar politiek by betrokke is, teen
ander lede van die komitee stem meer as teen die
standpunt van die lede.

Baie verdienstelike sake

wat deur 'n minderheidsgroep voorgele word, kan op
so 'n wyse verongeluk word.

Aan die ander kant kan

'n minderheidsgroep die feit dat 'n kornitee eenparige
of amper eenparige beslissings wil neem, uitbuit
deur aan te dring op aanname van hulle standpunt.
Ten einde die skyn van 'n verenigde front te handhaaf word toegegee aan eise.

Dit mag gebeur dat

een persoon in werklikheid 'n groot komitee beheer
omdat hy die beslissende stem het, veral waar ewe
groot groepe bestaan en hy nie gebonde is aan enige
van die groepe nie.

'n Poging om so persoon se

steun t~ wen kan lei tot verwaterde besluite (Koontz
&

O' Donne 11, 19 6 4 , p. 3 4 7) .

4.3

Komitees in plaaslike bestuur

Plaaslike owerhede in Transvaal is vroeer jare beheer deur raadslede wat op verskeie komitees gedien
het en wat die veelvoudige komiteestelsel genoem is.
Onder die stelsel is die toesi g oor werksaamhede van
die raad deur verskeie komitees behartig wat elk 'n
deel van die totale werksaamheid beheer het en wat
saam die hele werksaamheid van die plaaslike owerhei d
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gedek het.

Die voordele van die stelsel word hier-

onder uiteengesit (Munisipale administrasie en
ingenieurswese, Maart 1969, p. 13):
4. 3. l

Voordele van die veelvoudige komiteestels el
volgens die Haraiskommissie

(i)

Dit het raadslede in staat gestel om in 'n be sondere aktiwiteit te spesialiseer.

Hoe gro-

ter kennis van 'n besondere werksaamheid opgedoen is, hoe beter was die raadslid in staat
om die raad behulpsaam te wees in die formul ering van beleid sover dit betrekking op die besondere aktiwiteit het.

Terselfdertyd is die

effektiwiteit van die toesig oor die uitvoering
van die besondere aktiwiteit verhoog.
(ii)

Di e komitees het gewoonlik nie meer as vyf
lede gehad nie en was daarom in staat om din ge
gedoen te kry.

Terselfdertyd was daar ook ge-

noeg komitees om te verhinder dat diktatoriale
neigings ontstaan en ondeurdagte besluite ge neem
word.
(iii)

Onder die vee lvoudige komiteestelsel het elke
raadslid 'n kans gekry om 'n aandeel te he in
die bestuur van 'n deel van die plaaslike owe rheidsmasjinerie en het dit gelei tot die gevoel
dat hy 'n nuttige rol vervul.
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Die voordele hierbo genoem het egter nie swaar genoeg geweeg teen die nadele

(Munisipale administra-

sie en ingenieurswese Maart 1969, p. 13) van die
stelsel soos hieronder uiteengesit nie en die veelvoudige komiteestelsel is deur die bestuurskomiteestelsel vervang.
4.3.2

Nadele van die veelvoudige komiteestelsel
volgens die Maraiskommissie

(i)

Die veelvoudige komiteestelsel was direk verantwoordelik daarvoor dat die raad se amptenare in verskillende kompartemente verdeel
was waaroor op jaioerse wyse deur die betrokke
departementshoof gewaak is.

(ii)

Komitees het onafh ank lik van mekaar gewerk en
daar was geen administratiewe koordinasie nie.
Net so het departementshoofde onafhanklik van
mekaar gewerk.

(iii)

Die versoeking en geleentheid om mag te verkry
en vertroulike inligting te misbruik, was die
grootste nadeel van die stelsel.

(iv)

Die raad het deur sy k omitees gefunksioneer.
Die komitees kon weer nie funksioneer sonder
direkte toegang tot die amptenare nie wat ve r-
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antwoordelik was vir die uitvoering van die
raad se voorskrifte.
(v)

Raadslede se inmenging met amptenare k.on nadelige gevolge he en die moreel en dissipline
van die amptenare ondermyn.

(vi)

Die stelsel het die sienswyse onder raadslede
bevorder dat elkeen van hulle beklee was met
die raad se gesag.

(vii)

Soveel raadslede soveel base het veroorsaak
dat geen versoek deur enige raadslid gering
geag kon word nie as 'n amptenaar sy werk
wou behou en vordering maak nie.

(viii)

Die fragmentering van die raad se beheer, toesig en beleidsbepaling was 'n fundamentele
swakheid van die stelsel.

(ix)

Omdat die komitees hulle werk agter geslote
deure verrig het, het die publiek hulle belangstelling in raadsake verloor.

(x)

Te veel van die raadslede se tyd is deur die
stelsel opgeneem met die gevolg dat geskikte
persone nie bereid was om hulleself as raadslede beskikbaar te stel nie.
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Die Maraiskornmissie het aanbeveel dat d ie bestuurskomitee ingestel moes word om die nadele wat hierbo
kortliks uiteengesit is te oorkom.

Die bestuurs-

komitee kan vergelyk word met die kabinet in die sentrale owerheidstelsel.

In plaas daarvan dat die volle

raad oorval word met die detail van alle sake wat
voor hulle moet dien, word daar in 'n dorp soos Pietersburg drie lede aangewys wat as soort v a n dagbestuur dien en aanbevelings maak wat voor die vol l e
raad dien.

Elke saak wat voor die raad moet dien

word eers deeglik deur die bestuurskomitee bespreek
voordat 'n aanbeveling aan die volle raad gemaak word .
Die bestuurskomitee neem dus baie van die sleurwerk
uit die ander raadslede, wat nie op die komitee die n
nie, se hande en kan beskryf word as 'n reeling om
die regeringsproses te vergemaklik.
Die bestuurskomitee beklee 'n sentrale plek in die
bestuur van plaaslike owerhede.

Dit is veral aktie f

op die terrein van beleidsvormingen hul invloed op
hierdie gebied is miskien groter as in enige ander
gebied van bestuur.
trokke by beheer.

Die bestuurskomitee is ook beDit is n et logies dat hul betrok-

kenheid by beplanning opgevolg moet word met gesonde
beheer.

Ingevolge a rt ikel 57 van Ordonnansie 40 van

1960 is sekere statutere funksie s aan die bestuurskomitee opgedra.

Daarbenewens kan verdere bevoegd-

hede by wyse van delegasie deur 'n raad aan die bestuurskomitee oorgedra word (Botes, 1978, p. 172).
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Op die stadium kan daar oorgegaan word na 'n kort
bespreking van die raad se rol.
Nadele van d i e raad· as meervoudige bestuursvo rm

4.4

Die raad van direkteure is die mees algemene vorm van
meervoudige bestuur.

Die groot swakheid van 'n raad

van direkteure is gewoonlik die wyse waarop dit saamgestel is.

Die Amerikaanse Instituut vir Bestuur

(1951, p. 4) het bevind dat dit die grootste enkele swakheid van die Amerikaanse maatskappy is.

Sonder vrees

vir teenspraak kan dit gestel word dat dit ook die geval is met plaaslike owerhede.

Die volgende is 'n

ontleding van die beroepe van Pietersburg se stadsraadslede soos op 1 Januarie 1979:
2

Skoolhoofde ( 1 afge tree )

2

Eiendomsagente

1

Administratiewe amptenaar

1

Prokureur

1

Bandehandelaar

1

Afgetrede begrafnisondernemer

1

Geoktrooieerde rekenmeester

Sonder om onnodig kri ti es te wee s, behoort enigiemand
te besef dat waarskynlik mi n van hierdie persone 'n
bydrae van formaat kan lewer wanneer dit kom by die
toepassing van rnoderne bestuurstegnieke en -metodes
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in 'n Rl4 miljoen per jaar onderneming.

Politiek

sal altyd 'n faktor wees by die samestelling van
stadsrade en dit is goed dat dit so moet wees.
Waarvoor egter 'n pleidooi gelewer kan word, is
dat kiesers meer aandag behoort te skenk aan die
bydrae wat 'n persoon kan maak en dat persone wat
'n bydrae kan lewer hulself beskikbaar behoort te
stel.

Dit sal 'n geruime tyd duur en baie maat-

reels sal getref moet word om dit te bewerkstellig.
Basies sal die gedagte aan die publiek verkoop moet
word.

Die verkoop van die gedagte kan op verskillen-

de rnaniere geskied maar dit word nie verder bespreek
nie.

Omdat daar egter 'n uitstekende voorbeeld is

van die wyse waarop die pers in die proses betrek
kan word, word volstaan met die enkele voorbeeld van
'n berig wat kort voor 'n tussenverkiesing in 'n
plaaslike koerant verskyn het (The Northern Review,
19/7/74, p. 1).

"EXPERT KNOWLEDGE REQUIRED
It is a tribute to the high esteem in which the
Pietersburg Town Council is today held, that
three candidates of the calibre of Dr. Piet
Naude, Mr. Rall du Preez and Mr. Abe du Rand
have offered themselves a s candidates for the
vacancy in Ward Three.
asset to the Council.

They would all be an

,
.
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In deciding for whom to vote however, ratepayers
in Ward Three would be wise to examine the
Council's one obvious weakness - the absence of
expert business knowledge and financial 'knowhow'.

An astute financial brain could material ly

contribute to the compilation of the Council's
R9 million budget to ensure t ha t ratepayer's
funds are spent in th e most economic manner.
In these circumstances it is the Review's belief that despite the obvious fine qualities
of all the candidates, the man for the job in
the Council is Mr. Abe du Rand.

Not only is

Mr. du Rand a Chartered Accountant, but he has
had wide experience in financial matters.

He

has already had a number of years experience
as a Town Councillor, and has brought large investments to Pietersburg to assist in its progress and expansion.
In the sphere of government today, no less than
in any other occupa tion , it is an age of speci alisation and skilled knowledge.

If we want

better local government in Pietersburg, it is
up to us to provide the special knowledge required.

Mr. du Rand has that knowledge.

Let

us do ourselves a favour by voting him into
the Council at the by - election which takes
place next Wednesday."
'n Faktor wat mense teehou om hulself verkiesbaar te
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stel is die geweldig baie tyd wat raadslede moet
bestee

aan raadsake en waarvoor hulle baie min

vergoeding ontvang.

Die volgende toelaes is van

toepassing in Pietersburg (1978):
Gewone raadslid

Rl05 per maand

Lid van bestuurskomitee: R210 per maand
Voorsitter van die
bestuurskomitee

: R231 per maand

Burgemeester

R313 per maand

(R208 toelaag)

Onderburgemeester

R209 per maand

(Rl04 toelaag)

Watter argumente ookal aangevoer kan word oor waarom
raadslede nie groter toelaes behoort te kry nie, is
daar geen bedryfsekonomiese regverdiging vir die lae
toelaes nie.

Die min werklike ure wat in die raad-

saal deurgebring word, moet nie as maatstaf gebruik
word vir vergoeding nie.

Ten einde die werk behoor-

lik te doen moet ure aart huiswerk en agtergrondstudie
spandeer word.

'n Onderbre king van twee ure op 'n

middag beteken meeste van die tyd 'n afskryf van d ie
hele middag omdat niks behoorlik aangepak kan word in
die uur voor die vergadering en die halfuur daarna nie.
Dit is moeilik om voor te skryf wat die vergoeding
behoort te wees.

Indien 'n dorp soos Pietersburg

sy toelaes verdriedubbel {b u r gemeester en onderburgemeester se onthaaltoelaes

uitgesluit) sal die

addisionele koste R30 744 per jaar wees.

Gebaseer
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op die 1976/77 syfers is dit 'n addisionele 0,40 persent
van die totale uitgawes volgens die inkomste- en
uitgawestaat en dit behoort die plaaslike owerheid
seker te kan bekostig.
4.5

Funksies van die raad

Die raadslid kan nooit in individuele hoedanigheid
optree nie, byvoorbeeld ashy 'n amptenaar raakloop wat
iets verkeerd doen, kan hy horn nie aanspreek nie.

Die

amptenaar kan alleenlik aangespreek word as die
raadslid die saak in 'n raadsvergadering by wyse van
'n mosie of vraag te berde bring of as die raadslid
die stadsklerk wat die enigste skakel tussen die
raad en amptenare is, vra om deur middel van die betrokke departementshoof die amptenaar aan te spreek
(Irvine, 1978, p. 152).
Die Ordonnansiesomskryf nerens die algemene pligte
van 'n raad nie maar die volgende kan algemeen beskryf word as van die belangrikste:
4. 5 .1

.'.!'._ _r usteeskap

Dit is die raad se belangrikste funksie.

Miljoene

rande se geld wat nie almal hulle eie is nie, word
in die hande van 'n paar manne gelaat.

Du Rand

(Northern/Noordelike Review, 19/7/74, p. 5) stel die
saak soos volg, net voor sy verkiesing as raadslid:
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"In 'n onderhoud met die Review het mnr. Abe
du Rand een van die kandidate in die munisipale tussenverkiesing eerskomende Woensdag,
horn as volg uitgelaat:
'Ek sien my taak as Raadslid as die van 'n persoon wat in 'n posisie van trust aangestel is.
Raadslede beskik oor miljoene rande van bela stingbetalers se geld en moet dus met groot verantwoordelikheid oor die besteding daarvan besluit.

Ek glo dat dit die Raad se plig is om

soveel moontlik inligting te verstrek oor d ie
besteding en aanwending van die belastingbetalers se fondse' ".
4.5.2

Vasstelling van doelstellings

Die hoofdoelstelling van enige plaaslike owerheid is
om die openbare welsyn te bevorder.

Dit klink makl ik

maar om dit weer te gee in duidelik verstaanbare doelwitte en basiese beleid verg vee l kundigheid. Cloete
{1978a, p. 136) onderskryf die belangrikheid van doe lwitte en noem:"Sonder 'n beleid wat doelwitte en mikpunte stel, is beheer deur die raadslede en verant woordingdoening aan die ingesetenes asook die hoe r
owerhede altyd 'n sinnelose gevroetel en 'n gekyf
oor beuselagtighede".
4. 5. 3

Aanstelling van hoofamptenare
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Daar is seker geen ander enkele faktor wat die plaas like owerheid oor die langterrnyn soveel gaan beinvloe d
as juis die aanstelling van die arnptenare wat gernoeid
gaan wees met die uitvoering van die stadsraad se beleid nie.
4.5.4

Goedkeuri~van begrotings en beheer oor
planne en beleid

Die doelstellings en beleid van plaaslike owerhede
word tans weerspieel in die jaarlikse begroting en daar orn
is die goedkeuring daarvan 'n sleuteltaak van die
raad.

Hierdie funksie hang nou saarn met die raad

. s ·e beheerfunksie.

Die begroting is die standaard

waaiteen prestasie tans gerneet word.

Daar behoort

dus gereeld aan die stadsraad verslag gedoen te word
oor die mate waarin daar binne die g~ense deur die begroting gestel gehou word.
Die Ordonnansie bepaal
dat alleenlik bedrae wat op die begroting . voorkorn
deur die stadsraad spandeer mag word.

Enige oor-

skryding van 'n uitgawe-itern rnoet vir goedkeuring
aan die raad voorgele word en 'n volledige rnotivering vir die oorskryding van die begrote bedrag
rnoet die aansoek vergesel.
4.5.5

Navrae

Die stadsraad behoort nie alles wat aan horn voorgele
word te aanvaar nie.

Dan sou dit 'n blote rubber-
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stempel word.

Dit is ten regte of onregte,

'n alge-

mene beskuldiging teen stadsrade maar die lede van
die Pietersburgse stadsraad poog wel om op hoogte
te bly van wat aangaan.

Elke saak wat voor die raad

kom, word eers deeglik deur die bestuurskomitee uitgepluis op 'n vergadering waar al die hoofamptenare
en departementshoofde teenwoordig is.

Enige navrae

word beantwoord, en dan word hierdie vergadering 'n
paar dae later gevolg deur 'n verdere bestuurskomiteevergadering waarop al die ander raadslede en
weer die hoofamptenare en departementshoofde teenwoordig is.

Op hierdie vergaderi ng kan die raads-

lede wat nie lede van die bestuurskomitee is nie
hulle uitspreek oor enige saak en vrae aan die
amptenare vra deur die voorsitter van die bestuurskomitee.

Hulle het egter nie 'n stem nie en di e

bestuurskomitee maak nog die aanbeveling soos hulle
goed dink.

Na 'n paar minute verdaging van die

vergadering vind die volle raadsvergadering plaas,
waarop die raadslede die mag het om die aanbevelings
van die bestuurskomitee te aanvaar of te verwerp.
By die volle raadsvergade ring neem die burgemeester
die voorsitterstoel in.

Lede van di e publiek en

pers woon gewoonlik die raadsvergadering by.
Die vrae wat op hierdie vergaderin gs gevra word,
is gewoonlik van 'n indringende aard en vereis van
die amptenare om op hoogte te wees van wat in hul
departemente aangaan.
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Daar is baie ander spesifieke funksies wat verrig
word, maar die paar wat hierbo kortliks bespreek is,
gee 'n goeie beeld van wat van 'n raad verwag word.
Die bestuurskomitee na wie se funksies reeds op bladsy
188 verwys is, is eintlik die mense wat die werk doe n.
Die volle raad plaas gewoonlik net formeel sy stempe l
daarop.

Botes

(1978, p. 178) noem dan ook "Die raad

as sodanig is weinig meer as 'n rubberstempel, ...• . " .
Die uitvoering van besluite wat deur die bestuurskomitee geneem en wat deur die volle raad goedgekeu r
is, berus by die amptenare.

Die amptenare voorsien

ook die inligting op grond waarvan besluite deur
die bestuurskomitee geneem word, en die bestuurskomitee is in baie gevalle van die amptenare afhanklik
om 'n besluit te kan neem.

Botes

(1978, p. 179) noem

dan ook dat " ... die oorgrote meerderheid van aanbevelings wat deur die amptenaar aan die bestuurskomitee voorgele word gewoonlik aanvaar word - daar is
dikwels geen ander beslui t wat geneem kan word nie ~"
Omdat dit vir die raad moeilik is om te bepaal hoe
juis of hoe goed die inligting is waarmee hulle voo r sien is, is sy hande sover dit die bepaling van effe ktiwiteit en doeltreffendheid betref baie gebind en
is die mate waarin binne die begroting se grense gehou is, omtrent die enigs t e maatstaf wat geld.

Maar

die begroting, hoewel deur die raad goedgekeur, word
deur die amptenare opgestel, en daar is geen waarborg
dat die amptenare nie dalk rojaal gewerk het toe d i e
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begroting opgestel is nie.

Dit is byvoorbeeld vir

die raadslid moeilik om te weet of R600 ten opsigte
van die uitgawe-item monsterondersoeke

onder die

pos riolering nie dalk RlO kon gewees het nie.

Daar

is natuurlik geen maklike oplossing vir hierdie probleem nie, want weinig mense op 'n stadsraad is bevoeg om oor sulke sake 'n oordeel te fel vanwee
gebrek aan tegniese kennis.

Die raad en natuurlik

die inwoner, het geen waterdigte waarborg dat sy
geld nuttig en doeltreffend bestee word nie.

'n

Inwoner behoort egter meer gerus en tevrede te voel
ashy weet dat moderne bestuursmetodes en -tegnieke
deur die amptenare aangewend word om die plaaslike
owerheid te bestuur.

Die raad sal egter nie weet of

moderne bestuursmetodes en tegnieke aangewend word
as daar nie mense op die raad is wat behoorlik gekwalif iseer en in moderne bestuurstegnieke en beginsels
onderle is nie.

Dit sou wensdenkery wees om te

dink dat die dag ooit sal aanbreek dat 'n raadslid
slegs op grond van sy bekwaamhede verkies sal word.
Die raadslid wat dan verkies word, bekwaam of nie,
sal seker sy bes probeer, maar dan moet aan horn rigtin g
gegee word.

Die stelling kan egter gemaak word dat

hy self sy rigting moe t vind of deur die amptenare
in 'n rigting gestuur word.

Di e raadslid moet

weet waarheen die plaaslike owerheid op pad is en
hoe hy op daardie pad vorder.

Die proefskrif sal

probeer om vir die raadslid 'n eenvoudige werktuig
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te gee waarnee

hy kan vasstel of die plaaslike ower-

heid weet waarheen hy op pad is en hoe hy op die pad
vorder.
Daar is haas geen effektiwiteits- en doeltreffendheidsmaatstawwe wat gebruik kan word om die wyse
waarop die raad sy funksies verrig, te bepaal nie.
'n Beoordeling van die effektiwiteit van die raad
vind volgens die kiesers se standaarde elke vyf
jaar plaas.

Dan is dit ook nog nie te se dat hulle

beoordeling objektief is nie, want dit is bekend
dat die beste raadslid of kandidaat dikwels nie die
paal haal nie omdat faktore wat niks te doen het
met sy vermoe om die werk te doen die uitslag van
die verkiesing bepaal.
Die enigste uitweg uit die dilemma is om 'n metode
te vind waarvolgens die mense met die beste potensiaal om die taak as stadsraadslid suksesvol uit
te voer, op die raad kan kom sonder die sleur van
'n verkiesing.

Die probleem is nie 'n nuwe nie en

het alreeds in 1921 bestaan en is geopper in die
verslag van "The Local Government Commission" van
dieselfde jaar (Cloete,

1978c, p. 126).

'n

Oplossing mag wees om die Administrateur van Transvaal toe te laat om 'n get al lede, se nie meer as
vyf en twintig persent van die verkose lede, aan te
stel op die stadsraad indien hy van mening is dat
sodanige persone 'n betekenisvolle bydrae tot die
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raad kan maak.

Ind i en daar geen sodanige persone

in 'n dorp is nie, hoef geen addisionele aanstelling
gernaak te word nie.
Oor die vereistes waaraan sodanige persoon moet voldoen, sal wye rneningsverskil bestaan maar dit moet
streng wees.

Ook rnoet sodanige persoon ten minste

aan die wetlik voorgeskrewe vereistes voldoen waaraan enige ander persoon moet voldoen wat homself as
raadslik verkiesbaar stel.
Die aangewese persoon om sodanige persoon(e) onder
die aandag van die Administrateur te bring, is natuurlik die stadsklerk.

Die arnptenary van enige

plaaslike owerheid het tog in hulle verbeelding
die ideale raadslid voor oog.

As daar in die ge-

meenskap dan 'n persoon is wat na hul mening aan
die ideaal voldoen, behoort 'n behoorlike motivering oor sy goeie hoedanighede die Administrateur
tot 'n aanstelling te beweeg.

McPherson (1978, p. 92 )

is nie ten gunste van nominering van raadslede nie
aangesien dit politiekery net verder kan bevorder.
As die amptenaar egter 'n persoon as raadslid aanbeveel dan behoort di e politiek daarby betrokke mini maal te wees.

Dit is dan ook die enigste omstandig-

heid waaronder skrywer sal aanbeveel dat raadslede
genomineer mag word.

'n Groot nadeel van die raad
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is die feit dat dit elke keer vir 'n vyf jaar terrnyn
gekies word en dan nog boonop bestaan uit mense wat
nie noodwendig bestuurskundig is nie.

Vyf jaar hied

'n lank genoeg tydperk vir so 'n groepie mense om
'n belangegroep te vorm wat nie noodwendig die belange van die inwoners voorop hoef te stel nie.

Ten

spyte van die feit dat so 'n raad 'n plaaslike owerheid op chaos kan afstuur, kan daar niks aan gedoen
word voor die volgende verkiesing nie.
dalk

Dit mag

'n goeie doel dien indien raadslede jaarliks

op 'n rotasiebasis verkies word vir 'n termyn van
vyf jaar.

Dit sal daartoe lei dat daar elke jaar

ten minste een of twee nuwe lede aangewys mag word.
Nuwe bleed in 'n komitee bring gewoonlik vernuwing
in denke en optrede.

In Natal word daar in terme

van Artikel 39 van die Local Authorities Ordinance
No. 25/1974 bepaal dat 'n plaaslike owerheid verplig is om jaarlikse verkiesings te he waarby eenderde van die raadslede verkies word.

Met spesiale

goedkeuring van die Administrateur kan lede vir 'n
vier jaar termyn met verki e sings elke tweede jaar
van helfte van die lede, verkies word.

Die Natalse

metode van verkiesings lyk vir skrywer na die beste
een.

McPherson (1978, p. 90) ondersteun skrywer

se standpunt: "Anothe r cause for regret (since I do
not believe this was in th e i n teres t s of local
government) is that in the Transvaal it was decided
that the period of office of councillors should be
extended to five years and all councillors retire a t
the same time ".
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Die publiek is geregtig om raadsvergaderings byte
woon maar in Pietersburg is die belangstelling,net
soos dit in die res van die land is, power.

Die

publiek moet egter nie kwalik geneem word nie omdat
niemand daarvan hou om 'n vergadering byte woon waar aan hy nie deel mag he sover dit die besprekings aanbetref nie.
elk

Botes

(1978, p. 179) noem dat daar in

geval weinig besprekings op raadsvergaderings

plaasvind en dat 99 persent van die aanbevelings op die
agenda sander bespreking aanvaar word.

Die publiek

behoort die reg te he, en dit word hiermee aanbeveel, om hul mening te kan lug met sodanige vergaderings en selfs van byvoorbeeld regsverteenwoordigers
gebruik te maak as hulle dit sou verkies.

Die pro-

sedure waarvolgens dit mag plaasvind behoort egter
streng voorgeskryf te word om dit ordelik te laat
verloop.

Sodanige reg sal of behoort te verseker

dat die publiek minstens die belangstelling in
raadsvergaderings sal toon wat aandeelhouers sorns
in hul rnaatskappy se vergaderings toon.

Dit sal

die addisionele voordeel he dat raadslede nie in
die versoeking kan korn om eie belang in pleks van
algernene belang te dien nie.
4.6

Delegasie van b e voegdhede aan die be~tuurskornitee, stadskl e rk of hoofde van departe~e nte

4.6.1
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Delegasie van bevoegdhede speel 'n belangrike rol
in plaaslike bestuur en het 'n invloed op die
spesifieke funksies wat deur die raad en amptenare
verrig moet word.

Dit is daarom gepas om kortliks

een en ander daaroor te skryf.
Net so noodsaaklik as wat toerusting is vir die uitvoering van die werke van die raad, net so noodsaaklik is die delegering van bevoegdhede in 'n organisasie soos 'n plaaslike owerheid.

Uit die aard van

die saak is dit 'n onbegonne taak vir die raad om
elke reg en plig waaroor hy beskik self prakties uit
te voer (Burger, 1978, p. 160).

Van daar dus dat

die baie belangrike artikel 58(2) van die Ordonnansie 1 )
die aspek van delegering van bevoegdhede magtig.
Omdat die delegering van bevoegdhede te make het
met spesifieke take wat uitgevoer moet word, moet
sodanige delegering ook spesifiek wees.

Met ander

woorde 'n plaaslike owerheid kan nie en word nie
toegelaat om die aspek van delegering van bevoegdhede te veralgemeen deur bloot te se dat amptenare
sodanige pligte kan verrig as wat bepaal word in
onderskeie verordeninge of ander bepalings nie.
Die feit dat die delegering van bevoegdhede spesifiek moet wees, is 'n begrip wat reeds deur die

howe toegepas word.
Wat hieronder volg is 'n voorbeeld van delegering
1)

Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No. 17/1939.
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van bevoegdhede saver dit personeelsake aangaan
en toon aan hoe spesifiek dit geskied.

Die voor-

beeld is van toepassing op die stadsklerk en departementshoofde.

Die raad kan onder andere die

volgende bevoegdheqe delegeer (Bylaag tot 'n
skrywe van die stadsekretaris aan die stadsklerk
en hoofde en adjunkhoofde van departemente, dd.
2/2/78, p. 5).

(i)

Die indiensneming volgens goedgekeurde
loonskale en diensvoorwaardes en ontslag
van alle daaglikse besoldigde Bantoe en
nie-blanke personeel.

(ii)

Goedkeuring vir die werk en betaling van
oortyd.

Die bevoegdheid berus by die Stads-

klerk met dien verstande dat in noodgevalle
sodanige werk en betaling deur die departementshoofde goedgekeur word en voorts dat in
alle gevalle daar maandeliks verslag aan di e
Bestuurskomitee gedoen word.
(iii)

Toestaan van alle verlof aan alle amptenare
in die departement ooreenkomstig die raad s e
verlofvoorwaar des.

(iv)

Die reg om na raadpleging met die stadsklerk
die voorlegging van geneeskundige sertifikate
te eis in gevalle waar aansoek om siekteverlof
vir 'n tydperk van drie werkdae of minder ge doen word.

205

Benewens die bogenoernde,is verskeie besondere bevoegdhede aan individuele departernentshoofde gedelegeer wat nie hier aangehaal word nie en ook nie vir
die doeleindes van die proefskrif aangehaal hoef te
word nie.
Nieteenstaande die bevoegdhede wat die bestuurskorni tee
of stadsklerk of ande r hoof het om 'n saak af te handel ,
is die bestuurskornitee of stadsklerk steeds by rnagte
om sodanige saak met sy aanbeveling na die raad vir
'n beslissing te verwys.

Eweneens is die stadsklerk

• by rnagte om sodanige saak met sy aanbevelings na die
bestuurskornitee vir beslissing te verwys en so ook
die departernentshoofde op hulle beurt.
So ook kan die raad self en/of die bestuurskornitee
te eniger tyd gelas dat 'n saak nie kragtens gedele geerde bevoegdhede afgehandel rnoet word nie, rnaar
dat dit aan die raad of bestuurskornitee self voorge le rnoet word vir oorweging en afhandeling.

Di e b e -

kende reel audi alterarn partern, wat enige persoon
ingevolge enige wetlike voorskrif besit,rnag horn nie
ontneern word bloot op grond daarvan dat 'n delegasi e
aan die bestuurskornitee of stadsklerk of hoof van ' n
departernent plaasgevi n d het n i e.
4.6.2

Behoud van bevoegdhede deur die raad van
Pietersburg

In terrne van artikel 58(1) van die Ordonnansie
op Plaaslike Bestuur

No.

17/1939

kan
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die volgende bevoegdhe de nie gedelegeer word nie:
Die maak van verordeninge; die heffing of kwytskelding
van eiendomsbelasting; heffings te maak of sodanige
heffings te verminder; leningsbevoegdhede te verkry
en lenings aan te gaan.

Die raad oefen ook die be-

voegdhede uit wat onderworpe is aan administrateursof rninisteriele goedkeuring of wat onderworpe is aan
reg van appel na die Adrninistrateur of ander Staatsinstansie.

Alle ander bevoegdhede, funksies en

pligte met die uitsondering van sestien

wat in ' n

bylaag tot 'n skrywe dd. 2/2/78 van die stadsekre taris aan die stadsklerk, hoofde

en adjunk-hoo f d e

van departemente gelys word, word aan die bestuurskomitee gedelegeer.

Die volgende is 'n voorbeeld

van 'n paar van die funksies wat nie gedelegeer is
nie:

Die aanstelling en ontslag van die stadsklerk, hoof/
en adjunk-hoofde van departemente.

Die vasstellin g

van salarisskale ten opsigte van pos te i n d ie v as te
diensstaat.

Die skepping van nuwe poste,ens .

So

ook die reorganisasie van departemente, die goed keuring van begrotings, die oorskryding van b eg rotingsposte.
4. 6. 3

Delegasie v an b evoe gih ede aan d i e bes t uu r skornitee

Die raad delegeer alle bevoegdhede met die uitsonder ing
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van die genoem onder 4.6.2 hierbo en die, gedelegeer
aan die stadsklerk en departementshoofde elk ten opsigte van sy eie departement, aan die bestuurskomitee
vir finale afhandeling, met dien verstande egter dat
die bestuurskomitee in alle gevalle by die eerste
beskikbare geleentheid hieroor aan die raad verslag
moet doen in soverre dit die uitoefening van sy bevoegdhede aangaan.
Die stadsklerk speel 'n sleutelrol in die uitvoering
van die raad se werksaamhede en opdragte en dit is
nodig dat daar verder deeglik op sy posisie enrol
ingegaan moet word.
4.7

Die stadsklerk

Voor die inwerkingtreding van Ordonnansie 40 van 196 0
op Plaaslike Bestuur was alle departementshoofde
van 'n plaaslike owerheid op gelyke vlak en was daa r
geen hoofamptenaar nie.

Dit was 'n onbevredigende toestand en die Kommissi e
van Ondersoek na die stelsel van Plaaslike Bestuur
in Transvaal, wat ook bekend staan as die Maraiskommissie en waarna in die proefskrif ook so verwys
word, het 'n verslag uit gebring oor die struktuur van
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die stelsel van plaaslike bestuur in Transvaal in
opdrag van Administrateurskennisgewing No. 819 van
7 Oktober 1953 (Maraiskommissie, 1953, p. 1).
In hulle verslag (p. 61) oor die personeelstruktuur
is onder andere gevra hoe 'n organisasie kan werk
as daar, soos in die geval van die stad Johannesburg ,
nie minder as twee en twintig departementshoofde is
nie en 'n groot aantal van hulle dieselfde salarisse
ontvang en geen ander hoof hoef te erken as die betrokke staande komitee van die stadsraad nie.

Hierd i e

faktor was volgens die kornrnissie miskien die grootste
enkele faktor wat doeltreffende adrninistrasie en eerlike munisipale bestuur teengewerk het.

Dit sou vir

so 'n organisasie ook beswaarlik moontlik wees om te
weet waarheen hy op pad is.

Niemand was in 'n posisie

om te kon waak teen adrninistratiewe en bestuurswanpraktyke nie.

Aan die stadsraad se kant was daar

niemand wat belas was met die plig om toesig oor di e
personeel te hou nie en aan die personeel se kant
was daar ook niemand wat daarmee belas was nie of om
'n oog te hou teen onreelmatighede by raadslede nie.
Hierdie noodsaaklike wedersydse waaksaamheid tussen
raadslede en amptenare, wat die kieser se enigste
waarborg teen wanbestuur is, het in plaaslike owerheidsbestuur ontbreek.
Geen wonder dat dit dan ook een van die kornrnissie se
bevindinge was dat die stelsel van personeelorganis as ie
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wat gebaseer is op die wanopvatting dat 'n groep
amptenare sonder 'n hoofamptenaar kan fungeer solank
dit maar deur 'n aantal lekebestuurders (stadsraadslede) bes~uur word, geneig is om behoorlike trots
en ondernemingsgees eerder te smoor as aan te wakker
(Maraiskommissie,

1953, p. 10).

'n Aanbeveling wat uit die toestand, soos hierbo beskryf, gevolg het, was dat daar 'n pos van hoofamptenaar geskep moes word vir elke selfbesturende . plaasl ike
owerheid.

Die volledige aanbeveling het soos volg

gelui :
"Hoofamptenaar:

Die Kommissie beveel aan dat elke

munisipaliteit 'n hoofamptenaar moet aanstel.

Die

hoofamptenaar sal verantwoordelik wees aan die raad
van die plaaslike bestuur vir die doeltreffende ad~
ministrasie van alle munisipale werk;

hy moet die

hoofrekeningsbeampte van die munisipaliteit wees op
dieselfde wyse as die sekretaris van 'n staatsdeparte ment hoofrekeningsbeampte is;

hy moet die enigste

skakel tussen die stadsraad en die ander stadsamptenare wees op dieselfde wyse wat die hoofbestuurder
van 'n maatskappy die enigste kanaal tussen die werknemers en die direksie is; hy sal die hoof wees van
die departement wat gewoonl ik aan die stadsklerk toevertrou word; insluitende enige plaaslike, O.

&

M.-

afdeling wat mag bestaan; sy pos moet uitgesluit word
uit die bepalings van die Nywerheidsversoeningswet;
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hy moet 'n sala ris on t vang watter genertyd minde r
as tien persent bokant die hoogste besoldiging sal
wees wat aan enige and~r permanente amptenaar van
die plaaslike bestuur betaal word nie; en hy moet
dieselfde beskerming teen afgradering en ontsl ag
geniet as wat die stadsklerk tans gen ie t

11

(Marais-

kommissie, 1953, p. 8).
Die aanbeveling dat die p os van hoofamptenaar geskep
word, is goedgekeur en in terme van Artikel 62(1) (a)
en (b) van Ordonnansie 17 van 1939 moes d ie stadsraad
'n stadsklerk en klerk van d ie raad (stadsekre tari s)
Artikel 64 van d ies e lfde Or donnans ie
aanstel.
het bepaal dat die stadsklerk nie hoof van en ige be paalde departement, afdeling of vertakking van die
plaaslike bestuur mag wees nie.
Die posisie v an die stadskle rk sal, volgens die Kommissie (1953, p. 67)" •• b aie o oreenstem me t d ie van die
hoofbestuurder van 'n onderneming wat vakkundi ge sowel
as klerklike en besigheidspers oneel in diens het " .
Dit is 'n sienswyse wat onders teun kan wo rd en daarom
is dit van pas om aandag te gee aan d ie funksies van
'n hoofbestuurder of hoofuitvoerende ampt e naar en
dit te vergelyk met die van 'n stadsklerk.
4.8

Die hoofbestuurder

Die maklikste en eenvoudi gs te manier om die funksie s
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van 'n hoofbestuurder van 'n onderneming te beskryf
is om bloot te se dat hy moet bestuur.

Dit behels

beplanning, organisering, dirigering en beheer (Terry,
1977,p.4).
Sover dit beplanning betref moet hy die raad van direkteure van die nodige inligting voorsien om rasionele besluite te kan neem.

Die nodige soorte planne

om raadsopdragte uit te voer moet ontwikkel en daargestel word.

Die daarstelling van standaarde van

werkverrigtinge gekoppel aan die ondernemingsdoelstellings is 'n saak waaraan die hoofbestuurder baie
aandag behoort te skenk.

Die hoofbestuurder sal

horn hoofsaaklik met die langtermyn aspek van die
onderneming besig hou en slegs by wyse van uitsondering bemoei met die dag tot dag sake van die onderneming (Allen, 19 58, p. 259) .
Die ontwikkeling, handhawing, toevoeging tot,weglating uit en veranderings van die organisasiestelse l
maak 'n belangrike deel van die hoofbestuurder se
werk uit.

Daarby moet hy ook die doen of magtiging

van spesifieke aktiwiteite of verskuiwing van take
tussen verskillende departemente, afdelings of
groepe behartig.
Effektiewe dirigering is in 'n groot mate afhanklik
van die handhawing van gesonde verhoudings met veral
afdelingshoofde.

Daarby moet gesonde verhoudings

212
ook gehandhaaf word met die raad van direkteure,
aandeelhouers, regering-, arbeid en dienste-organisasies, ens. (Osmond, 1973, p. 91).
Effektiewe beheer is in 'n groot mate afhanklik van
die mate waarin die hoofbestuurder daarin slaag om
werksaamhede binne die gestelde standaarde van werkverrigting te laat plaasvind, die metodes wat aangewend word om afwykings reg te stel en of daarin geslaag word om binne die beperkings van die begroting
te hou.
As voorvereiste vir die behoorlike uitvoering van
sy bestuursfunksies moet die hoofbestuurder toesien
dat die doelstellings van die onderneming behoorlik
geformuleer is en dat daar 'n maatstaf(we) bestaan
om te meet in hoe ve r re die doelstellings bereik is .
Die funksies soos hierbo genoem is ook almal verantwoordelikhede van die stadsklerk wat h y of self u itvoer of deur gedelegeerde bevoegdhede laat verrig.
Die mees verwaarloosde van bogenoemde funksies in
die Pietersburgse plaaslike owerheid is die funksie
betreffende die daarstelling van standaarde van
werkverrigting.

Die ef fektiwiteitsmaatstawwe wat

in die proefskrif voorges te l g aan word, behoort a an
die stadsklerk 'n aanknopi n gspunt te gee hoe om die
probleem te probeer oorbrug.
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Die ooreenkoms tussen die hoofbestuurder en stadsklerk se funksies sal duidelik blyk uit 'h verdere
bespreking van die funksies, bevoegdhede en pligte
van 'n stadsklerk ender punt 4.9.
4.9

Funksies, bevoegdhede en pligte van die
stadsklerk

4.9.l

Inleiding

Artikel 65(1) en (2) van die Transvaalse Ordonnansie
van 1960 noem dat die stadsklerk verantwoordelik aan
die bestuurskomitee is vir die behoorlike uitvoering
van alle opdragte van die raad en bestuurskomitee,
die koordinasie van die werksaamhede van die raad
en die algemene toesig, beheer en doeltreffendheid
van die administrasie, organisasie en bestuur van
die raad se departemente.

Departementshoofde is

ondergeskik en verantwoording aan die stadsklerk
verskuldig vir die behoorlike bestuur van hulle departemente.
Artikel 58(2) van die Transvaalse Ordonnansie van
1960 bepaal ook dat 'n bestuurskomitee sekere van
die funksies, pligte en bevoegdhede wat deur die
raad aan eersgenoemde gedele g ee r is op sy beurt
aan die stadsklerk mag delegeer.
Dit is duidelik dat daar soveel ruimte as wat 'n
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persoon homself maar wil voorstel, gelaat is vir
interpretasie.

Daar is geen algehele eenvormigheid

sover dit die funksies van en metode van uitvoering
daarvan deur stadsklerke betref nie.
Peters (1971, p. 348) het in 'n referaat 'n baie
goeie uiteensetting van die stadsklerk se verantwoordelikhede gegee.

"Die Stadsklerk is verant-

woordelik vir die doeltreffende administrasie van
al die munisipale werk, maar is nie verantwoordelik
vir die tegniese doeltreffendheid van die verskillende
departemente nie, dit is dus nie nodig dat hy gespesi aliseerde tegniese kennis moet besit nie, maar tog
moet hy kennis besit van die werkwyse wat deur die
afdelings onder sy beheer gebruik word, want die suksesvolle bedryfsleier moet horn in 'n hoe mate in
die detail verdiep, net dan kan hy die omvang van
die taak, en die wyse waarop die werknemers die
taak uitvoer, waardeer.

Intieme kennis van elke

vertakking van die bedryf is 'n basiese vereis te
vir beslissings en rigtinggewing."
Op bladsy 358 vervolg Peters: "Die Stadsklerk is
aangewese om die sake van sy munisipaliteit te bestuur namens sy werkgewer, die stadsraad, en hy is
dus die bestuurder aan wie die jurisdiksie, wat aan
die raad cehoort, toevertrou word, en hy hou die mag
wanneer die raad nie in sitting is nie.

Synde belas

met die verantwoordelikheid vir die uitvoer van alle
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besluite word dus van horn verwag om leiding te gee
en orde te handhaaf as eerste arnptenaar van die
raad wat bestuur en adrninistreer".
In bostaande aanhalings val dit op dat die stadsklerk se verantwoordelikheid na bo en onder loop.
Daar is .adrninistratiewe werk aan die een kant en
uitvoerende werk aan die ander kant en sorns loop
die twee soorte werk saarn.

Sy uitvoerende werk

hou in dat die stadsklerk opdragte aan die departe rnentshoofde en hoofbearnptes wat van die raad af kom
gee, verantwoording doen oor die uitvoering daarvan
en verslag, oor tekortkornings in die dienste wat
gelewer word, aan die raad rnoet doen
p. 227).

Cloete

(Cloete, 1978 b,

(1978b, p. 228-9) bespreek verder

die funksies van die stadsklerk aan die hand van
die fases van die adrninistratiewe proses.

Daar sa l

nie op Cloete se uiteensetting ingegaan word nie aangesien 'n beskouing van die stadsklerk se funksies
uit 'n bestuursoogpunt van rneer belang vir hierdie
studie is.

Dit is uit die aard van die saak nie

rnoontlik om 'n gedetailleerde uiteensetting van die
funksies te gee nie en net die belangrikste elernente
sal aangestip word.
4.9.2

Die stadsklerk s e b eplanningsfunksie

Die stadsklerk behoort rneer tyd aan beplanning as
aan die ander bestuursfunksies te bestee.

Sy be-
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planningstaak behoort te begin by die formulering
van doelstellings.

Dit is 'n taak wat saam met die

raad en departementshoofde aangepak behoort te word. Dit
wat die proefskrif ten opsigte van verskeie postedoelstellings aanbied kan as beginpunt gebruik word.
Dit is nie nodig dat die stadsklerk self die doelstellings moet formuleer nie. 1 )Hy moet net sorg dra
dat die nodige inligting aan die raad beskikbaar
gestel moet word om dit op 'n rasionele manier te
doen.

Sodra die nodige doelstellings geformuleer

is sal dit logies wees dat die bereiking daarvan 'n
soort van staande opdrag sal wees.

Die stadsklerk

moet dan toesien dat alle ander (soorte) planne soos
beskryf in hoofstuk 2 daarop ingestel sal wees om
die doelstellings te bereik.

Die stadsklerk sal in

besonder daarop moet let dat die begroting en die
geformuleerde doelstelling:;so ver moontlik sinvol
met mekaar in verband gebring kan word.
4.9.3

Die stadsklerk se organisasiefunks ie

Die organisasiestruktuur van plaaslike owerhede is
redelik dieselfde orals en op hierdie gebied sal
daar nie veel werk vir die stadsklerk wees nie.
enigste wyse waarop daa r

Die

'n redelike verandering

in die organisasiest rukt uur k an kom is wanneer 'n
doelwitbegrotingstelsel ingestel word en die organisasiest ruktuur verander word om te verseker dat
programstrukture en departementele strukture ooreen-

1)

Sien ook hoofstuk 2 p.56-8

in die verband.
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stem.

Di~ moontlikheid word nie vir die onmiddellike

toekoms voorsien nie.
4.9.4

Die stadsklerk se dirigeringsfunksie

Sinvolle dirigering kan alleenlik plaasvind as die
stadsklerk vir elke departementshoof kan s~ watter
doelstellings nagejaag moet word.

Terry (1977, p. 37 1)

noem dan ook dat "Actuating is getting all the membe rs
of the group to want and to strive to achieve objectives of the enterprise and of the members because
the members want to achieve these objectives".

Wanne er

doelstellings behoorlik geformuleer is kan die dirigeringsproses tot sy reg kom deur van bedryfsielkundige hulp gebruik te maak.
4.9.5

Die stadsklerk se beheerfunksie

Die stadsklerk sal die persoon wees wat in 'n besonder
goeie posisie is om sorg te dra dat we rkverr i gting
volgens plan verloop.

Saver dit beteken dat daar

binne die grense van die begroting gehou moet word
bestaan daar reeds voldoende maatreels.

In hoofstuk

5 word daar byvoorbeeld bespreek hoe oorskrydings
van begrotingsposte hanteer word.

Dit kan net 'n

goeie reeling wees indien de pa rtementshoofde maande liks aan die stadsklerk ver slag doen in watter mate

daarin geslaag word om te hou by die verskillende
doelstellingsvir die poste in hulle departemente.
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Afwykings en die stappe om dit reg te stel kan aan
die raad rapporteer word.
Met bostaande riglyne oor die stadsklerk se bestuursfunksies . beskikbaar kan daar kort l iks gekyk word na
die besondere take wat deur die Pietersburgse stadsklerk verrig word.
4.9.6

Besondere take wat deur Pietersburg se
stadsklerk verrig word

4.9.6.l

Die stadsklerk as skakelbeampte tussen
raadslede en personeel

Die stadsklerk is die skakel tussen

die stadsraad aan

die een kant en personeel aan die ander kant.

Di t

voldoen dan ook aan die Maraiskommissie
se verklaring dat

II

...

die belangrikste kenmerk van

sy pos sal moontlik gevind word in die feit dat h y
die kontakpunt tussen die permanente beamptes e n
die lekeraadslede sal wees

II

(1953, p. 3) .

Dit is

'n goeie reeling dat dit so is en voldoen aan twe e
gesonde bestuursbeginsels naamlik eenheid van le iding
en eenheid van bevel (Van der Schroeff, 1968, p.
325-7).

Die stads k l e rk is nie statuter verplig om

vergaderings van d i e ra a d of enige komitee by t e
woon nie.

Dit is egter ondenkbaar dat hy sy ver-

pligting om veran twoordelik te wees vir alle kommunikasie tussen die bestuurskomitee en die raad se de-
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partemente, afdelings of vertakkings sal kan uitvoer
ashy wegbly van die vergaderings.

Verder bepaal

Art. 12 van die Standaard Reglement van Ordel)
dat alle verslae wat voor die bestuurskomitee <lien, deur die stadsklerk geendosseer
moet word met sy kommentaar.

Slegs items waarvan

hy kennis dra kan dus op die sakelys geplaas word.
Wanneer 'n saak deur die bestuurskomitee behandel
word, sal dit logies wees dat die stadsklerk die
persoon sal wees wat onduidelikhede wat mag bestaan,
kan toelig.
Aangesien die stadsklerk ook verantwoordelik is vir
die uitvoering van opdragte van die raad, is dit
nodig dat vorderingsverslae van tyd tot tyd voorgele
moet word.

Die departementshoofde is verantwoording

aan die stadsklerk verskuldig, hy word deur hulle
ingelig oor wat aangaan en op di~ wyse bly hy op
hoogte en is ingelig oor wat aangaan.

Die verslae

word dan weer aan die raad voorgele.
Die stadsklerk het 'n besondere verantwoordelikheid
betreffende die formulering van die agenda vir 'n
bestuurskomiteevergadering omdat hy beleidsake moet
skei van uitvoerende sake.

Beleidsake word aan die

bestuurskomitee voorgele t erwyl uitvoerende sake opgelos moet word sender verwysing na die komitee.
"Daar is egter niks wat sake van beleid en uitvoerin g
outomaties vir die stadsklerk verdeel nie en die
1)

Afgekondig kragtens Administrateurskennisgewing 1049
van 16/10/68.
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stadsklerk word dus verplig om 'n beslissing te vel
oor elke aangeleentheid wat aanhangig gemaak word"
(Peters, 1971, p. 354).
Dit is nodig dat .die stadsklerk al hierdie funksies
moet verrig want net soos in die geval van die hoofbestuurder van 'n private onderneming kan gestel
word dat.= "Every task and role of top management
is his personal one, or derives from him.

He retain s

his overall accountability and must provide leadership, whatever and however he wishes to delegate"
(Osmond, 1973, p. 73).
4.9.6.2

Die stadsklerk as skakel tussen die raad
en die buitewereld

Peters

(1971, p. 355) noem dat die stadsklerk die

grootste gedeelte van die dag-tot-dag besigheid met
buite liggame hanteer.

Hy is die segsman van die

raad omdat dit nie altyd vir die raad moontlik is
om homself as 'n groep te verteenwoordig nie.

In

hierdie proses kom hy in aanraking met lede van
die Kabinet, die Administrateur, Volksraadslede,
Provinsiale raadslede, senior amptenare van staatsdepartemente en die publiek.

Vir die kontak met

owerheidsinstansies se ver te e nwoordigers moet die
stadsklerk 'n baie sensitiewe aanvoeling he vir
die raad se benadering oor sake wat aanhangig
gemaak word.

As die stadsklerk 'n bedrewe onder-
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handelaar en oortuigende segsman is kan dit vir d ie
belastingbetaler tot voordeel strek.

Pietersburg

se stadsklerk speel in die opsig 'n groot en belangrike rol.

Daar sal egter later ender punt

4.10 aangetoon word dat die skakelwerk te veel tyd
in beslag neem.
4.9.6.3

Koordinasie

Wat die stadsklerk se rol as koordineerder betref
moet hy sorg dra dat hy deur middel van verslae
op hoogte gehou sal word van wat in die plaaslike
owerheid aangaan.

Ter aanvulling word van same~

sprekings met personeellede gebruik gemaak.

Soos

reeds verduidelik, toe verwys is na die rol van
die stadsklerk as skakelbeampte, word alle sake
wat aan die raad voorgele moet word deur die stadsklerk gekanaliseer.

Die raad neem dus nie een be-

sluit wat uitgevoer moet word waaroor die stadskle rk
nie vooraf 'n aanbeveling gemaak het nie.
Die besondere take wat ender punt 4.9.6 bespree k was,
hoewel verwant aan die stadsklerk se bestuursfunks ies,
i s van 'n meer administratiewe aard en neem soveel
tyd in beslag dat d ie stadsklerk weinig tyd het om aan
bestuursfunksies te wy.
4. 10

Probleme betrokke by die uitvoer van die
stadsklerk se bestuursfunksies

\
\

\

l
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Die stadsklerk se grootste p robleem is dat hy betrokke mag raak by die uitvoer van allerhande nienoodsaaklike pligte en takies wat sy kosbare tyd
verteer.

In 1965 kla die Pietersburgse stadsklerk

dat stadsklerke oor die algemeen met werk oorlaai
is en dat die stadsklerk verlos moet word van die
massas roetinewerk wat nog deur die meeste stadsklerke uitgevoer moet word en wat veroorsaak dat
'n

gebrek aan tyd hulle groot vyand is.

Die volgende interessante uiteensetting is deur
Botes

(1965, p. 409) voorgele van hoe sy tyd min of

meer tot sowat agtien maande voor die kongres van
1965 bestee is.
Tabel 4. 2

Stadsklerk se tyd spandeer volgens funksies verrig
Gemiddelde
tyd per
week in be.:..
slag geneem
Onderhoude, met die publiek,
die pers, ens.

15 uur

Persentas ie
van tyd i n
beslag 9:eneem

37½

Onderhoude met personeellede

5

12½

Telefoonoproepe

7

17½

Voorbereiding van verslae,
toesprake, ens.

5

12~
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Roetinebriefwisseling

3

Inspeksieritte

2

5

Bywoning van vergaderings

2

5

Langtermynbeplanning
Skeppende denke/optrede

geen

Hersiening van beleid

geen

Ontginning van natuurlike
hulpbronne

geen

½

Nywerheidsontwikkeling
40

uur

100

Nadat hy die lys nagegaan het, het Botes sy tyd gereorganiseer en dit soos volg bestee

(1965, p. 410) :

Tabel 4. 3
Stadsklerk se tyd

b e stee

volgens funksies verrig

(Hersiene indeling)
Gerniddelde

.!:~~

wee k in beslag geheem

Onderhoude met die publiek
die pers, ens.

10 uur

Persentasie
~ t y d in
beslag geneem

25
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Onderhoude met personeellede

5

12½

Telefoonoproepe

4

10

Voorbereiding van verslae,
toesprake, ens.

3

7½

Roetinebriefwisseling

1

2½

Inspeksieritte

2

5

Bywoning van vergaderings

2

5

Langterrnynbeplanning

2

5

Skeppende denke/optrede

1

2½

Hersiening van beleid

½

1\

Ontginning van natuurlike
hulpbronne

2

5

Nywerheidsontwikkeling

7

17½

Praatjies aan plaaslike
organisasies gelewer

½

1\

40 uur

100

Sy afleiding was dat hy nog te veel van sy tyd aan
onderhoude met die publiek bestee het.

Wat horn ge-

hinder het, was dat hy onder rneer vyf en twintig
persent van sy tyd aan hierdie onderhoude bestee
het teenoor slegs vyf persent aan beplanning.

Vol-

gens horn is dit besonder rnoeilik om in 'n dorp
soos Pietersburg van hierdie probleern ontslae te
raak.

Later word aangedui dat die stadsklerk se
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nywerheidsontwikkelingsfunksies beskou kan word as
beplanningsfunksies.
Dit val verder ook op dat daar in tabel 4.3 7 ure
aan nywerheidsontwikkeling spandeer is teenoor die

½ uur in tabel 4.2 en die rede hiervoor is toe
nagegaan.

Op 'n raadsvergadering gehou op 31/3/64

is die volgende beslui t geneern:

"Dat die stadsklerk

persoonlik verantwoordelikheid aanvaar vir alle ontwikkelingswerk in Pietersburg, onderhewig aan die
volgende voorwaardes:
(a)

Dat geen bykornstige vergoeding van welke aard
ookal

(b)

aan die stadsklerk betaal sal word nie;

Dat, sender om afbreuk te doen aan die statutere
dienspligte van die stadsklerk, sekere van sy
pligte soos later hierin uiteengesit, aan twee
senior Departernentshoofde opgedra word wat horn
sal bystaan in die uitvoering van al sy neergelegde pligte;

(c)

Dat die Stadstesourier en die Stadsingenieur
verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie diens~ligte en om die stadsklerk byte staan waar
nodig geag mag word . . . .. ".

Die dienspligte van die twee hoofbearnptes waarvan
die bena.rnings Stadstesourier

(Hoofbearnpte : Ad-
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ministratief/Finansieel) en Stadsingenieur

(Hoof-

beampte : Tegnies) is, volg hieronder:
(i)

Die normale pligte as hoofde van hulle onderskeie departemente uit te voer

(ii)

Ten opsigte van hulle onderskeie terreine van
verantwoordelikheid, naamlik administratief/
finansieel aan die een kant en tegnies aan di e
ander kant, die volgende te doen:
(a)

Finale ondersoeke, verslagdoening en aanbevelings deur middel van die stadsklerk
aan die bestuurskomitee en die raad, wa ar
dit nodig mag wees.

(b)

Alle problerne voortvloeiend uit die beheer
van hulle onderskeie afdelings van ver antwoordelikheid, te ond ersoek en indien moo ntlik, finaal af te handel sander verwysin g n a
die stadskl erk.

(c)

Toesig te hou oor die bevredigende en spoedige afhandeling van raadsbesluite en
ander departementele opdragte van die
stadsklerk.

(d)

In die geval van die stadsingenieur, toesien dat die tegniese werksaamhede van die
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munisipaliteit behoorlik gekoordineer
wo_rd en dat alle implemente en ander
tegniese hulpmiddele op die mees doeltreffende wyse aangewend word in belang
van die organisasie in sy geheel.
(e)

Waar nodig, ander hoofde behulpsaam te
wees met die verbetering van die doeltreffendheid van hulle departemente oor
die algemeen, op die administratief/
finansiele en tegniese vlakke onderskei delik.

(f)

Finale onderhoude voer met die publiek
en andere insake hulle onderskeie veran twoordelikheidsvelde, soos in bree trekke
hierbo omskryf en om alle sulke aangel eenthede te finaliseer indien moontlik sander
verwysing na die stadsklerk.

(g)

Alle sodanige ander dienspligte nakom wat
van tyd tot tyd deur die siadsklerk, die
bestuurskomitee en/of die raad aan hulle
opgedra mag word.

Wanneer die hersiene tydi n de l ing (tabel 4.3) ontlee d
word, blyk dit dan ook dat die stadsklerk tot 'n redelike mate daarin geslaag het om sy aandag wel deeglik te wy aan nywerheidsontwikkeling en dat hy besondere uitvoering aan sy opdrag van 31/3/64 gee.
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Die feit dat die bevordering van nywerheidsontwikkel ing
1

n spesifieke opdrag is wat deur die raad aan die stads-

klerk opgedra is, toon dat dit as 'n belangrike doel wit van die Pietersburgse plaaslike owerheid beskou
kan word.

Oor die kwessie of dit binne die raamwerk

van 'n stadsklerk se bevoegdheid val hoef nie gedeba tteer
te word nie.

Polities gesien is dit 'n opdrag van di e

inwoners van die dorp.

Bedryfsekonomies gesien het

dit onlosmaaklik te doen met die langtermynbeplanning
van die plaaslike owerheid en behoort die tyd wat
daaraan bestee is by die tyd wat op die verskillende
tabelle aan langtermynbeplanning bestee is getel te
word.

In werklikheid was die tyd aan langtermynbe-

planning in tabel 4.2 dus 2½ persent,in tabel 4.3
1
22½ persent en in tabel 4.4 6,7 persent ~ Weens die
slapte in die ekonomie het nywerheidsgroei baie afgeplat en word daar huidig slegs een en half uur pe r
week deur die stadsklerk

daaraan bestee.

Wanneer eko-

nomiese vooruitsigte verbeter sal weer hernude aandag aan nywerheidsontwikkeling geskenk word.
Omdat die . syfers in tabelle 4.2 en 4.3 verouderd is,
is die stadsklerk versoek om nuwe inligting te gee
en dit verskyn in tabel 4.4.

1)

Kyk bladsy
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Tabel 4.4
Stadsklerk se tyd spandeer volgens funksie soos op 29/8/78
Gerniddelde
tyd per
.
week in beslag geneern
Onderhoude met die publiek, die pers, ens.

10 ure

Persentasie
van tyd i n
beslag geneern
22,2

Onderhoude met personeellede

5

11,l

Telefoonoproepe

7½

16,8

Voorbereiding van verslae,
toesprake, ens.

5

11,1

Roetinebriefwisseling

2½

5,6

Inspeksieritte

2

4,4

Bywoning van vergaderings

3

6,7

Langterrnynbeplanning

l½

3,3

Skeppende denke/optrede

2½

5,6

Hersiening van beleid
Ontginning van natuurlike
hulpbronne

1

2,2

2

4,4

Nywerheidsontwikkeling

l½

3,3

Praatjies aan plaaslike
organisasies gelewer

l½

3,3

45

uur

100
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Aanvanklik het dit volgens tabel 4.3 voorgekom asof
die stappe wat geneem is om die stadsklerk van die
oorlas administratiewe werk te verlos begin vrugte
afwerp het.

'n Verdere stap wat in die rigting

geneem was,was die aanstelling van 'n assistent wat
tot die stadsklerk se beskikking gestel is en wat
die benaming assistent-stadsekretaris het.
As daar egter na tabel 4.4 gekyk word dan kom dit
voor asof die stadsklerk net weer is waar hy was
toe tabel 4.2 se gegewens gegeld het.

As tabelle

4.3 en 4.4 met mekaar vergelyk word dan word opgemerk dat die tyd wat aan langtermynbeplanning bestee
word van 22

persent tot 6,6 persent afgeneem het.

Dit het plaasgevind ten spyte van die hulp van
drie beamptes wat aangestel was om die stadsklerk
se administratiewe las ligter te maak.
Die stadsklerk bestee te veel tyd aan onnodige dinge
soos onderhoude met die publiek en telefoonoproepe
oor nietighede.

Dit is ondenkbaar dat mense die

hoofbestuurder van enige onderneming, die grootte
van die Pietersburgse plaaslike owerheid, sou kon
spreek sender dat 'n behoorlike afspraak gemaak word
en vooraf duidelik gestel word wat die doel van die
afspraak is.

Die stadskl erk self v erwys baie persone

na ander personeel wanneer dit blyk, en dit is mees te
van die gevalle so, dat hulle die spesifieke probleem
beter kan oplos as hyself.

Kosbare tyd raak egter

vermors en die punt bly dat die persoon(e) in die
eerste plek nooit by horn moes uitgekom het nie.

J. 3 1

Oor die oplo s sing vir hi erdie probl eem bestaan da ar
nie juis twyfel nie, maar wel oor die toepassing
daarvan.

Die mees logicse oplossing is om van di e

persoon(e) wat die stadsklerk wil spreek te verneem
waaroor dit gaan en of daar nie iemand anders is
wat die probleem kan oplos nie.

D\e persoon wat

hiervoor verantwoorde,lik is, is die stadsklerk se
sekretaresse.

Die status en salaris verbonde aan

die pos is ongelukkig nie van so 'n aard dat dit
mededingend genoeg is om persone met baie ervarin g
te trek nie.

Die aanstellings wat wel gemaak word,

is van redelik onervare persone en dit kan hulle
nie altyd ten kwade gereken word dat hulle geval le
laat deurglip wat nooit moes deurgegaan het nie.
'n Oplossing sal wees om die salaris verbonde aan
die pos aansienlik op te skuif, of om as alternat ief
'n spesiale aanstelling te maak waardeur alle afs prake
op 'n sentrale plek gemaak moet word met enige l id
van die personeel.

Geen amptenaar behoort gespre ek

te word, uitgesonderd toonbankpersoneel, tensy 'n
afspraak deur die sentrale beheerpunt gereel is
nie.

·'n Ondersoek of die assistent-stadsekretar is

nie die probleem kan help oplos nie mag miskien
vrugte afwerp.
Anders as in 'n priva te onderneming mag die stadsklerk egter moreel verplig voel om wel inwoners van
die dorp te woord te staan.

Hy is immers daar om

na hulle welsyn om te sien en dit mag miskien ook
meer goed as kwaad doen om soms van aangesig tot
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aangesig te doen te kry me t die rnense wie se welsyn
bevorder rnoet word.

Indien dit dan rnoet gebeur, s al

dit 'n goeie reeling wees as 'n spesifieke tyd daar voor opsy gesit word~ byvoorbeeld van 08h00 tot
10h00 elke Woensdag.
'
Om 'n gevJOonte te breek
wat• soveel jare al bestaan ,

is uiteraard rnoeilik, dog dit is noodsaaklik dat
daar onrniddellik rnee begin rnoet word.

Dit sal die

opvoeding van die inwoners van die dorp inhou.

El ke

inwoner sal doodeenvoudig moet besef dat die stadsklerk nie iernand is wat na willekeur gespreek kan
word nie.

Die beste rnanier om dit reg te kry is

om doodeenvoudig alle onnodige afsprake weg te wys
en wanneer die inwoner by sy raadslid daaroor kla,
moet die raadslid op 'n rnooi manier die stadsklerk
beskerrn en die inwoner daarop wys dat daar iemand
anders is wat sy probleem net so goed indien nie
beter nie sal kan oplos.
Die voorafgaande bespreking behoort voldoende li g
te werp op die posisie en funksie van die stadsklerk.

Geen effektiwiteitsrnaatstaf kan neergele

word ~ie en die raad is die enigste wat 'n rnosie
van wantroue in die stadsklerk kan stel.
dan kan hulle horn ook nie ontslaan nie.

Selfs
Die enig ste

persoon wat die mag het is die Adrninistrateur.
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Solank die stadsklerk die raad se vertroue het, doe n
hy sy werk goed genoeg.

Die enkele aanbevelings

is in die hoofstuk gedoen, veral omdat dit besef
word dat hoewel daar 'n groot ooreenkoms tussen
'n stadsklerk se funksies en die van 'n hoofbestuurder van 'n private onderneming bestaan, die
stadsklerk met unieke probleme te doen het.
Vervolgens sal daar baie kortliks aand~g gegee word
aan die funksies van die stadsekretaris.
Die stadsekretaris (Pos 001)

4.11

Waar die stadsklerk, raad en ander departemente
hulle in 'n groot mate met entrepreneurswerk kan
besig hou, het die stadsekretaris en sy personeel
in 'n baie groot mate 'n suiwer administratiewe t aak.
Dit is die taak van die stadsekretaris om toe te
sien dat alle stukke vir raads- en ander vergaderings
in orde is en dat almal wat geraak word deur raadsbesluite daarvan in kennis gestel word.

In kort ka n

gestel word dat die stadsekretaris die administratiewe
arm van die raad is.
Die stadsekretaris verrig ook 'n regs-tegniese fun k sie.

Die raad word in a lle sake met regsimplikasi es

geadviseer deur die stadsekretaris.

Geen amptenaar

van 'n plaaslike owerheid het egter verskyningsbe voegdheid namens sy werkgewer in 'n hof nie en vi r
die doel maak die plaaslike owerheid van prokureurs
gebruik.
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Indien die administratiewe funksi es soos hierbo ge noem op tyd uitgevoer word, kan daar met redelike
mate aanvaar word dat die departement ten opsigte
van sy basiese werksaamhede in Pos 001 effektief
funksioneer.

Hoe doeltreffend die werksaamhede

uitgevoer word, is 'n saak wat deur middel van 'n
Organisasie-en-Metode-studie bepaal kan word.

Di t

val buite die bestek van die proefskrif om adminis tratiewe doeltreffendheid te probeer meet.
Die volgende poste buiten pos 001 val ook onder d ie
stadsekretaris se departement : Poste 003 (behuis in gekonomies) en 004 (behuising-subekonomies)
baie klein omvang;

is van 'n

die inkomste is normaalweg g e-

lyk aan die uitgawes en daarom sal dit nie 'n bespreking regverdig nie.

Pos 027 (publisiteit) he t

in 1976/77 'n netto uitgawe van Rl2 951,52 gehad
wat ook nie bespreking regverdig nie.

Die biblio-

teekpos (005), het in 1976/77 'n netto uitgawe v an
R82 509 gehad.

Die plaaslike owerheid kan op 'n

later stadium wanneer effektiwiteitsmaatstawwe
vir die belangrikste poste ingestel is en met maatstawwe · vir minder belangrike poste begin word oorweging daaraan skenk om 'n maatstaf vir pos 005 te
ontwerp.

Die maatstaf k an gebaseer word op elemen te

soos algemene tevredenheid van inwoners met diens ,
beskikbaarheid van boeke, bereikbaarheid, ens.
lyne wat in latere hoofstukke neergele word, kan
geb+uik word .om die nodige maatstaf(we) vir die
biblioteekpos te ontwikkel .

Rig -
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Op kulturele gebied val pos 016

(kunsgalerye en mu-

seums) wat ook baie geringe uitgawes het onder die
stadsekretaris.
Pos 019

(munisipale geboue) wat ook onder die stad-

sekretaris ressorteer, het in 1976/77 'n netto uit- ·
gawe van R62 666 gehad wat hoofsaaklik ten opsigte
van instandhouding van die plaaslike owerheid se
geboue gegaan het.

Om 'n effektiwiteitsmaatstaf

hiervoor neer te le sal geen oorspronklike . bydrae
lewer nie.
Die stadsekretaris se departementele funksies is
seker die funksies wat die verste verwyder is van
algemene kontak met die bree algemene publiek.
Daar kan weinig fout in die departement gaan wat
die inwoner se welsyn ernstig genoeg kan raak om
horn in effektiwiteitsmaatstawwe vir die departement
te laat belang stel, en daarom word met die enkele
paar opmerkings volstaan.
4.12

Samevatting

Die raad is niks anders as 'n k6mitee nie en die
voor- en nadele van di e komiteestelsel is dus ook
grootliks op die raad van t oepassing.

Die Marais-

kommissie het egter uitgewys dat daar meer nadele
as voordele verbonde was aan die bestuur van 'n
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plaaslike owerheid deur die eertydse veelvoudige
komiteestelsel en het aanbeveel dat 'n hoofamptenaa r
(stadsklerk) aangestel en 'n bestuurskomitee ingestel
moes word om die problerne te oorkom.

Benewens die

werking van die bestuurskomitee het die funksies
van die raad ook in die hoofstuk aandag ontvang en
is daar aanbev~el dat die Administrateur ender
sekere ornstandighede addisionele raadslede behoort
te kan aanwys, die publiek toegelaat behoort te word
om ender sekere voorwaardes aan besprekings tydens
raadsvergaderings deel te mag neem en r~adsverkies ings
op 'n rotasiebasis plaas behoort te vind.
Daar is groot ooreenkoms tussen die funksies van d ie
hoofbestuurder van 'n private onderneming en die van
die stadsklerk gevind.

Die stadsklerk van Pietersb u rg

skenk die oorgrote deel van sy aandag aan adminis tratiewe . sake en kry weinig kans om by sy bestuursfunk sies uit te kom.

Dit is 'n saak wat onrniddellik

reggestel behoort te word deur 'n bete r b enutt i ng van
die hoofbearnptes, en ass i stent-stadsekreta r is wa t

as

assistent vir die stadsklerk optree en ook deur ma atreels te tref sodat die publiek nie so maklik by d i e
stadsklerk kan uitkorn ni e .
Ten sltitte is daar baie o o r s i gtelik aanda ~ aan d ie
stadsekretaris se depart e rnent geskenk.
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HOOFSTUK 5

DEPARTEMENT VAN DIE STADSTESOURIER

5.1

Inleiding

In die belastings- en-algemenedienstebegroting kom
daar drie poste voor wat betrekking het op die depar tement van die stadstesourier, naamlik:
037

Stadstesourier

038

Stadstesourier

064

Magasyn.

Rekenaar

Die bespreking in die hoofstuk sal konsentreer op
pos 037.

Om enigsins 'n effektiwiteits- of doeltref -

fendheidsmaatstaf vir die stadstesourier se funksies
daar te probeer stel sonder om vele van die aspekte
van die finansiele funksie in 'n plaaslike owerheid
te behandel, sal nie moontlik wees nie.

Daar sal

trouens nie 'n effektiwiteitsmaatstaf soos in die
geval van funksies van ander departemente ontwikkel word
nie.

Die bespreking in die h oof stuk sal veel eerder

konsentreer op wat die stads te souri er se vernaamste
funksies is, hoe dit uitgevoer word en waar dit moontlik is sal daar wenke vir verbetering voorgel~ word .
Die Pietersburgse plaaslike owerheid se aktiwiteite
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is van so 'n groot omvang dat dit vir topbestuur
onmoontlik is om oor alles persoonlike toesig te hou
en om op aanvoeling alleen staat te maak.

Elke de-

partementshoof moet horn in die uitoefening van sy
taak verlaat op sekere statistiese en rekeningkundige gegewens.

Die kontroleur word in 'n private

onderneming vir die verskaffing hiervan verantwoordelik gehou.

In 'n plaaslike owerheid is dit die

stadstesourier se verantwoordelikheid.

Die klem val

nie meer in die private onderneming op roetine rekeningkundige werk nie, maar wel op die verskaffing van
die gegewens wat vir die bedryfsleiding nodig is om
sy dag tot dag take doelmatig voort te sit.

Wat nie

uit die oog verloor moet word nie, is dat die kontroleur die inligting wat hy voorberei nie net vir die
voordeel en gebruik van ander lede van die bedryfsleiding voorsien nie, maar dat hyself ook die inligting nodig het en dat hy op grond van die inligting
wat hy voorberei 'n sleutelrol speel in die bestuur
van sy onderneming.
In 'n plaaslike owerheid waar die begroting 'n alles
oorheersende plek inneem, vervul die stadstesourier
'n sleutelrol omdat ditsy verantwoordelikheid is om
toe te sien dat die grense wat deur die begroting
gestel word eerbiedig word.

Alles sentreer om die

begroting en daar word twaalf uit die twaalf maande
van 'n jaar daaraan gewerk.

Die feit dat die begro-

ting 'n baie belangrike rol speel, mag nie veroorsaak
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dat uit die oog verloor word dat die stadstesourier
ander pligte ook het om te vervul nie.

Die Standaard-

Finansiele Verordeninge toon duidelik baie van sy
pligte aan.

Voordat die Standaard-Finansiele Veror-

deninge gepubliseer is, het elke plaaslike owerheid
sy eie verordeninge opgestel.
Volgens Van Der Spuy (1965, p. 144) is daar toe Springs
en Vereeniging in 1963 aansoek gedoen het om die goedkeuring van nuwe konsepverordeninge wat 'n groot mate
van ooreenkoms getoon het, besluit om met die uitsluitlike doel voor oe om doeltreffende plaaslike bestuur
te bevorder,

'n poging aan te wend om finansiele ver-

ordeninge te standaardiseer.
Die departement van plaaslike bestuur, aan wie Springs
en Vereeniging se aansoek voorgele is, het 'n aantal
stadstesouriers uitgenooi om behulpsaam te wees met
die taak.

Die taak is toe saam met verteenwoordiger s

van die departement v~n plaaslike bestuur en van die
ouditeur van plaaslike bestuur aangepak.

Die Johannes-

burgse verordeninge en die konsepstelsel wat deur
Springs voorgele is, is as basis vir bespreking ge bruik.
Na aanleiding van die besprekings is 'n konsepverordening opgestel en aan Transvaalse stadsrade vir kommentaar gestuur, waarna 'n finale konsep aan die Administrateur vir goedkeuring voorgel~ is.
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Op 1 November 1967, by
wing

Nr.

Administrateurskennisge-

927, is die Standaard-Finansiele Verordeninge

ingevolge artikel 96 bis (1) van die Ordonnansie op
Plaaslike Bestuur, 1939, gepubliseer.
Kragtens sub-artikel (2) van voorgenoemde standaardreglement het dit 'n raad vry gestaan om hierdie standaardverordeninge, met of sender wysigings, as verordeninge wat deur die raad opgestel is, aan te neem.
Op 11 Junie 1969 is by

Administrateurskennis-

gewing 599 gepubliseer dat die munisipaliteit Pieters burg die Standaard-Finansiele Verordeninge soos gewysig, 1 )
sender wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur
genoemde raad opgestel is.
Daar was in Transvaal geen provinsiale oudit- of fin ansiele regulasies waaraan plaaslike besture moes voldoen
nie en dit is deur plaaslike besture self, en ook diegene wat van provinsiale kant af met die toesig oor
finansies van plaaslike besture belas was, as 'n ernstige leemte aangevoel.

Die Standaard-Finansiele Ver-

ordeninge het hierdie leemte dan ook uit die weg geruim (Van Der Spuy, 1965, p. 145r~

Van Der Spuy (1965, p. 146) vat die rol van die Standaard-Finansiele Verordeninge dan ' ook soos volg saam
"Wat per slot van rekening is hierdie verordeninge

1)

Soos gewysig deur Administrateurskennisgewing 286 van
19 Maart 1969.

2)

Ten tye van Van Der Spuy se referaat was die StandaardFinansiele Verordeninge nog nie deur die Administrateur
aanvaar en afgekondig nie. Soos reeds genoem is dit we l
later gedoen.
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anders as 'n algemeen aanvaarde stel reels gebaseer
op gesonde finansiele beginsels en praktyk waaraan 'n
plaaslike oestuur ten opsigte van die uitvoering en
afhandeling van sy geldelike sake moet voldoen?

Dit

kan myns insiens met reg beweer word dat so 'n stel
verordeninge in meer as een opsig die funksie van
prosedurehandleiding dien.

So 'n stel reels of hand-

leiding, mits dit behoorlik opgestel is - en ek wil
graag byvoeg, van tyd tot tyd by veranderde omstandighede aangepas word - hou vir my die voordeel in dat al
die stadsrade gesetel in 'n provinsie, met miskien
geringe afwykings,

'n finansiele praktyk volg wat deur

die provinsiale owerheid en stadsrade, en dus ook deskundige amptenare in diens van hierdie instansies, as
die gesondste aanvaar word.

Ek twyfel daar nie aan

dat die gedetailleerde finansiele verordeninge, soos
deur ons beoog, veel daartoe gaan bydra om doeltreffende finansiele beheer, wat 'n voorvereiste vir doeltreffende munisipale administrasie is, te verseker".
Omdat die verordeninge gesonde finansiele praktyk
raak, is dit onlosmaaklik met die departement van die
'

stadstesourier verbind, wie s~

verantwoordelikheid

dit is om die finansiele sake van 'n plaaslike owerheid
doelmatig te bestuur.

Die verordeninge het tot gevol g

gehad dat baie groter duide likheid verkry is in verband met die posisie en funksionering van die stadstesourier.
Die Standaard-Finansiele Verordeninge skryf voor hoe
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die stadstesourier sake rakende begroting, u itgawe,
oorskrydingsuitgawe, invordering en beheer van inkomste,
betalings, kapitaaluitgawe, kosteberekening en departementele werk, sluiting van begrotingsposte, bates, ver sekering, beleggings, interne ouditering en boekhou, bewaring van dokumente, betaling van salarisse, lone en
toelaes moet hanteer.

Dit sal egter nodig wees om die stads-

tesourier se pligte te vergelyk met di~ van 'n kontroleur en dan ook die funksies van finansiele bestuur in
'n plaaslike owerheid met die funksies van die kontroleurswese te vergelyk om te bepaal in hoeverre daar
ooreenkoms is - ten einde reg te laat geskied aan 'n
bedryfsekonomiese ondersoek.
5.2

Funksies van die kontroleur (Anderson
1961,

(i)

& Schmidt,

p. 10)

Die instelling van en toesighouding oor alle
rekeningkundige rekords van die onderneming.

(ii)

Die voorbereiding en interpretering van die
finansiele state en verslae van die onderneming .

(iii)

Die voortdurende oudit van alle rekenings en
rekords van die onderneming.

(iv)

(v)
(vi)

Die versameling van produksiekoste.
Die versameling van verspreidingskoste.
Die neem en kosteberekening van alle fisiese
voorrade.
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(vii)

Die voorbereiding en indiening van belastingopgawes en die toesighouding oor alle aspekte
rakende belastings.

(viii)

Die voorbereiding en interpretering van alle
statistiese rekords en verslae van die onderneming.

(ix)

Die voorbereiding, as begrotingsdirekteur, in
samewerking met ander amptenare en departement shoofde, van 'n jaarlikse begroting wat alle
aktiwiteite van die onderneming dek, vir voorlegging aan die raad van direkteure voor die
aanvang van die finansiele jaar.

Die gesag

van die kontroleur met betrekking tot die veto
van verpligtinge of uitgawes nie deur die begroting gemagtig nie, sal van tyd tot tyd deur
die direkteure vasgestel word.
(x)

Die seker maak dat die eiendom van die onderneming voldoende en behoorlik verseker is.

(xi)

Die inisiering, voorbereiding en uitreik van
standaardpraktyke met betrekking tot alle
rekeningkundi ge sake en prosedures en die koordinering van stelsel s regdeur die onderneming,
insluitende klerikale en kantoormetodes, rekords,
verslae en prosedures.
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(xii)

Die handhawing van voldoende rekords van gemagtigde toewysings en die vasstelling dat
daar behoorlike rekenskap van gegee kan word .

(xiii)

Die vasstelling of finansiele transaksies soo s
gereflekteer in die notules van direksie en/of
uitvoerende komitee vergaderings behoorlik u itgevoer en opgeteken word.

(xiv)

Die hou van behoorlike rekords van alle huuren antler kontrakte.

(xv)

Die goedkeuring van betaling (en/of mede-ondertekening)

van alle tjeks, promesses en antler

verhandelbare instrumente van die onderneming
deur die tesourier of sodanige amptenare as
deur die bywette en/of regulasies van tyd t ot
tyd deur die raad van direkteure aangewys.
(xvi)

Die ondersoek van alle magtigings vir die onttrekking van sekuriteite van die klui se van
die onderneming en die vasstelling dat sodan ige
onttrekkings in ooreenstemming met die bywette
en/of regulasies, wat van tyd tot tyd deur di e
raad van dir ekteure bepaal word, geskied.

(xvii)

Die voorbereiding of goedkeuring van die regulasies of standaardpraktyke wat vereis word
om te voldoen aan opdragte of regulasies uitgereik deur regeringsinstansies.
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Die pligte van die kontroleur soos hierbo uiteengesit,
is aan die stadstesourier voorgele en hy het opgemerk
dat die funksies basies ooreenstem met die funksies
van die stadstesourier.

Die sewende funksie is nie

van toepassing nie, behalwe die administrering van
belastingaftrekkings van salarisse en lone.

Die

veertiende funksie word deur die departement van die
stadsekretaris uitgevoer.

Wat spesifieke funksies

betref is daar dus grootliks ooreenstemming met die
werk van die stadstesourier se eweknie in die priva-

te onderneming.

Die pligte van

kontroleurskap

sal vervolgens vergelyk word met di~ van die stadstesourier se departement.
5.3

Die pligte van kontroleurskap (Anderson

&

Schmidt, 1961, p. 11)
(i)

Om 'n geintegreerde plan vir die beheer van
werksaamhede daar te stel, te koordineer en
te handhaaf.

Sodanige plan sal tot die mate

wat dit deur die onderneming vereis word voorsien in kostestandaarde, uitgawebegrotings, verkoopsvooruitskattings, winsbeplanning en programme vir kapitaalinvestering- en finansiering
tesame met die nod ige prosedures om die plan
uit te voer.
Die plaaslike owerheid net soos die private onderneming, kan met groot vrug gebruik maak van
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'n geintegreerde plan vir die beheer van alle
funksies.

Kostestandaarde, uitgawebegrotings,

verkoopsbegrotings en ook programme vir kapitaalinvestering- en finansiering kan belangrike
hulpmiddels vir bestuur wees.

Uitgawe- en

verkoopsbegrotings word gedek deur die belastings- en-algemenedienstebegroting terwyl daar
in hierdie hoofstuk een en ander oor kapitaalbegrotings en programme geskryf word wat die
onderwerp kapitaalinvestering en finansiering
insluit.

Winsbeplanning speel ook 'n rol in die sin dat
die plaaslike owerheid handels- en ander diens te
lewer waaruit 'n wins gemaak kan word.

Sodanige

wins word dan aangewend om die druk op die bel as tingtarief te verminder.

Wat ook al die motief

vir die subsidiering van die belastingtarief de ur
wins op dienste, behoort die bedryfsekonoom horn
nie daaroor uit te spreek nie.

Wat egter belang-

rik is, is dat daarop gewys moet word dat onregverdige vergelykings tussen verskillende jare se
belastingtariewe getref kan word as daar nie rekening gehou word met die invloed van winste o f
verliese uit veral die ~andelsdienste nie. Win sbeplanning sal op 'n baie meer wetenskaplike
grond geplaas word indien daar by die finansie le
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state 'n addisionele staat ingebring word wat
- 'n ontleding gee van die bydrae in rand e n sent
en persentasies van eiendomsbelasting en elke
afsonderlike handelsdiens tot die plaaslike owe rheid se behoefte aan fondse.

Hierdie saak word

ook aangeroer in die hoofstuk oor die elektrotegniese stadsingenieur.
(ii)

Om werkverrigting te meet teen goedgekeurde planne
en standaarde en om die resultate van werkverri gting aan alle vlakke van bestuur te interpreteer
en te rapporteer.

Hierdie funksie behels die o nt-

werp, inwerkingstelling en handhawing van reke ningkundige en kosteberekeningstelsels en rekords, die
daarstelling van reke n ingkundige beleid en d i e samestelling van vereiste statistiese rekords.
Die meting van werkverrigting en d i e vergelyk ing
daarvan met goedgekeur de planne e n s t andaarde
vind hoofsaaklik plaas deur middel va n 'n v er gelyking tussen werklike uitgawes en/of inkoms tes
met begrote uitgawes en/of inkomstes.

Elke de -

partementshoof word maandeliks binne een week na
die einde van die maand met 'n rekenaarstaat
voorsien wat aantoon hoe ver sy departement ge vorder het met die b ested ing van geallokeerde
fondse.

Die rekenaarprogram wat die staat voor-

sien is so geprogrammeer dat dit die volgende
notas druk wanneer besteding die volgende persentasies bereik :
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75%

van begrote bedrag

wees versigtig

95%

van begrote bedrag

staak verdere besteding

100%+

van begrote bedrag

verkry raadsbesluit

Op die volgende bladsy verskyn 'n voorbeeld uit 'n
kontrole-maandstaat wat besteding wat in aldrie
bogenoemde kategoriee val bevat.
Benewens die waarskuwings wat teenoor elke item van
die pos gedruk word, word ook 'n opsomming onder aan
die bladsy verskaf wat die departementshoof in staat
stel om te sien in hoe verre hy gevorder het met die
besteding van die totale begrote bedrag en hoeveel
van die begrote totale inkomste reeds ontvang is.
Wanneer dit gebeur dat 'n begrotingspos oorskry word,
word die aangeleentheid aan die raad voorgele wat di t
moet goedkeur.

Volle besonderhede van en redes vir

die oorskryding soos in die voorbeeld wat op bladsy
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in fig. 5.2 volg, word voorgele .

Fig. 5.1

Voorbeeld van maandelikse kontrolestaat ten opsigte van werklike uitgawes in verhouding tot begrote bedrae
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Oorbestedingsposte

1973/74 Boekjaar

(2/10)

'A'

Die Hoofbeampte (Tegnies) doen soos volg verslag . :

Pos Nr.

Beskrywing

5/ 20

Advertensies, drukwerk, skryfbehoeftes

5/ 51

Ledegeld

Begroting

Oorskryding
goedgekeur

Uitgawe tot
21 Junie 1974

Oorskrydlng
benodig

400

geen

430

40

20

geen

36

16

60 000

geen

60 411

600

22/850

Herseel van strate

29/ 55

Materiaal en voorraad

50

geen

77

30

31/ 20

Advertensies, drukwerk, skryfbehoeftes

50

15

98

40

31/ 55

Mate r iaal en voorraad

7 000

geen

-7 072

100

32/ 55

Materiaal en voorraad

1 000

geen

1 029

40

32/ 96

Vervoer en toerusting

1 650

2 200

4 537

BOO

32/128

Onderhoud hoofleidings

12 500

1 200

14 055

400

32/201

Verbruikersaansluitings

12 500

geen

13 167

1 000

35/ 15

Aankoop van boeke

100

geen

107

10

35/ 21

Afvaardigingskoste

600

geen

683

90

59/ 55

Materiaal en voorraad

4 500

2 000

6 536

50

59/143

Onderhoud netwerk

30 000

6 000

36 198
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59/201

Verbruikersaansluitings

12 000

5 000

18 629

1 800

N
V1
0

Begroting

Oorskryding
qoedgekeur.

Uitbreidings

70 000

geen

70 799

850

Uitbreidings

10 000

geen

10 078

100

100/807

Vloedwaterdreinering

25 000

geen

25 091

100

106/ 55

Materiaal en voorraad

5 000

geen

5 428

500

108/ 12

Gereedskaptoelae

1 000

geen

1 077

100

108/ 55

Materiaal en voorraad

3 500

geen

3 546

60

111/ 55

Materiaal en voorraad

750

geen

836

100

111/131

Herstelwerk - masjinerie, gereedskap

40 000

16 000

60 100

5 000

112/147

Her s t e lwerk voertuie

35 000

7 800

45 057

3 000

Pos Nr.

Beskrywing

59/871
59/872

Uitgawe tot
21 Junie 1974

Oorskryding
benodiq

Redes vir oorskryding
Pos Nr. 5/20
Hierdie pos is oorskry omrede die koste van skryfbehoeftes gestyg het waarvoor daar nie voldoende begroot
is nie.
Pos Nr. 5/51

[\,)

u,

Hierdie oorskryding is tewyte aan die verhoging van ledegeld waarvoor daar egter nie begroot is nie.
Pos Nr. 22/850
Hierdie oorspandering het ontstaan deurdat 'n gedeelte van Marshallstraat wat slegs vir herseel beoog
was, heeltemal oorgebou moes word, as gevolg van swak grondformas ie.
Pos Nr. 29/55
Die pos is oorspandeer as gevolg van die styging in koste van materiaal.
---..::1------~..::i~-;~,... 'J?./7/7'1 . n . 1?g en 130.

Ens., ens.

......
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Die feit dat oorskrydings en die redes daarvoor
aan die raad voorgele moet word vir goedkeuring,
verseker dat departementshoofde en hul personee l
die begroting nie ligtelik opneem nie.

Aan die

.ander kant het dit die definitiewe nadelige gevolg dat departemente liewer te hoog as te laag
mag begroot en dat geld wat mag oorbly van 'n fi nansiele jaar spandeer sal word netter wille
daarvan dat die feit dat oorbegroot is .nie be kend mag word nie, of dat daar in die volgende
jaar op die departement se begroting besnoei
. mag word.
Oor die rekeningkundige en kosteberekeningstelsels sal daar later in die hoofstuk aandag gegee word.
(iii)

Om te meet en te rapporteer oor die geldigheid
van die ondernemingsdoelstellings, die effekti witeit van die ondernemingsbeleid, organisasiestruktuur en prosedures om die doelstellings t e
bereik.

Dit sluit in oorlegpleging met alle

bestuursegmente verantwoordelik vir beleid of
aksie met betrekking tot enige fase van die
werking van di e onderneming sover dit verband
hou met die uitvoe ring van hierdie funks i e.
Die geldigheid van die ondernemingsdoelstelling s
sover uitgedruk in rand en sent is al waarvoo r
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die stadstesourier verantwoordelik is.

Oor die

ander aspekte soos effektiwiteit van ondernernings beleid, ens. het die stadstesourier in sy hoedanigheid as hoofbearnpte (finansieel en adrninistratief) gesag oor sy eie departernent s0t1el as die
and.er departerrente sover dit finansieel/administratiewe sake
betref.
(iv)

Orn verslag te doen aan regeringsagentskappe waar
dit vereis word en om toesig te hou oor alle
sake betreffende belastings is 'n inherente deel
van 'n stadstesourier se werk.

(v)

Orn te interpreteer en verslag te doen oor eksterne
invloede op die bereiking van die ondernerningsdoelstellings.

Hierdie funksie sluit die gedurige

taksering van ekonorniese en sosiale invloede asook regeringsinvloede op die werking van die
plaaslike owerheid in.
Die bereiking van die plaaslike owerheid se doe lstellings hang in 'n groot mate af van die beskikbaarheid van fondse.

Die beskikbaarheid van

fondse hang op sy beurt weer baie nou saarn met
eksterne invloede.

Die stadstesourier is die

persoon wat aan sy rnedearnptenare en raadslede
die betekenis van veral regeringsoptrede rnoet
verduidelik in terrne van rand en sent.
(vi)

Die voorsiening van beskerrning van die bates van
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die ondernerning.

Die funksie sluit in die daar -

stelling en onderhoud van voldoende interne be heer en interne oudit en ook behoorlike dekking
deur rniddel van versekering.

Dit is ook 'n in-

herente deel van die stadstesourier se funksies.
Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik
dat die pligte van die stadstesourier in 'n groot
mate ooreenstern met die van sy eweknie in die
privaatsektor.

Daar is egter nie dieselfde druk

op horn vir inligting van 'n rneer kornplekse aard
vir bestuursdoeleindes nie.

Die inligting wat

deur horn verskaf word is rneer van 'n roetine
aard en hou grootliks verband met die begrotin g .
Sy dienste kan met veel groter vrug aangewend
word rnits bestuur weet hoe.

Hopelik sal die

proefskrif 'n beter benutting van die talente
van die Pietersburgse stadstesourier tot gevol g
he.

Hy behoort 'n sleutelrol te speel in die

inwerkingstelling van effektiwiteitsrnaatstawwe
vir die verskillende poste.
Ter opsornrning kan gerneld word dat alles in ag
genome die stadstesourier se funksies bestaan
uit :
(i)
(ii)

die begroting van die behoefte aan fonds e;
die verkryging van die fondse;
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(iii)

die administrering daarvan; en

(iv)

verslagdoening of die fondse verkry is
en wat daarmee bereik is.

Die verdere bespreking sal dan ook in die volgorde
plaasvind.

Daar gaan nie vir die doel van die proef-

skrif aandag gegee word aan die volledige rekeningste l sel van die plaaslike owerheid nie.

Die belangriks te

deel van die stelsel sover dit beplanning en beheer
deur veral die raad betref, naamlik die belastings- en algemenedienstebegroting,

sal egter bespreek word,

omdat dit die basis vir die verdeling van die res van
die proefskrif vorm.

Die staat is ook belangrik omda t

die verskil tussen die inkomstes en uitgawes die belasting wat gehef moet word, verteenwoordig en dit is
tog di~ belangrikste saak waaroor dit vir die inwon er
g aan.
Die vraag mag gevra word wat die begroting

met die

state van die plaaslike owerheid te, doen het.

Die ant -

woord hierop is eenvoudig dat die belastings- en-algemenedienstebegroting basies

dieselfde vorm aanneem as die

saamgevatte inkomste- en uitgawestaat in die finale
rekenings.

Die begroting bestaan natuurlik net uit

meer detail, maar is bas ie s opgestel in ooreenstemming
met die standaard rekeningkundige vereistes vir die
finale staat.
Aandag sal ook aan die kapitaalbegroting gegee word
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omdat di.t die behoefte aan kapitaal aandui en die
behoefte nie ten volle uit die verskil tussen lopende
inkomste en uitgawe bevredig kan word nie.
5.4

Die behoeftebepaling vir fondse

5.4.1

Inleiding

Die belangrikste instrument in die stadstesourier se
hande is die jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting.

Op hierdie stadium is daar reeds soveel

geskryf oor die begroting dat die leser verwys word
na hoofstukke 2 en 3 waar die saak reeds aangeraak is.
Waaraan nou wel aandag gegee sal word, is die vorm van
die belastings-en-algemenedienstebegroting en ook die
kapitaalbegroting.
5.4.2

Die vorm van die belastings- e n-algemenedie n stebegroting

Di e vorm van die begroting kan miskien in plat taal
beskryf word as 'n dik boek .

Die 1978/79-begroting

van die stadsraad van Pietersburg beslaan vier-entagtig bladsye.

Dit is 'n gedetailleerde begrote

staat van inkomstes en uit gawe s vir die komende jaar
en die vorm daarvan is in ooreensternrning met die gekodifiseerde rekeningstelsel wat gebruik word.
Die eerste drie bladsye word 'n opsornrning genoem van
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die belastings- en-algemenedienstebegroting en daarin
verskyn 'n grootliks alfabetiese opsomming van al d ie
uitgawes.

Die begrote totale inkomste word dan van

die totale begrote uitgawe afgetrek en die verskil is
die beraamde oorskot of surplus.
In die opsomming word die syfers onder die volgende
hoofde groepeer :
Werklik

1976/77

Begroting

%

+

of

-

1977/78

Benader

%

+

of

-

1977/78

Begroting

%

+

of

-

1978/79

%

+

Teen die tyd dat die volgende jaar se begroting (1978/79 )
in Junie 1978 ingedien word is die werklike syfers
ten opsigte van die vorige jaar (1976/77) bekend en
verskyn dit in die heel linkerkantse

kolom.

In die

tweede kolom word die persentasie toename of afname
in vergelyking met 1976/77 aangedui.

In die derde ko-

lom verskyn die begrote syfer vir die jaar 1977/78 wat
in Junie 1977 ingedien is met die persentasie toename
of afname teenoor 1976/77 in die vierde kolom.

Gedu-

rende Junie 1978 is 1977/78 se finale syfers nog ni e
bekend nie en word 'n benaderde syfer in kolom vyf
weergegee wat gewoonlik nie veel verskil van die ui teindelike werklike s y f e r nie.

In kolorn ses verskyn

die persentasie toename of a f name tussen die benaderde
en begrote bedrae vir 1977/78.

In kolom sewe verskyn

die begrote syfer vir die 1978/79 bo~kjaar met die
persentasie toename of afname in verhouding tot die
benaderde 1977/78 syfer.

of

-
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Elke hoofkategorie van inkornstes en uitgawes word 'n
pos (Engels: vote) genoern en daar is voorsiening gernaak vir negentig daarvan.

Sornrnige poste bestaan slegs

uit uitgawes of inkornstes, terwyl ander weer uit beide
inkornstes en uitgawes bestaan.
Die poste word soos volg toegedeel
001 - 063

Belasting en algerneen

064 - 075

Afwagtingsrekening

076 - 090

Verdelingsrekeninge

Die kodifisering word op 'n oorwegend alfabetiese
grondslag gedoen en die hoofiterns met hul kodes is
die volgende:
Belasting en algerneen
001

Adrninistratiewe departernent

002

Begraafplase

003

Behuising - Ekonorniese verhuur: Blankes

004

Behuising - Sub-ekonornies : Blankes

005

Biblioteek

006

Brandweer en arnbulans

007

Eiendornsbelasting

008

Gesondheid - adrninistr asie

009

Gesondheid - blanke klinieke

010

Gesondheid - blanke T.B. klinieke

011

Gesondheid - rnuskietbeheer

012

Gesondheid - nie-blanke distriksverplegingsdienste
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013

Gesondheid - nie-blanke klinieke

014
015

Hulptoelae en skenkings

016
017

Kunsgalerye en museums
Lisensiering

018

Lughawe

019
020

Munisipale geboue

021
022
023

Openbare werke
Parke en ontspanningsterreine - parke en tuine

024

Parke en ontspanningsterreine - sportgronde

025
026
027

Publisiteit

028
029

Raad se algemene uitgawe
Reiniging - nagvuilverwydering

030
031
032

Reiniging - vullisverwydering
Riolering

033
034
035

Skut
Stadsingenieur

036

Stadsklerk

037

Stadstesourier

038
039
040
041
042

Stadstesourier
Straatbeligting
Swembaddens
Vaste eiendom
Verkeersbeheer

re kenaar
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043
044

045

Indierdorp

046
047
048

Kleurlingdorp

049

050
051

Abattoir

052
053
054

Elektrisiteit - administrasie

055

Elektrisiteit - voorsiening

056

Elektrisiteit - verspreiding

057
058

Klipgroef

059
060

Water - administrasie

061

Water - voorsiening

062

Water - verspreiding

063
Afwagtingsrekeninge
064

Magasyn

065
066

Parkeermeters

067

Provinsiale paaie

068

Spoorlyne - dorpe Nrs. 1, ,2, 3 en 5

069

Spoorlyne - dorp Nr. 8
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070

Spoorlyne - dorp Nr. 12

071
072
073
074
075

Dorpe

Verdelingsrekeninge
076
077
078
079
080

Riolering,

loodgieters en meganiese werkswinke l

081
082
083

Toerusting

084
085
086

Voertuie

087
088
089
090

Werke

Die inkomsteposte se volume is van so geringe aard
dat 'n opsomming nie nodig is nie en dit beslaan saam
met die detail ontledings slegs ses bladsye van die b e groting.
Die detailontledings van inkomstes en uitgawes word
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items genoem en die kodes daarvoor loop tussen 001
en 926.

By die gedetailleerde ontleding van die

inkomste en uitgawe-items word van die volgende hoofde gebruik gemaak :
Werklik

Begroting

Benader

Begroting

1976/77

1977/78

1977/78

1978/79

Elke pos word geneem en eers word die inkomste van
elkeen in detail onder die verskillende items uiteengesit.

(Die ses bladsye waarna vroeer verwys is).

Daarna word 'die poste in detail ten opsigte van uitgawe items ontleed.

Om elke detailitem aan te toon

sal geen doel dien nie.

Die kodifisering word op

die volgende basis gedoen:
Uitgawe belastings- en-algemenediensterekening
Salarisse, lone en toelae
001 -

010

Algemene onkoste
011 - 115
Herstel- en onderhoudswerk
116 - 160
Kapitaalkoste
161 - 163
Bydrae tot kapitaalbesteding
164 - 208
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Minus uitgedebiteer 1 )
210
Inkomste
500 - 670
Kapitaalrekening
751 - 930
Volgens die stadstesourier is die opskrifte deur die
Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters,
S.A. ontwerp en aan plaaslike owerhede beskikbaar gestel ten einde eenvormigheid te bewerkstellig ten opsigte van die opstel van begrotings.

Die plaaslike

owerheid ken self die syferkodes toe.

'n Tipiese

voorbeeld van 'n uitgawepos verskyn op die volgende
bladsy.

1)

Dit gebeur gereeld dat 'n departement werk vir 'n
doen en dat die uitgawes ten opsigte van die werk
debiteer moet word.
In plaas van die uitgawes in
te ontleed en uit te pos word dit slegs in totaal

ander
uitgedetai l
gedoen.

Fig. 5.3 Voorbeeld van uitgawepos
Pos/
htd

I te•

J 1TG:.>oE/~WE)i!l :~•:q[

t '1 ar·10' g/Co~ ti nued)

•~r~I i~/
Ad ual
1976/ 1977
R

2;;,irotin~/
E;ti~ates
:m/m8
R

~er JJeri
~pre,.
1177 / 1978

C-:~ro:ir;/
E~ti1atds
1978/ 1S79

R

R

S~EH8.IDOENS{SW 1~ .~ ING BATHS

040

·Salarisse, Lone en ToelaelSalaries, WJges and Allo.ances
001
002
003
004
005
007
010

Sai ari sse - Bl ankss/Sal arits· - ll~ites
Lone - -~ie-blankes/llages - Non-llhitas (6)
Pensioenfondsbydrae/Contributions Pan,ion Fund
~ediese Hu 1pfond sbydrae/Con tri but ions l'eJ i ca 1 ~id Fond
Behu is i ngsubs idi es/Housing Sobs la tes
3an toehef f i ngsge 1de/Ban tu Levy-_f ees
tJnif:.rH en Oorpakke/UniforlS and Overalls

9 110
J/+72
650
102
206
176
56

11 000
It 250
1 290
1~
250
350
100

9 500
3650
300
110
225
225
90

11 450
4 200
1 335
230
290
225
100

114

100
5
5.500
4 500
BOO

50
5
5 000
4 500
BOO

100

100
300

150
10
5 500
5 000
1 120
200
110
495
ED
140

Al ge1ene OnkostelGengral ExQen ses
020
033
037
055
076
083
085
095
096
097

Advertensies, Orukwer.k, Skryfbehoeftes/Advertising, Printing, Stationery
0 i verse/Sundry
Elektrisiteit en \tater/Electricity and Water
Ha tar i aal en Voorraad/S tores and ~a teri a1
Sanitasie en Riolering/Sanitation and Se.erage
Strooibemesting/Top Dressing
Tel efoon/Te1eo hone
Versekering/ Insu rance
Vervoer en Toerusting/Transport and Equip■ent
Vervoertoe 1ae/Loco10 ti on

~

501
4 623
524
198
94
276

32

405
ED

119

125

125

740

200
50
5 000

250
25
2 500

5 250

2 672

9 280
2 075

9 280
2 075

9 240
1 3f,J

R4 l 389

45 630

39 640

47 265

725

725

725

))

Hershl- en OnderhoudswerklReQair~ ar.d llainhnance
124
126
131

Geboue en Toerusting/Buildings and Equip~ent
Grande en 01heining/Grounds and Fercas
Masjinerie, Gereedskap, Toerusting/Plant, Tools, Equip ■ ent

3 970

750

so

Ka~i taal koste[CaQi tal Charges
161
162

Delging van Lenings/Rede■ ption of loans
Rente op Lenings/ Interest on Loans

9 754

... ····················· ........................................

l~KOMSTE[ INCCME (Folio

7)

Bron: Stadsraad van Pietersburg 1978/79-begroting,
p. 46

R

N

°'
~

265

Die poste soos hierbo uiteengesit, verteenwoordig al
die dienste wat deur die Pietersburgse plaaslike
owerheid gelewer word.

As elke posse effektiwiteit

ontleed kan word, sal daarin geslaag word om die to~
tale werksaamheid van die hele plaaslike owerheid te
ontleed.

Sommige poste verteenwoordig egter so 'n

klein persentasie van die totale begroting dat dit
nie die moeite werd is om dit in detail te bespreek
nie en die bespreking daarvan in elk geval niks nuuts
tot die beginsels waaroor dit gaan sal bydra nie.

In

elke departement word dus slegs die enkele of paar
poste wat kenmerkend van die betrokke departement is
en/of wat 'n aansienlike persentasie van die begroting
behels, ontleed.
Om 'n inkomste- of uitgawetotaal ten opsigte van elke
pos te he en te vergelyk met die vorige jaar se werklike syfer en/of begroting, het beperkte waarde.

Elke

pos moet deeglik ontleed word om effektiwiteit te bepaal ten einde later as basis te dien vir doe l t re f f endheidsmeting.
Soos die stelsel tans werk is die enigste koste-ontle ding wat daar bestaan vir elke <liens die ontleding
onder die hoofopskrifte:
Salarisse, lone en toelae
Algemene onkoste
Herstel- en onderhoudswerk
Kapitaalkoste
Bydrae tot kapitaalbesteding
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Wanneer die syfers soos dit in die belastings- enalgernenedienstestaat voorkorn, al is wat die raadslid
en inwoner te sien kry, kan daar kritiek ingebring
word.

'n Nadere ontleding van elkeen van die poste

is nodig om te bepaal hoe die werklike syfers met die
begrote syfers vergelyk, tweedens rnoet die afwykings
verklaar word en derdens rnoet die syfers in verband
gebring word met 'n effektiwiteitstandaard.

Die

plaaslike owerheid gee aandag aan die eerste twee
aspekte op 'n deurlopende basis soos aangetoon in
die voorbeeld op bladsye 248-252
oorbestedings hanteer word.

waar beskryf is hoe

Aan die laaste aspek sal

aandag gewy word by die bespreking van die betrokke
hoofstukke van die departernente waaronder die poste
ressorteer.
Cowden (1969, p. 285 - 6) beskou die belastings- enalgernenedienstebegroting ten spyte van die feit dat
funksies, aktiwiteite en projekte nie duidelik aangetoon word nie, as bruikbaar, rnits dit gerugsteun word
deur voldoende rekeningkundige stelsels en rnits van
die volgende evaluasietegnieke gebruik word: bestuur s rekeningkunde, werkstudie, koste-voordeelanalise,
verdiskonteerde kontantvloei, netwerkanalise en operasionele navorsing.
Orn elkeen van genoernde evaluasietegnieke in detail
te bespreek val buite die bestek van die proefskrif.
Van die tegnieke mag handig te pas korn in die bepa-
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ling van doeltreffendheidsmaatstawwe wat mag volg uit
die effektiwiteitstandaarde wat die proefskrif wil
voorsien.

Belangriker nog as die toepassing van ge-

noemde tegnieke is 'n duidelike uiteensetting van
waarheen die plaaslike owerheid op pad is in terme
van doelstellings en die meting of die doelstellings
bereik word of nie.
Eintlik is die jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting en kapitaalbegroting niks meer as 'n alfabetiese lys van inkomstes en uitgawes onder 'n paar bree
hoofde (poste) nie.

Die feit dat die belastings- en-

algemenedienstebegroting tradisioneel as beheerinstrument gebruik is en in Pietersburg nog gebruik word,
moet beskou word as die rede waarom die begroting
uitsien soos dit daar uitsien.

Daar hoef nie veel

fout gevind te word met die reeling nie, aangesien
die raadslid en inwoner meer geinteresseerd is in die
inkomstes of ui tgawes ten opsigte van elke pos as in die
inkomstes of ui tgawes per departement.
Vir die sistematiese bespreking van die verskillende
poste in die res van die proefskrif is dit egter
numeries per departement gegroepeer en sien dit soos
volg daaruit :
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5.4.3

Nurneriese groepering van poste per departernent

Stadsklerk en raad
Pos nr.

Beskrywing

015

Hulptoelae en skenkings

016

Kunsgalerye en museums

028

Raad se algernene uitgawe

036

Stadsklerk*

Departernent van die stadsekretaris
Pos nr.

Beskrywing

001

Adrninistratiewe departernent

003

Behuising

Ekonorniese verhuur: Blankes

004

Behuising

Sub-ekonornies : Blankes

005

Biblioteek

027

Publisiteit

041

Vaste eiendorn

Departernent van die stadstesourier
Pos nr.

Beskrywing

037

Stadstesourier*

038

Stadstesourier

064

Magasyn

rekenaar
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Gesondheidsdepartement
Pos nr.

Beskrywing:

008

Gesondheid

009

Adrninistrasie

.. Blanke

klinieke

010

Blanke T . B. klinieke

011

rnuskietbeheer

012

: Nie-blanke distriksverplegings-

dienste

013
031

Nie-blanke klinieke
Reiniging

Vullisverwydering*

Parke- en landg:oeddeparternent
Pos nr.

Beskrywing:

002

Begraafplase

023

Parke en ontspanningsterreine - parke en tuine*

024

Parke en ontspanningsterreine - sportgronde*

040

Swernbaddens*

Departernent beskerrningsdienste
Pos nr.

Beskrywing:

006
017

Brandweer en arnbulan s
Lisensier ing

042

Verkeersbeheer*

065

Parkeerrneter s
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Departement van die elektrotegniese stadsingenieur
Pos nr.

Beskrywing

039

Straatbeligting

054

Elektrisiteit - administrasie*

055

Elektrisiteit - voorsiening*

056

Elektrisiteit - verspreiding*

Departement van die stadsingenieur
Pos nr.

Beskrywing

018

Lughawe

019

Munisipale geboue

022

Openbare Werke

029

Reiniging - nagvuilverwydering

032

Rio le ring

033

Skut

035

Stadsingenieur

051

Abattoir

058

Klipgroef

060

Water - administrasie*

061

Water - voorsiening*

062

Water - verspreiding*

067

Provinsiale paaie

068

Spoorlyne - d orpe Nrs. 1,2,3 en 5

069

- dorp Ni: . 8

070

- dorp Nr. 12

075

Dorpe

080

Riolering, loodgieters en meganiese werkswin kel

083

Toerusting

086

Voertuie

090

Werke
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Die poste wat met 'n * gemerk is is poste wat in die
proefskrif bespreek word.

Viral die poste behalwe 036

en 037 word effektiwite i tsmaatstawwe in die proefskrif
voorgestel.
Die numeriese groepering per departement is hierbo
volledig uiteengesit omdat dit al die dienste wat
deur die Pietersburgse plaaslike owerheid gelewer
word, omvat.

Wanneer die verskillende departemente

in die hieropvolgende hoofstukke bespreek word, moet
daar 'n logiese en sistematiese beskrywing van die
dienste wat deur elke departement gelewer word, wees.
Die indeling van die verskillende poste soos hierbo
uiteengesit, voldoen aan die vereiste.
Die groot nadeel van die belastings- en-algemenedienstebegroting 1~ daarin dat dit nie tot sy reg kom as beplanningsinstrument nie.
kort.

Die tydperk van een jaar is te

Die jaarlikse begroting bestaan in hoofsaak uit

salarisse, noodsaaklike onderhoud en kapitaalkoste wat
die gevolg is van besluite wat gedurende voorafgaande
jare geneem is en waaroor raadslede nou geen beheer meer
het nie.

Die opstel van die begroting is dus eintlik maar

grootliks 'n formaliteit.

Teen die tyd dat vir vaste

verpligtinge voorsiening gemaak is, bly daar nie meer
veel speling oor nie.

Wat dus nodig is, is 'n langte r-

myn finansiele plan wat die i n~ l oed van beleid op die
belastingtariewe in komende jare gaan weergee.

Cowden

(1969, p. 286) stel dit soos volg: "Those who advocate
a new city hall should also be required to add that
they are advocating a cent increase in the rates in
three years time.

Without a long term financial plan

however, the real effect of much current spending cann ot
easily be perceived".
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r i r: lc: r s burg

h P sk ik oor

'n L-mylc1.myn f.inansiele plan

(ns dit so gcnocm kan word) -

'n kapitaalprogram - maar

vooi:dat aandag daaruan <Jcsk c nk word, s al daar kortliks gelct word op presies wat die juarlikse kapitaalbegroting is.

5.4.4

Daar word n0r0ns dcur wclgewing voor s iening gcmaak
vjr die opstcl van kapi.L1albegrol.ings ni.e, en daarom
hct 'n kapil~albcgroting g0en amp1.olikc status nie.
Die nodighcid van so bcgroting vcral as beplanningsinstrument, word egter deur Pictcrsburg besef, en
dit word dan ook jaarliks s aam met djc be]astingscn-algcmenedienstebegroting voorgel~.

Die groot

waarde van die kapitaalbegroting 1~ daarin dat dit
die openbare werkeprogram vir een jaar uiteensit en
dus fisiese en finansielc beplanning bymekaar bring.
Die belastings- en-algemenedienstebegroting sal
grootliks beinvloed word deur die kapitaalkoste
(rcnte en delging 1 )) van die kapitaalprojekte, want
clit vorm 'n groot pcrsentasie van di e totale jaarlikse
l>t:! la stings- en-a 1 gemcned .i en stebcgrot i ng.

Kapi taal-

proj ekte kan ook direk uit die jaarlikse inkomste
gefinansier word en dit geskied gewoonlik met die kleinere projekte.
In Pietersburg het die begrote kapitaalkoste vir kapitaalprojekte vir 1976/77 in verhouding tot ander syfers
van belang, soos volg daar uitgesien:

1)

Hoewel delging streng gcsproke nie 'n koste-item is nie ma ar
'n verpligting word dit in plaaslike owerheidsrekeninge as 'n
kapitaalkoste behandel.
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R6 895 000

Totale kapitaalbegroting
Totale belastings- en-algemenedienstebegroting
Kapitaalkoste

7 357 835
delging van lenings

: rente op lenings

1 183 701
1 086 436

Gefinansier uit belastings- en-algemene213 412

dienstebegroting

Kapitaalkoste het 30,85 persent van die totale belastings- en-algemenedienstebegroting bedra en was 'n
vaste verpligting waarvoor voorsiening gemaak moes
word voordat daar vir enigiets anders begroot kon word.
Begrote kapitaaluitgawes het in totaal 93,71 persent
in vergelyking met die belastings- en-algemenedienstebegroting beloop.

Slegs R213 412 van die kapitaalbe-

groting sou uit die belastings- en-algemenedienstebegroting gefinansier word.

Die balans van R6 681 588

moes uit ander fondse gevind word.

Indien die kapi1
taaluitgawes ten opsigte van produktiewe ) uitgawes

aangegaan word, is die posisie nie so ernstig as wat
dit lyk nie.

As die kapitaaluitgawes egter onproduk-

tief of grootliks onproduktief is kan daar met reg
beweer word dat die plaaslike owerheid homself so verbind dat daar in die toekoms nie veel speling vir
innovasie oor sal wees nadat vir vaste verpligtinge
voorsiening gemaak is nie.

Indien die plaaslike

owerheid sou voortgaan met 'n kapitaalbegroting amper
gelykstaande aan die belastings- en-algemenedienstebegrotin9 sou daar vorentoe moeilikheid gewag het.
1)

'n Kapitaaluitgawe is produktief wanneer die bate wat
daardeur verkry wordinkomstes genereer wat meer is as
of gunstig vergelyk met uitgawes aangegaan om die bate
te verkry.
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Volgens die kapitaalprogram vir 1977/78 tot 1 981/82
word daar beplan om 'n gemiddelde bedrag van R4,73
miljoen per jaar aan kapitaaluitgawes te bestee.
Hoewel veel minder as in 1976/77 bly dit nog 'n aansienlike bedrag en kan daar geen twyfel bestaan oor
die belangrikheid van 'n behoorlike kapitaalbegrotin g
nie.
Die kapitaalbegroting gee alle voorgestelde kapitaa luitgawes vir 'n jaar weer asook die bronne waaruit
dit gefinansier gaan word.

Dit word in totale in ' n

samevatting agter in die kapitaalbegroting aangedui .
Op die volgende bladsy is 'n voorbeeld van 'n blads y
van die 1974/75-begroting van uitgawes op kapitaal rekening wat tipies is van hoe die begroting vir
1978/79 ook gedoen is.

Fig. 5.4 Uittreksel van kapitaalbegroting

Pos/
vote

Item

BESKRYWING

t.

DESCRIPTION

Leningsbevoegdhede/
Borrowing
Po111ers

Bera&ir.de
Kostel
Estimated
Cost
R

OORGEBRING
BELAS'l'INGFONDS

Arm:MEEN

007

I

I

I

tTitgawe tot/
B xpendi ture
to

Begroting/
Estimates

Benader/
Approx.

Begrotit1g
Estimates

30-6-1973

1973/·1974

1973/1974

1974/1975

R

R

R

BROUGHT · FORWARD

R

R

14 000

15 345

c.; ·; WO

2 000

2 000

2 000

RATE FUND

GENERAL

(Venolg/
Continued)
(Vervolg/Continued)

Gesondheid - Administrasie/H~alth Administration

926

Voertuie/Vehicles

4 000

2

000

Lisensiering/Licensi!!S

017
791
904
926
019

Meubels en Toebehore/Furniture
and Fittings
Uitle van Gronde -/Layout of Grounds Toetsterrein/Testing Grounds
Voe,tuie/Vehicles

3 500

3 500
22 700
2 5.50

22 700

17 737

5 000

4 000

4o 500

40 500

4 271

:-5 000

105

000
2 550
1

HunisiEal e Geboue/Civic Buildi!:!fis

76o
762
763
767
768
769
022

Gebque en Toerusting-/Buildings and
Equipment
Brouery/Brewery
Gemeenskapsentrum - Indiers/Community
Centre - Indians
Kan tore/Offices
Stadsaal/fown Hall
Teater/Theatre
Werkswinkel/Workshop

100
000
000
000

52 100
10 000

10 478

40 000
10 000

30 000
10 000

400 000

120 747

50 000

40 000

5 000

5 000

17

4 500

333 000

333 000

19 173

6o 000

52
10
500
4oo

5 000
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15 OOC
50 ooc

Oj!E ra::i:i.rc Werke/_Public Works

776

801

Kontoeropname/Contour Survey
Randstene, Sypaadjies, Vloedvaterdreinering/Kerbing, Sidewalks,
SL~rmwater Drainage Randsten~/Kerbing

OOR
Bron

TE

Stadsraad van Pietersburg 1974/75-begroting,

BRING

p.77

I CARRIED FORWARD

220 500

N
-..J
Ul

60 000
·16 ·1

"50

69 oc.,:..
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Die beraamde koste van die projek kom in die eerste
kolom, terwyl die leningsbevoegdhede wat verkry is
ten opsigte van die finansiering van die projek in
die tweede kolom aangetoon word.
volg dui aan hoeveel geld reeds

Die kolom wat dan
spandeer is tot op

die laaste dag van die vorige finansiele jaar.

Die

kolomme wat dan volg, toon eerstens die bedrae aan
wat vir die huidige finansiele jaar begroot is en
tweedens hoeveel daar werklik na beraming gespandeer
sal word.

Die laaste kolom toon die bedrag aan wat

begroot word vir die volgende finansiele jaar.
Die groot nadeel van die vorm van die kapitaalbegro ting sal duidelik blyk uit 'n bespreking van drie
poste.
(i) Pos 022 toon 'n beraamde koste van R333 000,0 0
vir item 801 waarvoor daar ook honderd persent
leningsbevoegdhede verkry is.

Dit blyk dat teen

einde 1973/74 'n benaderde bedrag van R79 173
spandeer sal wees (Rl9 173 + R60 000).

Word die

bedrag van R69 000 wat vir 1974/75 begroot word ,
bygetel, gee dit 'n totale spandering tot 30/6/75
van Rl48 173.

Die volgende vrae kan nou gevra

word: wanneer gaan die res

spandeer word?

Is die bedrag wat reeds gespandeer is, volgens
plan gespandeer?
(ii) Pos 019 item 768 is 'n voorbeeld van 'n projek
wat pas goedgekeur is.

Die vraag kan ook gevra
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word wanneer gaan die res

spandeer word as

slegs Rl5 000 in 1974/75 spandeer gaan word?
(iii)

Pos 007 item 926 se beraamde koste is R4 000, terwyl R2 000 se leningsbevoegdhede verkry is.

'n

Beraamde bedrag van R2 000 sou in 1973/74 gesparideer word en R2 000 word begroot vir 1974/75.
Het 1973/74 se R2 000 uit leningsfondse gekom,
of gaan 1974/75 se R2 000 daaruit kom.
1
R2 000 kom uit die belastingfonds? )

Watter

Uit voorgenoemde paar vrae en die bespreking oor die
verhoqding kapitaalkoste tot bedrag van belastingsen-algemenedienstebegroting is dit dus duidelik dat
die groot nadeel van die kapitaalbegroting is dat die
tydperk van een jaar te kort is.

'n Langer termyn

plan is nodig en ten opsigte hiervan maak Pietersburg
gebruik van 'n kapitaalprogram.
5.4.5

Kapitaalprogram

5.4.5.1

Inleiding

Die kapitaalprogram vervul 'n belangrike funksie omdat
dit individuele projekte wat oor verskeie jare strek,
ko6rdineer en dus finansi~ le flaters verhoed wat later
'n ernstige stremming op die behoorlike fisiese ont 1)

Die huidige benaming vir belastingfonds is belastingsen-algemenediensterekening.
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wikkeling van die plaaslike owerheid mag he.

'n

Goeie voorbeeld van 'n finansiele flater sou wees
indien Pietersburg sou voortgaan met 'n kapitaalbegroting gelykstaande aan 93,71 persent van die belastings- en-algemenedienstebegroting.
In Suid-Afrika word die gebruik om kapitaalbegrotings
op te stel nie baie wyd toegepas nie (Cowden, 1969,
p. 290).

Die rede hiervoor is veral omdat die voor-

uitskattings nie baie akkuraat is nie en ook omdat
die moontlikheid bestaan dat as daar eenmaal 'nonwaarskynlike projek op voorkom, dit moeilik verwyder
word.
Daar is gewoonlik altyd 'n hele aantal projekte wat
aangepak moet word en omdat dit finansieel en fisies
onmoontlik is om alles gelyk aan te pak, moet daar
'n program wees waarvolgens dit aangepak gaan word.
'n Gebrek aan so program mag veroorsaak dat die raad
die inwoners belas met uitgawes wat ongedissiplineerd
of sonder kennis van die invloed op toekomstige belastingtariewe aangegaan word.
Die kapitaalprogram is in wese niks anders as 'n pro gram vir die voorsiening van o p enbare kapitale verbeterings.

In wese funksioneer dit op grond van 'n

prioriteitslys van kapitale items wat opgestel word
met die gemeenskap se onmiddellike en vooruitgeskatte
behoeftes in gedagte.

Die huidige en potensiele
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finansiele bronne van die gemeenskap moet ook terdee
in ag geneem word.
Hier word dus te doen gekry met langtermynbeplann ing
wat op drie fundamentele oorwegings gebaseer behoort
te word.

Eerstens moet die voorgestelde projekte

gekeur word op grond van die gemeenskap se behoefte s .
Tweedens moet die projekte ontwikkel word volgens wat
die gemeenskap kan bekostig en volgens 'n gesonde
ekonomiese plan.

Derdens moet die program deur pe rio-

dieke oorsig en aanpassing buigsaam gehou word (Webster, 1958, p. 314).
Daar kan seker nie fout gevind word met die gedagte
dat die projekte eerstens gekies moet word op gron d
van die gemeenskap se behoeftes nie.

Wat die gemeen-

skap se behoeftes is, is iets waaroor die raad moet
besluit en 'n bespreking van die onderwerp hoort nie
by hierdie studie tuis nie.
Dit is baie belangrik dat daar aan die ander twee
ve r eistes in besonder voldoen moet word.

Die kapitaal-

program behoort opgestel te word op grond van wat die
gemeenskap kan bekostig en volgens 'n gesonde ekonomiese plan.

Dit verg 'n behoorlik e analise van h is-

toriese syfers en ' n wetensk aplike projeks i e daarvan
in die toekoms.

As daar na Pietersburg se kapita al-

program vir die tydperk 1/7/77 tot 30/6/82 gekyk word
dan word die indruk verkry dat die kapitaalprogram
niks anders as 'n lys van syfers is nie.
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Dat uitgawes arbitrer begroot word is ook 'n groot
waarskynlikheid.

In die verlede het departemente

wanneer hul begrotings ingedien is, slegs syfers ingedien wat geen aanduiding gegee het van presies waarvoor, hoekom en wanneer dit benodig word nie.

So by-

voorbeeld, was dit nie van die stadsingenieur vereis
om byvoorbeeld te meld dat 'n bedrag X benodig word
om Y kilometer strate te teer nie.

Aan die einde van

die jaar word daar in bree trekke verslag gedoen van
wat deur die stadsingenieur se departement gedoen is,
maar daar bestaan geen maatstaf om wat gedoen is teen
te meet nie.

Die plaaslike owerheid het die leemte

hiervan ingesien en die stadstesourier het van departementshoofde gevra om benewens bedrae ook beson-

'

derhede te verstrek van presies wat met die geld op
begroting gedoen gaan word.

Die meer volledige uit-

eensetting van hoe geld spandeer gaan word sal definitief tot beter beheer lei.
daarmee gewag is.

Dit is jammer dat so lank

Om dit egter tot sy volle voordee l

te benut, moet daar 'n kosteberekeningstelsel ontwerp
word wat volledig rekening gee van afwykings van
voorgestelde standaarde veral waar 'n eenheidskoste
bepaal kan word.
Ten einde die kapitaalprogram deel te maak van 'n be hoorlike finansiele (ekonomie se) plan behoort dit gebaseer te word op 'n finansiele analise vir die huidige
en vyf daaropvolgende jare soos voorgestel deur Cowden
(1969, p. 296).

Die kapitaalprogram kan nie baie ver-

'
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troue wek indien die invloed van toekomstige kapitaa lbestedings op belastingtariewe nie in aanmerking geneem word nie.
Wat Pietersburg dus nodig het, is 'n dokument waarin
sy volledige behoeftes (en nie net kapitale behoeftes
nie) vir ten minste vyf jaar vooruit aangedui word,
en waarop die kapitaalprogram gebaseer kan word.

Di t

is ondenkbaar dat Pietersburg nie 'n finansiele plan
het nie en daar word aanbeveel dat baie meer aandag
aan langtermyn finansiele beplanning gegee word.
Cowden (1970, p. 54), het in sy presidentsrede geme ld
dat langtermyn finansiele beplanning in die openbare
bestuur al lank as baie belangrik beskou word" .....
maar sornrnige plaaslike besture hou nie van die stelse l
nie, omdat die ware koste van skemas nou al bekend
gemaak moet word, en omdat die jaar tot jaar begrot ing,
met al sy inherente lukrake metodes, en die onbewus te
of doelbewuste belasting van die nageslagte met duur
projekte, nog byval vind.

Die bewilliging van uitga-

wes is dikwels arbitrer .. . .. ".

Die rede waarom

Pietersburg nie verder as een jaar finansiele nlanne
behoorlik opstel nie, k a n miskien teruggevoer word na
'n opmerk~ng van 'n r aadslid in 1975 teenoor skrywer
hiervan, dat dit baie moei l ik is om verder as een jaar
vorentoe te beplan omdat omstandighede van jaar tot
jaar drasties verander.

Daar i s meriete in die argu-

ment maar dit is nie genoeg rede om nie meer volled ig
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verder as een jaar vooruit te beplan nie.

Private

ondernemings het ook dikwels met drasties veranderende omstandighede te doen maar beplan meer volledig
omdat daar weinig hoop op oorlewing vir ondernemings
in die private sektor is wat swak beplan.
Daar is verskeie voordele verbonde aan 'n goedopgestelde kapitaalprogram.
5.4.5.2

Voordele van 'n kapitaalprogram

Departementshoofde word gedwing om 'n paar jaar vorentoe
te kyk en hul kapitaalbehoeftes vooruit te bereken.
Departementshoofde word ook gedwing om hul behoeftes
te regverdig in verhouding met ander departemente s e
behoeftes en hulle sien elke projek in die regte perspektief.
ling

Dit lei tot 'n meer realistiese ui t stippe-

van toekomstige departementele programme.

Aange-

sien die program jaar liks hersien word, word daar o or
sommige projekte 'n paar maal besin voordat ge l d wer klik daarop spandeer word.

Die gereelde hersiening

van die kapitaalprojekte hou die voordeel in dat voorkeur verleen sal word aan die projekte wat die geme enskap die nodigste he t .

Webster (1958, p. 315) se:

"It may also minimize t he danger of constructing ' white
elephants' caused by impul sive action influenced by a
momentary wave of popular enthusiasm".

Verder dien

dit vir die gemeenskap as 'n mate van beskerming te en
drukgroepe wat hul eie gunsteling projekte wil voor rang
gee.

In Pietersburg word die kapitaalbegroting jaarliks

hersien en voldoen dit aan die vereiste van buigsaamheid
en periodieke hersiening

283

Huidige beslissings word geneem met die oog op langtermyn neigings.
el e

Enige versoek wat deur 'n individ u-

departement gerig word, kan evalueer word teen

'n groter geheel.

Die lys van langtermynprojekte ho u

die publiek ook beter ingelig oor die plaaslike ower heid se behoeftes en die planne om daarin te voorsien.
'n Konstante belastingkoers mag verkry word deur die
egalige verspreiding van projekte oor 'n aantal jare .
Dit wek altyd die indruk van deeglike beplanning.
Besparings mag verkry word deur die verkryging van
grand vir geboue en ander fasiliteite teen 'n goedkoper onreiddellike koste.

Ingenieursplanne kan ver -

skeie kere nagegaan word voordat met konstruksie begin word.

Beter besetting van bestaande toerusting

kan verkry word, ens.
5.4.5.3

Stappe in die opstel van 'n goedgebalanse erde
kapitaalprogram

Vir die openbare administrateur behoort daar op grond
van wat reeds geskryf is d r ie stappe van belang te
wees, naamlik 'n finansiele analise of plan, die opstel van 'n lys van k a pitale projekte en derdens d ie
evaluering, vasstell i ng e n per iodieke hersiening v an
prioriteite.

Die bedryfsekonoom kan 'n bydrae pro-

beer lewer ten opsigte van die eerste stap.

Die ve r-

dere stappe is iets waarby baie politiek betrokke kan
wees en sal dan ook daar gelaat word.
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5.4.5.4

Die finansiele analise

Dit is 'n taak wat deur die stadstesourier aangepak
behoort te word, aangesien dit binne sy veld van v erantwoordelikheid le.

Die kern van die analise l e d aar-

in dat op 'n betroubare wyse bepaal moet word wat die
huidige en toekomstige vermoe van die gemeenskap is
om vir die kapitaalprojekte te betaal.

Verskeie fa k -

tore moet in ag geneem word waarvan die eerste 'n
skatting is van die huidige inkomstebronne en toekomstige inkomste- en uitgaweneigings.

Stat i stiek

ten opsigte van vorige jare behoort hier handig te
paste kom om toekomstige neigings te bepaal.
Cowden (1969, p. 296) gee die volgende uiteensett ing
van 'n verkorte finansiele plan vir 'n ses jaar te rmyn en dit kan as basis gebruik word vir die finan siele analise :
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Fig. 5. 5
Budgeting and Long Term Financial Planning
Format of a summarized six-year financial plan

1968 (Base Year)

5

Details

1

Capital Expenditure

Remunerative ........
Non-remunerative ....

Total
2

...............

Capi ·t al Income
Advances from Consolidated Loans
Fund ................
Advances from Capital
Development
Fund ................
Contributions from
Revenue .............
Goverrunent Grants ...
Proceeds of Special
Rate ................
Township Endowments .
Other ...............
Total

3

...............

Consolidated Loans
Fund as at 30th June
Total External Borrowing .............
Total Internal
Borrowing ..........

Former
Years

5

Amount

&

of
Total

Growth
rate
%

Following
Years
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Investments
Advances to Departments
Total
4

Rate Fund Expenditure
Salaries, Wages and
Allowances •..........
Miscellaneous ....•...
Repairs and Maintenance ........•.......
Loan Charges ........ .
Contributions to
Capital Outlay •......
Total ..... .. ...•......

5

Rate F'und Income
Assessment Rates
Contributions from
Trading Enterprises ..
Governments Grants ..•
Licences .....•.......
Service charges ..... .
Other .••...........•.
Total ............... .

6

Surplus or Deficit in
Rate Fund ...•........
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In Pietersburg word daar slegs ten opsigte van kapi taaluitgawes vir vyf jaar vooruit beplan.

'n Opsom-

ming van die kapitaalprogram verskyn in bogenoemde
finansiele plan en maak dus 'n onderafdeling van di e
voorgestelde finansiele plan uit.
Anders as deur Cowden voorgestel word kapitaaluitgawes
in Pietersburg nie in produktief en nie-produktief in gedeel nie.

Dit is jammer want die verdeling kan ge -

bruik word as hulpmiddel vir 'n sinvolle bepaling van
prioriteite.

Die plaaslike owerheid moet 'n gesond e

balans hou tussen die twee soorte kapitale uitgawes .
As daar byvoorbeeld te veel nie-produktiewe kapitaal projekte aangepak word, sal dit 'n swaarder las op
die belastingbetaler plaas.

Die tyd is ryp dat 'n

behoorlike studie deur die plaaslike owerheidsektor
gedoen word oor wat 'n gesonde verhoud i ng tussen die
twee soorte uitgawes behoort te wees.

Indien 'n

plaaslike owerheid die verhouding skend behoort spesiale goedkeuring van die Administrateur verkry te
word om met nie-produktiewe projekte voort te gaan.
Sodanige goedkeuring behoort dan ook nie ligtelik
verleen te word nie.

Dit sal verhoed dat plaaslike

owerhede in onnodige prestigeprojekte bele.
Wat kapitaalinkomste bet re f b e sk i k die stadstesour ier
vir sy eie gebruik oor 'n vooruitskatting vir die volge nde
vyf jaar.

Dit is nie iets wat voor die raad kom ni e .

Dit is jammer want dit sou aan die raad 'n goeie bee ld

288
gee van waar die fondse vir die verskillende kapitaalprojekte vandaan moet kom.

Uit die situasie soos dit

tans daar uitsien, moet die afleiding gemaak word dat
die raad nie daarin belang stel om dadelik reeds te
weet waar geld vandaan gaan kom om toekomstige kapitaalprojekte te finansier nie of dat hulle volle vertroue het dat die stadstesourier die saak maar kan
hanteer.
Nadat kapitaalinkomste en -uitgawe met mekaar vergelyk
is, kan die stadstesourier die effek op die gekonsolideerde leningsfonds bepaal, en dit sal weer 'n aanduiding gee van die mate waarin die plaaslike owerheid horn na
eksterne of interne bronne sal moet wend vir finansiering.

Dit sal interessant en nuttig wees indien

die plaaslike owerheidsektor ook oor die verhouding
interne tot eksterne finansiering duidelike riglyne
sal neerle oor wat 'n gesonde of wenslike verhouding
behoort te wees.

In die bepaling van so verhouding

sal dit natuurlik noodsaaklik wees dat die bedrag en
termyn van uitstaande lenings deeglik in berekening
gebring moet word.

Om sender 'n diepgaande studie 'n

verhouding voor te skryf sal voorbarig wees en op die
gebied le 'n braakveld waaraan die Bedryfsekonomie
en Publieke Administrasie met groot vrug aandag kan
skenk.
Tot op hierdie stadium van die finansiele analise sal
die plaaslike owerheid 'n goeie aanduiding he van die
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toekomstige neiging in kapitaaluitgawes en die nei ging
in die metodes van finansiering.

Die invloed daarvan

behoort dan op die jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting aangedui te word.

Ongelukkig bly

Pietersburg in gebreke wat dit aanbetref en is daar
slegs 'n een jaar vooruitskatting hiervan.

Dit is

jammer dat dit so is en 'n saak wat so gou moontli k
reggestel behoort te word.

Dit behoort moontlik te

wees om uit die verlede se uitgawesyfers 'n neiging
vir die toekoms te bepaal terwyl die kapitaalprogram
se invloed ook in die belastings- en algemenediens terekening- gedeelte van die finansiele plan gereflekteer behoort te word.

Dieselfde geld vir inkomste .

Dit sou baie groot waarde kon he as die invloed van
die gemiddelde spandering van R4,73 miljoen per jaa r
waarna op bladsy 274 verwys is nou reeds gereflekteer
kon gewees het in 'n belastings- en-algemenedienstebegroting vir 'n toekomstige tydperk van vyf jaar.

Daar

is reeds aangetoon dat 'n gebrek aan 'n kapitaalprogram
mag veroorsaak dat die raad inwoners belas met uitgawes
wat ongedissiplineerd of sender kennis van die invloed
op toekomstige belastingtariewe aangegaan word.

Voo r-

dat die integrering van die kapitaalprogram met 'n
finansiele plan nie plaasvind nie sal die kapitaalprogram weinig, indien enige, waarde he.
Nadat die finansiele plan opgetrek is en die raad
oortuig voel dat die syfers daarin 'n redelike en
getroue weergawe is van . die gemeenskap se finansie le
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vermoens moet 'n allokering van die beskikbare fondse
plaasvind volgens 'n prioriteitslys.

Die projekte

waarvoor daar uiteindelik fondse beskikbaar is en behoort te wees sal dan die wese van die kapitaalprogram
uitmaak.
Noudat bespreek is hoe daar bepaal word wat die behoe fte
aan fondse is, kan daar oorgegaan word tot 'n bespreking
van die volgende hoofelement van die stadstesourier
se funksie naamlik die verkryging van die nodige fond se.
5.5

Die kapitaalverkryging van die plaa~like owe rhei d

5.5.1

Inleiding

Die fisiese verkryging van fondse lewer geen probleme
op nie en die plaaslike owerheid het nog altyd die no dige gekry deur horn deur middel van 'n aksepbank tot
die kapitaalmark te wend.

Die groot probleem le

egter in die balans wat gehandhaaf moet word tussen
fondse uit eksterne en interne bronne.
Net soos baie keer die geval met 'n private onderneming
is, is die plaaslike owerheid afhanklik
van eksterne bronne.

van fondse

' n Private onderneming sal

daarvoor lig loop dat vreemd e k apitaal 'n groter rol
speel as eie kapitaal omdat hy in so situasie voorgeskryf kan word deur die voorsieners van kapitaal
oor hoe om sy onderneming te bedryf en dit in elk
geval 'n simptoom is van 'n swak finansiele gesteld-
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heid.

'n Plaaslike owerheid sal nie sommer in 'n

soortgelyke situasie, omdat sy voortbestaan verseker
is, voorgeskryf word hoe om sy sake te bedryf nie
maar 'n te groot afhanklikheid van eksterne bronne
vir· finansiering kan nie goed gepraat word nie.

Finan-

siele onafhanklikheid is 'n kwaliteit wat deur enige
onderneming tot 'n sekere mate nagestreef behoort te
word.

Die private onderneming is in die gelukkige

posisie dat hy gewoonlik meer kan verdien met fondse
wat hy leen as wat die fondse horn mag kos.

In so ge-

val sal dit 'n gesonde bedryfsekonomiese beginsel wees
om nie volle finansiele onafhanklikheid na te strewe
nie.

Die plaaslike owerheid is nie in 'n soortgelyke

posisie om hefboomwerking

toe te pas nie en waar hy

dit moontlik mag toepas sal dit grootliks ten koste
van die inwoner wees want die wins wat uit dienste gemaak word word

grootliks

ui t die inwoner gemaak. Finansie le

onafhanklikheid behoort ook, al is dit slegs om die
enkele rede dat dit gewoonlik die goedkoopste uitwerk,
nagestreef te word.

Die ideale toestand sou bestaan

het as alle uitgawes uit interne bronne gefinansier
kon word.

Die openbare administrateur redeneer egte r

ook nie noodwendig in die opsig dieselfde as die bedryfsekonoom nie.
Wat ook al

die voordele v a n finansiele onafhanklikhe id,

word daar geredeneer dat dit regverdig is dat almal
wat die gebruik van 'n bate het daarvoor moet betaal.
Met ander woorde, as 'n projek uit lopende inkomste
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en ander interne bronne finansier word, dan betaal
die huidige en vorige belastingbetalers vir die voordeel wat latere belastingbetalers gratis gaan geniet.
Ter wille van hierdie "regverdige" argument, jaag
plaaslike owerhede finansiele onafhanklikheid nie te
sterk na nie.

'n Beleid word gevolg van leen geld

soos dit nodig gekry word en laat die mense wat die
gebruik van die voordeel het daarvoor betaal, in die
vorm van rente.

Die vraag kan egter gevra word of

dit nie voordeliger sou gewees het om, as rente uitgeskakel kan word, die geld wat aan rente betaal
sou gewees het aan te gewend het vir die aanpak van
ander "rentelose" projekte nie?

Die Pietersburgse

plaaslike owerheid is 'n dinamiese en groeiende
plaaslike owerheid wat jaarliks nuwe kapitaalprojekte
vereis en daarom sal iemand wat vandag die voordeel
trek van 'n bate wat deur vorige belastingbetalers
betaal is, weer op sy beurt vir 'n bate betaal wat
deur iemand anders na horn gebruik gaan word.

Dit kan-

selleer mekaar seker min of meer uit en daarom dra
die verskoning waarna hierbo verwys is en wat gebruik
word om aanhoudend maar net geld te leen uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt nie veel gewig nie.

Dit is

trouens normaalweg duurder om eksterne as interne
fondse te gebruik.
Daar moet toegegee word dat dit 'n baie swaar las op
die inwoner sal plaas indien alle kapitaalprojekte
jaarliks uit lopende inkomste gefinansier moet word
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en daarom word daar geld geleen.

Geld wat uit die

belastingbetaler se sak in die vorm van hoer belasting
geneem word kan ook miskien voordeliger deur homself
bele gewees het.

Daar sal egter nie verder op die

argument uitgebrei word nie omdat die inwoner deur
middel van sy stemreg sy mening oor die aspek kan lug.
Sou 'n raad finansiele onafhanklikheid te vinnig en/of
in 'n te groot mate nastrewe sal die inwoner gewis
daarteen beswaar maak.

'n Private onderneming leen

ook geld maar maak in baie gevalle gebruik van kapitaalreserwes wat met verloop van jare opgebou is om uitbreiding te finansier.

Die plaaslike owe~heid het ver-

skeie reserwefondse waarvan gebruik gemaak kan word
maar die belangrikste daarvan met die oog op finansiele onafhanklikheid is die kapitaalontwikkelingsfonds.
Waar kapitaalprojekte direk uit lopende inkomste gefinansier gaan word, word die fondse daarvoor benodig
na spesifieke poste/items op die belastings- en-algemenedienstebegroting geallokeer.

Die wese van die ka-

pitaalontwikkelingsfonds is egter dat inkomste in 'n
algemene fonds betaal word vanwaar toedelings vir die
finansiering van spesifieke bates gemaak word ooreenkomstig besluite van die raad (Cowden, 1969, p. 270).
Die kapitaalontwikkelingsfonds het verskeie voordele
waaruit die aard daarvan ve r d er duidelik sal blyk.

In

sy presidentsrede noem Martin (1965, p. 57 - 8), die
volgende voordele van 'n kapitaalontwikkelingsfonds:
(i)

Vermindering in die omvang van eksterne lenery
wat 'n groot voordeel is vanwee hoe rentekoerse .
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(ii)

Geen nodigheid om leningsbevoegdhede te verkry
nie.

(iii)

Vinniger optrede moontlik wanneer kapitaal
vinnig verkry moet word.

(iv)

Groter buigsaamheid in die reeling van finansiering en die terme daarvan.

(v)

Groter interne stabiliteit en die eliminering
van variasies in die bedrag van jaarlikse belastingfondsbydraes.

(vi)

Progressiewe akkumulasie van fondse om belangrike projekte te finansier.

(vii)

Tot die omvang waartoe aansoeke om leningsbevoegdheid en goedkeuring van lenings geelimineer word, word administratiewe koste verminder.

Sonder om elkeen van bogenoemde voordele

enigsins te

bespreek kan die stelling gemaak word dat die omvang
van die voordele sal toeneem namate die kapitaalontwikkelingsfonds groter word.

Bogenoemde voordele

kan net sowel die titel gedra het van: voordele van
finansiele onafhanklikheid .

'n Nadere ondersoek van

die kapitaalontwikkelingsfonds sal nou vanpas wees.
5.5.2

Pietersburg se kapitaalontwikkelingsfonds
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Die raad het tot in 1978 geen besondere beleid ten
opsigte van die kapitaalontwikkelingsfonds gehad
nie en daarom is daar nie tot op daardie stadium
besondere aandag aan die uitbouing van die fonds
geskenk nie.

Op die Julie 1978 gewone maandvergade-

ring van die raad is egter besluit dat daar daadwerklike pogings aangewend sal word om dr ie persent van
die jaarlikse inkomste tot die kapitaalontwikkelingsfonds byte dra.

Die stadstesourier het egter in

die verlede die waarde van die fonds besef en gepoog
om elke jaar binne
groei.

sekere

perke die fonds te laat

Die volgende bydraes is oor 'n tydperk van v y f

jaar tot die fonds gemaak:
Tabel 5.6
Netto bydraes tot kapitaa l ontwikkelingsfonds
1972/73 tot 1976/77
Jaar
-

Werklike toename

Bydrae teen 3% van
begrote inkomste

1972/73

R 93 476

Rl06 722

1073/74

111 353

128 050

1974/75

158 934

156 682

1975/76

120 855

172 577

1976/77

227 664

220 735

R712 282

R784 766

..
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Interessantheidshalwe is 'n addisionele kolom in bostaande tabel aangebring wat 'n aanduiding gee van
wat die bydrae tot die kapitaalontwikkelingsfonds sou
wees indien bogenoemde besluit oor die tydperk 1972/73
tot 1976/77 toegepas sou gewees het.

Deur die syfers

te vergelyk sal opgemerk word dat die stadstesourier
daarin geslaag het om die fonds met feitlik drie persent per jaar te laat groei.

Die besluit wat geneem

was, was eintlik nie veel meer as 'n magtiging dat
daarmee voortgegaan kan word nie.

Vir volledigheids-

halwe moet daar vermeld word dat die werklike toenamekolom rente insluit wat ontvang is op voorskotte wat
uit die kapitaalontwikkelingsfonds gemaak is terwyl
die regterkantse kolom dit nie insluit nie.

Die by-

drae sou dus in werklikheid nog meer gewees het indien
rente verdien bygevoeg sou word.
Die syfer van drie persent lyk egter 'n bietjie aan
die lae kant en 'n syfer van tien persent klink onde r
die huidige omstandighede meer realisties.

Die vol-

gende tabel gee 'n aanduiding van wat die posisie op
30/6/77 sou gewees het as die kapitaalontwikkelingsfonds teen tien in plaas van drie persent gegroei het .
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Tabel 5.7
Verpligte bydrae tot kap·~~aalontwikkelings·t ·o nds
teen TO% van inkomste-· e ·n u"itg·a wehe·gr·o ·t i·n g

Bydrae

Jaar

1972/73

R

355 742

1973/74

426 835

1974/75

522 273

1975/76

575 257

1976/77

735 783
R2 615 890

Indien die saldo van die kapitaalontwikkelingsfonds
SOOS

op 30/6/72, naamlik R470 167, by die R2 615 890

gevoeg word, sou die fonds op 30/6/77 op R3 086 057
gestaan het.

Op daardie datum was die uitstaande

eksterne leningskuld Rl2 499 733.

Die verhouding

kapitaalontwikkelingsfonds tot uitstaande eksterne
leningskuld sou dan 24,69 persent gewees het.

Die

werklike verhouding op 30/6/77 was Rl 182 449 tot

Rl2 499 733 of 9,46

persent en dit kan as swak be-

stempel word.
Die kapitaalontwikkelingsfonds kan jaarliks nuttig
vergelyk word met die uitstaande eksterne leningskuld.
Hoe hoer die persentasie, hoe kleiner die afhanklikheid van eksterne bronne en hoe gesonder die finansiele toestand van die plaaslike owerheid.

Die stand
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van 'n plaaslike owerheid se kapitaalontwikkelingsfonds sal 'n goeie aanduiding gee van die ~ate waarin
'n plaaslike owerheid horn in die toekoms tot tariefverhogings of lenings om kapitaalprojekte te finansier,
sal moet wend.
'n Tweede gebruik van die verhouding kapitaalontwikkelingsfonds tot uitstaande eksterne leningskuld is vir
'n vergelyking tussen verskillende plaaslike owerhede.
Daar behoort geen fout gevind te word met 'n sterk
kapitaalontwikkelingsfonds nie.

Dit behoort vir 'n

plaaslike owerheid dieselfde waarde te he as wat 'n
sterk kapitaalreserwe vir enige private onderneming
het.'nBeter besef van die waarde van 'n sterk kapitaal ontwikkelingsfonds behoort by die raadslede ontwikkel
te word en wel op so wyse dat dit deel van die raad
se amptelike finansiele beleid gemaak moet word dat
die stadstesourier jaarliks sonder uitsondering van
hierdie verhouding breedvoerig verslag moet doen.
Dit sal uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt gesien, groot
indruk maak as die raad in detail uitspel wat sy oogmerke is ten opsigte van finansiele onafhanklikheid en
hoe ditsy beleid met betrekking tot die verkryging
van fondse gaan raak.
Daar kan nou oorgegaan word tot 'n bespreking van die
administrering van f ondse.
5.6

Die administrering van fondse
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5.6.1

Inleiding

Die detail waarmee rekening gehou word van die plaaslike owerheid se rekeningkundige transaksies is nie
vir die studie van belang nie.

Die voorgeskrewe oudi t-

maatreels dek die belastingbetaler genoegsaam.

Wat van

belang is, is die waarde wat die administrering van
fondse vir die bestuur het.

Daar moet op so 'n wyse

boek van fondse gehou word dat dit die bestuur in staat
sal stel om sy funksies na behore uit te voer.

Die

doelmatigheidstrewe is hier van belang, en onlosmaaklik daaraan verbind is die rol wat kosteberekening kan
speel.

Kosteberekening dek 'n wye veld, maar dit sal v ir

doeleindes van die proefskrif slegs baie oorsigtelik
behandel word.
5.6.2

Kosteberekening

Daar is in Suid-Afrika nie veel op plaaslike owerheidsvlak gedoen om moderne kos t eberekeningstelsels in te
voer nie.

Cowden (1969, p. 347), skryf: "It is st i l l

true today to say that local government lags behind
private enterprise i n the introduction of modern cos t
accounting techniques ".

"Local government costing

is still far from the concept of standard costs in
industry

.... .
II

Nie net in Suid-Af rika is min gedoen nie, maar ook in
die Verenigde Stat e van Amerika.

Hatry (1973a,p. 77 8)
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skryf : "A surprising number of local governments
apparently do not even systematically keep workload
measurement data on many of their services.

Fewer

seem to examine systematically and regularly their
unit cost data, e.g. cost per unit of workload.

The

inverse of unit cost data, workload per unit of cost,
is a productivity measure.

Seldom are these reported

for local government services".
Die feit dat daar nie veel gedoen is ten opsigte van
kosteberekening nie, kan die vraag laat ontstaan of
die doel van kosteberekening dan nie van toepassing
op plaaslike owerhede is nie.
5.6.3

Die doel van kosteberekening

Kortliks kan gestel word dat dit die doel van kosteberekening is om:
(i)

Die koste van 'n produk, proses, departement,
ens. te bepaal;

(ii)
(iii)
(iv)

Die koste te beheer;
Waar moontlik koste te bespaar;
As basis te dien vir die neem van bestuursbesluite.

Die doelstellings soos hierbo uiteengesit, pas 'n plaaslike owerheid soos ' n handskoen.

Die behoefte aan die

bereiking van die doelstellings waaraan kosteberekening

301

beantwoord, is net so relevant vir 'n plaaslike owerheid as vir 'n private onderneming.

Die groot verski l

le egter daarin dat die private onderneming kosteberekening as tegniek positief aanwend, terwyl die plaaslike owerhede nog die ryk bron moet ontgin (Cowden,
1969, p. 348).

Waar kosteberekening in plaaslike

owerhede toegepas word, word dit op beperkte skaal
gedoen en dit geld ook vir Pietersburg.

Slegs by

die poste waar koste gekoppel kan word met 'n fisiese
maatstaf of produk, word dit toegepas.

Waar 'n kon-

krete produk nie geproduseer word nie, word daarvan
weggeskram soos byvoorbeeld by die parke- en ontspanningsdiens.
In 'n plaaslike owerheid kan kosteberekening 'n spesiale
doel dien.

Dit voorsien 'n basis waarop doeltreffend-

heid effektief gemeet kan word.

Koste per eenheid

is soms ook al basis waarop doeltreffendheid gemeet
kan word mits 'n standaard kosteberekeningstelsel in
werking is.

Al die ander maatstawwe wat so dikwels

verwar word as doeltreffendheidsmaatstawwe is in
werklikheid maatstawwe om effektiwiteit mee te meet.
Verskeie redes kan aangevoer word waarom 'n plaaslike
owerheid 'n kosteberekeningstelsel behoort te he.
5.6.4

Redes waarom 'n p l a aslike owerheid 'n koste berekeningstelsel behoort te he

(i)

Sodra 'n koste bepaal is, kan dit ontleed word
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en so ontleding kan lei tot uitskakeling van
faktore wat koste onnodig hoog maak.

Dit is

dus 'n belangrike hulpmiddel om beheer uit te
oefen.

Koste kan verminder word deur vrae ten

opsigte van aspekte soos die volgende te vra:
(a)

Kan goedkoper of substituut materiaal gebruik word?

(b)

Sal dit nie goedkoper wees om 'n diens deur
'n private onderneming te laat lewer
in plaas van dit self te produseer nie?

(c)

Is die arbeid wat gebruik word van die
regte kwaliteit?

(d)

Is die masjinerie en toerusting wat die
ingenieursafdeling byvoorbeeld gebruik die
regte soort?

(e)

Is daar nie doeltreffender werksmetodes wat
gebruik kan word nie?

Bogenoemde vrae is geensins volledig nie, maar
slegs 'n aanduiding van die tipe vrae wat deur
bestuur gevra kan word as daar 'n behoorlike
kosteberekeningstelsel gehou word ten einde
produktiwiteit te verbeter eerder as om tariewe
as ander uitweg te verhoog.
(ii)

Dit voorsien sinvolle inligting aan die bestuur
veral ten opsigte van beleidsformulering.

Daar

is seker weinig situasies in private ondernemi n gs
en/of plaaslike owerhede waar koste nie 'n invloed op beleid het nie.
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(iii)

Omdat bepaling van eenheidskoste onderliggend
aan 'n goeie kostestelsel is, kan dit van besondere hulp wees in die bepaling van tariewe.
Hier word veral gedink aan byvoorbeeld elektrisiteitstariewe, watertariewe, ens.

(iv)

Dit voorsien 'n basis waarop die werklike koste
van 'n projek vergelyk kan word met die standaardkoste, terwyl die werk aan die gang is.

Korre k -

tiewe aksie kan dus betyds geneem word.

Die voor-

deel sal net bestaan waar 'n stelsel van standaardkoste in werking is.
(v)

Dit voorsien die raamwerk waarin standaardkoste
vir verskillende kostefaktore bepaal kan word.

(vi)

Dit kan die basis voorsien waarop vergelykings
tussen verskillende tydperke en ook verskillende
plaaslike owerhede getref word.
Neuner (1962, p. 906 - 7) vermeld dat in 'n
regeringsinstelling die gebruik van 'n kostestelsel nie gestimuleer word deur die winsmotief nie, maar deur die behoefte aan grater
doeltreffendheid sodat die las op die belastingbetaler ligter kan wet s.

Die volgende vier

redes waarom 'n owerheidsinstelling van kosteberekening gebruik sal maak, word deur horn
verstrek:
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(i)

Data te verskaf om vas te stel of sekere owerheidsaktiwiteite doeltreffend verrig word of
nie.

(ii)

'n Basis te voorsien vir die vasstelling of
sekere werk deur die owerheidsinstelling self
of deur 'n private kontrakteur verrig moet
word.

(iii)

Data te voorsien wat gebruik kan word in die
voorbereiding van die begroting.

(iv)

Die koste te bepaal van vaste bates wat deur
die owerheidsinstelling self geproduseer is.

Watter redes ookal aangevoer kan word vir 'n kostebe rekeningstelsel, moet daarop gelet word dat die uiteindelike doelwit van 'n kosteberekeningstelsel die
bestuursbeheer is wat daaruit voortvloei en wat in
'n private onderneming maksimalisering van winste tot
gevolg wil he en in 'n plaaslike owerheid verhoogde
doeltreffendheid en effektiwiteit.
Dit moet verstaan word dat alle rekeningkunde in ' n
owerheidsinstelling daarop gemik is om aan bogenoemde
vier doelstellings van Neuner te voldoen.

Dit is

egter slegs wanneer die data sorgvuldig bestudeer
en ontleed word by wyse wat beskryf kan word as kos teberekening dat maksimum resultate verkry kan word.
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Kosteberekening breek die totale syfers af in gedetailleerde werksaamhede en wys dus op die wyse afwykings
of hoe koste uit.

Di e inligting sal dan, om meer spe-

sifiek as Neuner te wees, gebruik word ten opsigte
van die ses aspekte wat eerste genoem is as redes
waarorn 'n plaaslike owerheid 'n kosteberekeningstelse l
behoort te he.
5. 6. 5

Moontlike gebruik van kosteberekening in
Pietersburg

Die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Nr. 17/1939 verpl i g
'n plaaslike owerheid nie om 'n kosteberekeningstelsel
te hou nie.

Artikel 49 d r a dit egter aan die stads -

tesourier op om ten opsigte van sekere werk aparte ko s terekenings te hou.

Die detail van die rekening word

egter nie gespesifiseer nie .
Die belangrikste poste waarvoor kosteberekening aange wend kan word, naamlik di e handelsdiensteposte, wo rd
reeds deur 'n stelsel gedek waardeur eenheidskos t e beskikbaar gestel word vir elke diens behalwe die

aba t t oir.

Die stelsel is nie baie gesofistikeerd nie en kan u it gebrei word na 'n standaardkostestelsel.

Wat ander

poste betref, blyk d ie bes t aande stelsel van ontleding
van uit~awes onder d ie vyf hoo fde genoem op bladsy
262 voldoende te wees.

Die nodige rekords bestaan om

genoegsarne detailontleding van afwykings in die gevalle waar dit nodig mag wees te maak.
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Die stelsel op die oomblik in werking, voldoen in
'n redelike mate aan die huidige behoeftes van die amptenare en raad en ry beheer nie in die wiele nie.
Die raad het blykbaar tans nie behoefte aan die inligting wat

1

n gesofistikeerde kosteberekeningstelsel

kan voorsien nie.

Indien die raad sou besluit om die

effektiwiteitsmaatstawwe wat in die proefskrif aanbeveel word 'n kans te gee en dit waarde het, behoort
die volgende logiese stap die ontwikkeling van doeltreffendheidsmaatstawwe te wees.

Om dit behoorlik te

doen sal 'n meer gesofistikeerde kosteberekeningstelsel
onontbeerlik wees.
5.7

Verslagdoening oor wat met fondse bereik is

5.7.1

Inleiding

Fondse word aangewend om die plaaslike owerheid se
doelstellings te bereik en daarom behoort die verslag
of verslae wat die stadstesourier aan die raad voorle,
inligting te bevat van in hoeverre die doelstellings
bereik is.

Die inligting behoort spesifiek gegee te

word benewens die stuk of agtien state wat 'n standaard deel van die jaarlikse finansiele state uitmaak.
Dieselfde geld natuurlik ten opsigte van die verskillende
departemente se verslae sover dit departementele doelstellings betref.
Uit hoofde van sy amp behoort die stadstesourier te
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rapporteer oor die mate waarin die plaaslike owerheid
se bree doelstellings bereik is.

Die stadstesourier

is in die beste posisie om oorsigtelik verslag te doen
van die bree doelstellings van die plaaslike owerheid.
Wat die bree doelstellings moet wees, is iets vir die
raad om te besluit en sal 'n bedryfsekonoom horn nie
oor uitspreek nie.

Nadat die raad hulle bree doelstel-

lings gedefinieer het - as hulle sou verkies om sodanige
doelstellings te he - kan die stadstesourier verslag
doen oor die mate waarin daar geslaag word om die doelstellings te bereik.

Die plaaslike owerheid mag horn-

self ten doel stel om elke jaar 'n sekere graad van
effektiwiteit te bereik ten opsigte van verskillende
kwaliteitskategoriee

en dan kan die stadstesourier

'n inligtingstelsel ontwerp om die mate waarin die
graad van effektiwiteit bereik word weer te gee.

Di~

ontwerp sal waarskynlik in samewerking met die raad
geskied.

'n Ander metode kan wees om jaarliks 'n

skedule op te trek van die rigting van verandering in
die kwaliteitskategoriee.

'n Voorbeeld van sodanige

skedule volg hieronder (Flax, 1972, p. 17).
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Tabel 5. 8
Rigting van die kwaliteitsaanwys ers vir
Pietersburg gedurende die jare 197~~ tot 197 •.

Riqting

Skynbare verbetering

Geen verbetering

Skynbare verslegting

Kwaliteitsmaatstaf

Aanwvser

Armoede

Lae-inkomste-huishoudings
Per capita inkomste
Suigelingsterftesyfer
Aantal selfmoorde

Inkomste
Gesondheid
Geestelike gesondheid
Inwonermeelewendheid

Stempersentasie

Werkloosheid

Persentasie van inwoners werkloos
Koste van behuising
Gerapporteerde gevalle
van rusverstoring,
aanrandings, ens.

Behuising
Openbare oorde

In qie linkerkantse kolom verskyn drie kategoriee
van rigting van verandering naamlik skynbare verbetering, min of geen verbetering en skynbare verslegting.

Teenoor elke kategorie verskyn daar die be-

sondere kwaliteitsmaatstawwe (waarvan die genoem in
die middelste kolom slegs 'n paar voorbeelde is) wat
op die besondere kategorie b~ t rekking het.

In die

laaste kolom verskyn teenoor elke maatstaf die aanwyser waarvolgens bepaal word in watter rigting 'n
maatstaf verander.
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Daar sal nie verder by die onderwerp stil gestaan
word nie omdat dit die voorreg van die raad is om oor
die inhoud van die kwaliteitskategoriee te besluit en
in elk geval uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt nie so
belangrik is as die maatstawwe wat vir die verskillende
poste neergele word nie.

Politiek sal hoogs waarskynlik

'n groot rol by die bepaling van die besondere kwaliteitsmaatstawwe speel.

Dit sal nogtans uit 'n bedryfs-

ekonomiese oogpunt interessant gewees het om te sien
hoe die raad van Pietersburg die bree algemene welsyn
definieer en daarom is dit jarnrner dat dit nog nooit
in besonderhede gedoen is nie.
Ten einde veral doeltreffendheid te bepaal sal dit nodig wees om die finansiele state te ontleed.
5.7.2

Ontleding van die plaaslike owerheid se finansiele state

Anders as by 'n private onderneming waar die doel met
die ontleding van finansiele state is om
(i)
(ii)

te bepaal of 'n bevredigende wins gemaak is; en
te bepaal of die onderneming finansieel gesond
is, kan daar by die p l~ a slike owerheid in hoofsaak net gelet word op laasgenoemde aspek.
state leen hul eintlik tot niks anders nie.

Die
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As sodanig beteken finansiele syfers soos dit voorkom
in die finansiele state van 'n onderneming nie veel
vir 'n buitestander nie.

As 'n onderneming 'n wins van

R20 000 gemaak het se die syfer nie veel nie maar as
die syfer as 'n persentasie van verkope uitgedruk word,
byvoorbeeld 10 persent, dan word daarmee bedoel dat v i r
elke Rl00 verkope Rl0 wins gemaak is.

Word die wins-

persentasie vergelyk met yorige jare se syfers, dan
word die syfer soveel meer betekenisvol.

Behoorlike

afleidings kan gemaak word deur finansiele state se
syfers te vergelyk met vergelykbare ander syfers o f
ander rnaatstawwe.
Cilliers (1976, p. 14) vermeld vier soorte maatstawwe
wat as vergelyking gebruik kan word, naamlik:
(i)

'n Doelwit of voorafberekende standaard of begroting.

(ii)
(iii)

Historiese syfers.
Gegewens buite die besondere onderneming.

Die

belangrikste voorbeeld hiervan is ooreenstemmende gegewens van ander gelyksoortige ondernemings.
(iv)

Empiries-aanvaarde standaarde.

Genoemde vier maatstawwe k an ook toegepas word op 'n
plaaslike owerheid, hoewel dit veel moeiliker sal wees
as in die geval van 'n private onderneming.

Sover

Pietersburg betre f , word daar hoofsaaklik net ten opsigte van historiese syfers 'n vergelyking getref.

311

Dit geskied hoofsaaklik in die jaarlikse begroting.
'n Voorbeeld van hoe dit gedoen word, verskyn op
bladsy 257.

Die stadstesourier gee in die belas-

tings- en-algemenedienstebegroting

by die opsornrning

van die uitgawes 'n aanduiding van die persentasie
verandering wat daar plaasgevind het tussen die verskillende jare se syfers.
Oor die waarde wat die persentasies vir die raadslede
gehad het, was die stadstesourier alles behalwe in sy
skik en voel hy dat die belangstelling wat dit gaande
gemaak het die moeite daaraan verbonde nie geloon het
nie.

Aan die ander kant moet daar darem billikheids-

halwe gemeld word dat 'n persentasie toename of afname
in 'n lys inkomstes en uitgawes alles behalwe interessante leesstof bied.

'n Ontleding van die persenta-

sies sou heelwat meer waarde gehad het. So ook sou 'n
grafiese weergawe van belangrike syfers en tendense.
Die stadstesouri er het in 1978 egter met 'n redelike
volledige ontleding van die belastings- en-algemenediensterekening, wat noodwendig 'n vergelyking met die b e groting behels, begin en daarmee behoort volgehou te
word in die toekoms.
Sover dit vergelykings met o o reensternrnende gegewens
van ander plaaslike owerhede betref, is daar op 'n vergadering gehou op 27/8/74

deur die stadstesourier 'n

skedule waarvan 'n bladsy soos volg daaruitsien
voorgel~:

Fig. 5.9 Vergelykende statistiek tc:-: .:>psigte van verskillende dorpe se tariewe
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Die dorpe is vergelyk ten opsigte van tariewe vir eiendomsbelasting, elektrisiteit, water, vullisverwydering
en riolering.

Die totaal van die rekening viral ge-

noemde dienste is dan in die laaste plek bereken.
Die afleiding wat uit die voorlegging gemaak was, was
dat Pietersburg nie 'n duurder dorp as ander dorpe is
nie.

Uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt het die voor-

legging nie veel bewys nie want die data wat vergelyk
was, was in baie opsigte nie vergelykbaar nie.

Elke

dorp se omstandighede verskil van mekaar en kostestelsels is nie noodwendig dieselfde

nie.

Baie water

sal nog in die see moet loop voordat plaaslike owerhede oor behoorlik vergelykbare data beskik.

Die

effektiwiteitsmaatstawwe wat in hierdie proefskrif
neergele word, kan dien as 'n wegspringpunt om sodanige
vergelykbare data te ontwikkel.

Daarna kan maatstawwe

miskien ten opsigte van die bree kwaliteitskategoriee
deur plaaslike owerhede self, en nie bedryfsekonomenie ,
ontwerp word.
Die grootste waarde van ontleding wat die huidige betref, le waarskynlik in die vergelyking van resente
syfers met historiese syfers.

Die plaaslike ower-

heid moet met homself wedywer.

Dit het baie meer

waarde om te kan s~ dat die p~ aaslike owerheid verbeter het op die vorige jaar(e) se syfers as om te
spog dat die belastingtarief laer is as die van 'n
buurdorp.

Intussen mag dit dalk meer kos as in die

buurdorp vir dienste soos elektrisiteit, water, ens.
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As plaaslike owerhede kan ooreenkom op maatstawwe
wat op dieselfde wyse bepaal word, kan daar begin
word met vergelykings en dit word dan ook hiermee
aanbeveel dat Pietersburg met die inligting wat
uit hierdie proefskrif kom die leiding neem in hierdie
opsig.
Private ondernemings het verskeie standaardverhoudingsyfers vir ontleding van hulle finale state.
Die tyd is miskien ryp dat 'n detailstudie van hierdie terrein ten opsigte van plaaslike owerhede gemaak
word ten einde ideale v~rhoudings te probeer voorskryf.
Dit sal aan veral raadslede 'n handige hulpmiddel besorg om nog beter beheer uit te oefen.

5.8

Samevatting

Daar is in die hoofstuk 'n vergelyking getref tussen
die funksies van die kontroleur en die stadstesourier
asook tussen die pligte van kontroleurskap en die van
die stadstesourier.

Daar is in beide gevalle gevind

dat daar groot ooreenstemming is.
Die belangrikste funksies van die stadstesourier is
uitgewys as die behoeftebepaling van fondse, die verkryging daarvan, die admin is rering van fondse en
verslagdoening oor wat daarmee bereik is.
funksies is daarna in detail bespreek.

Die genoemde
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Daar is bevind dat die stadstesourier se departement
'n sleutelrol in die plaaslike owerheid se werksaamhede speel.

Die klem val egter te swaar op beheer

van uitgawes soos gereflekteer in die belastings- enalgemenedienstebegroting en dit is nodig dat die departement die leiding neem met die daarstelling van
meer verbeeldingryke beheermaatreels en doelstellings.
Die stadstesourier se departement is die aangewese
departement om, indien die raad sou besluit om die
effektiwiteitstandaarde wat in die proefskrif aanbeveel word aan te neem, die leiding te neem met die
implementering daarvan.

Die instelling van 'n afde-

ling bestuursdienste, wat onder die stadstesourier
behoort te ressorteer, sal die ideale wegspringpunt
wees vir sodanige implementering.
Daar is ook sake aangeroer wat verdere diepgaande studie
regverdig en wat nie in die konteks van die proefskri f
meer aandag kon ontvang nie.

In die verband word ver-

al gedink aan die bepaling van ideale verhoudings
tussen eerstens, eksterne en interne finansiering en
tweedens, produktiewe en nie-produktiewe uitgawes wat,
sou dit bepaal word, mag verhinder dat plaaslike owerhede in oorarnbisieuse projekte betrokke raak.
Langterrnyn finansiele beplanning kry nie die aandag
wat dit behoort te kry nie en die aanbevelings wat gemaak is oor die insteiling van 'n finansiele plan behoort die plaaslike owerheid se ernstige oorweging te
geniet.

Net so behoort die nastreef van groter finan-

siele onafhanklikheid rneer aandag te kry.
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In die hoofstukke wat nou volg sal daar gepoog word
om spesifieke doelstellings en effektiwiteitsmaatstawwe te formuleer.

317

HOOFSTUK 6

GESONDHEIDSDEPARTEMENT

6. l

Inleiding

Die doel van hierdie hoofstuk is om vir die reinigingvullisverwyderingspos

(031)

'n effektiwiteitsmaat-

staf te ontwerp.
Pos 031 ressorteer sedert l Augustus 1978 onder die
gesondheidsdepartement.

Hoewel die syfers wat vir

die bespreking gebruik word gegeld het vir die tydperk voor l Augustus 1978, toe dit nog onder die departement van die stadsingenieur geval het, word die
pos onder die gesondheidsdepartement bespreek.

Die

totale uitgawes van die gesondheidsdepartement het
in 1976/77 Rl23 581 beloop (abattoir uitgesluit).
Die uitgawes vir die departement is in 1976/77 met
'n bedrag van R30 544 deur die staat gesubsidieer.
Die uitgawe na aftrekking hiervan was dus R93 037
(Finansiele state 30/6/77, p. 13 - 4).

Die uitga-

wes van die reiniging-vullisverwyderingspos vir die1
selfde tydperk het R200 311 )beloop. Uit 'n finansiele oogpunt gesien sal die reiniging-vullisverwyderingsdiens dus die belang ik ste pos in die toekoms
1)

In die finansi e le state 30/6/77 (p. 13) verskyn 'n bedrag
van R224 330 ten opsigte van reiniging. Die bedrag sluit
volgens die stadstesourier R24 020 in ten opsigte van nagvuilverwydering wat om.er die stadsingenieur se departement
bly ressorteer. Na aftrekking van laasgenoande bedrag is
die syfer van R200 311 verkry.
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in die gesondheidsdepartement wees indien die abattoir
buite rekening gelaat word.
Die verhouding van die uitgawes vir vullisverwydering
tot totale nie-handel gesondheidsuitgawes was 2,2:1
vir die jaar 1976/77.

'n Bespreking van die pos sal

dus as 'n redelike voorbeeld van 'n effektiwiteitsmaatstaf vir die gesondheidsdepartement beskou kan
word en bied die grootste moontlikheid vir besparing.
Geeneen van die ander poste sal dus bespreek word nie.
Die abattoir is 'n handelsdiens wat gelewer word en is
nie in dieselfde sin 'n noodsaaklike handelsdiens
soos elektrisiteit en water nie.

Die abattoir kry

sy inkornste nie op direkte wyse van die inwoner nie.
Die inwoner het nie veel .belang by die abattoir mits
hy die diens nie moet subsidieer nie.

As die inkomste

die uitgawes dek dan word die diens wat die inwoner
betref effektief bedryf.

Dit het trouens in die ver-

lede nog altyd geskied en daarom word die pos nie
bespreek ni e .
'n Kenmerk van effektiwiteitsmeting by vullisverwydering is dat daar gewoonlik beklemtoon word hoeveel
vullis verwyder is en dat dit nie gaan oor wat die
doel van vullisverwydering i .s nie ..

Matson (1975I,

p. 6 en 7) het 'n goeie voo rb eeld gegee van hoe die
oorbeklemtoning van wat en hoeveel gedoen is sy
waarde kan verloor.

In New York is daar verslag aan

die inwoners gedoen oor die gewig vullis wat verwyde r
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is.

Die bestuurders van die vullisverwyderingsvrag-

motors het ten einde beter resultate te toon na hul
vriende by die brandweerdepartement gegaan en die
vullis op die vragmotors laat natspuit voordat dit
geweeg is.

"And the figures went up and the Mayor

reported,

'Look at all the great things we're doing,'

but the streets were dirty"

(p. 7) .

Di t is duidelik

uit voorafgaande aanhaling dat dit nie soseer die
hoeveelheid vullis wat verwyder is wat· saak maak nie,
rnaar hoe skoon die strate is.

Die voorbeeld bring

onwillekeurig die vraag na vore oor wat die presiese
doelstelling(s) van vullisverwydering dan moet wees.
6.2

Doelstellings van reiniging - vullisverwydering

'n Plaaslike bestuur se verantwoordelikheid vir die
kollekteer en verwydering van afval spruit uit die
gevare wat die nalaat daarvan vir die inwoners in
die vorm van pes en siektes inhou.

Verder wil die

plaaslike owerheid deur die <liens verseker dat die
dorp skoon is, geen grand onproduktief gemaak word
deur afval daarop af te laai nie en ook om te verhinder dat die estetiese versteur word deur reuke en
lawaai en dat die afval nie 'n openbare gevaar inhou
nie

(Urban Institute

&

International City Manage-

ment Associ a tion, 1974, p. 19 - 26) _l)
Samevattend kan die volgende as algemene doelstelling
geformuleer word: Die bevordering, met die minimum
1)

Die raamwerk vir die bespreking van die elemente van die
doelstelling in die hoofstuk is op dieselfde bron gebaseer.
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moontlike ongerief en koste vir die inwoners, van
die gesondheid, veiligheid en estetiese waarde van
die gemeenskap deur die voorsiening van 'n omgewing
vry van die gevare en onaangenaamheid van onafgehaalde vullis.

Om verder ook te voorsien in 'n veilige,

sanitere en esteties aanvaarbare stelsel van vullisverwydering.
Wanneer daar van die vullisverwyderingsaktiwiteit
verslag gedoen word, sal dit logies wees om te verwag dat daar aangetoon sal word in watter mate die
bogenoemde of soortgelyke doelstelling bereik is.
Vir die doel is daar gekyk na die 1977-jaarverslag
van die stadsingenieur.
6. 3

1977-Jaarverslag van die stadsingenieur

Die stadsinge nie ur het in sy jaarverslae vir die jare
1975 en 1976 geen inligting verskaf oor die reinigingvullisverwyderingspos nie.

In die 1977 verslag gee

hy egter vergelykende grafieke ten opsigte van huishoudelike en tuinvullis wat verwyder is.

Al wat

uit die verslag (1977/78-Burgemeestersverslag,p. 39)
afgelei kan word, is dat daar in 1977 meer vullis
verwyder is as in 1976.

Of die doelstellings van

vullisverwydering bereik i s , word nie vermeld nie.
Dit kan ook nie want wat die openbare welsyn is, word
nie in die verslag gedefinieer nie.

Die blote ver-

skaffing van statistiek uit 'n bedryfsekonomiese
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oogpunt gesien, het weinig waarde en kon net sowel
gelaat gewees het.
Daar bestaan ook hier 'n groot behoefte aan maatstawwe om te bepaal wat die openbare welsyn is, en
daar gaan 'n poging aangewend word om maatstawwe
daar te stel wat as riglyne kan dien.
6.4

Effektiwiteitsmaatstawwe

Effektiwiteitsmaatstawwe sal bepaal word ten opsigte
van die volgende elemente van die voorgestelde doelstelling, naamlik:
gesondheid en veiligheid;
die estetiese;
inwonersongerief;

en

algemene tevredenheid van inwoners.
Die maatstawwe sal veral van toepassing wees ten opsigte van die kollekteergedeelte van vullisverwydering en nie soseer op die wegruiming en onskadelikstellingsdeel daarvan nie.

Die kollekteergedeelte

is verantwoordelik vir die oorgrote gedeelte verbonde
aan di~ koste vir di~ <liens.

"The major portion of

solid waste management effo rt - about 80 percent of
expenditures for solid waste collection and disposal
is devoted to collection"

(Young, 1972, p. 13).

Dieselfde verhouding geld min of meer vir Pietersburg

•
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volgens die stadsingenieur.

Verder kan daar saam

met die ste lling gestem word dat:"Better collection
productivi t y will build the management muscle needed
to handle the really tough solid waste problems:
disposal, resource recovery, and energy . conversion"
(National Commission on Productivity, 1975a, p. 1).
Dit is dus duidelik dat daar vir die da·arstelling
van maatstawwe begin sal word by die kollekteer van
vullis.

Nadat dit gedoen is kan die plaaslike ower-

heid maatstawwe neerle vir die minder belangrike
uitgawes . ,
Vir elke e l ement sal daar vervolgens 'n effektiwiteitsmaatstaf ontwikkel word en dan sal daar in die
finale plek gepoog word om die verskillende maatstawwe in 'n enkele maatstaf saam te voeg.
6.5

Element : Gesondheid en veiligheid (Urban Institute & International City Management Association,
1974, p. 21)
Maatstaf (KwaliteitsSubelemente .
f aktor)
(Kwaliteitseienskap)
(i)

(ii)

(iii)

Gesondheidsgevare

Aantal persele met een o f
meer gesondheidsgevare soos
bepaal deur inspeksies
(10)

Brandgevaar

Aantal persele met brandgevaar soos bepaal deur
inspeksies
( 10)

Brande waa rby onafgehaalde vullis
betrokke was

Aantal brande volgens
brandweerrekords

( 5)
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(iv)
(v)

Teenwoordigheid van
knaagdiere

Gerapporteerde gevalle
van knaagdiere
(5 )

Vullisverwyderaars
peseer aan diens

Aantal mandae verloor
as gevolg van beserings.
(Verkrygbaar vanaf personeelafdeling)
(50 )
Totaal

· 80

Die bogenoemde maatstawwe sal weinig waarde he indien
dit nie met een of ander standaard vergelyk word nie
en daarom sal daar vir elke maatstaf
ontwerp moet word .

'n standaard

Die presiese metode waarvolgens

te werk gegaan sal word om standaarde vir elke subelement daar te stel sal moeilik deur 'n bedryfsekonoom voorgeskryf kan word.

Die plaaslike ower-

heid kan vergelykende syfers van ander plaaslike
owerhede versamel en dit dan verwerk om voorsiening
te maak vir verskille in inwonergetalle, vooruitstrewendheid van die gemeenskap, aantal werknemers
in die gesondheidsdepartement, ens.

Die daarstel-

ling van standaarde is iets waaraan plaaslike owerhede meer aandag kan skenk tydens die gereelde kongresse wat vir die verskillende departemente gehou
word.

Dit mag selfs ook nie nodig wees dat die

plaaslike owerheid ve rge lykende syfers van ander
plaas like owerhede geb ruik n

·.8 .

Eie syfers ui t

die hede en verlede kan as basis gebruik word om
'n standaard te stel.

Die aanvanklike standaard,

hoe dit ook al bepaal is, mag miskien nie heeltemal
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korrek wees nie rnaar soos dit gebruik word kan dit
hersien word om by veranderde ornstandighede en nuwe
feite aan te pas.

'n Standaard hoef nie net gebruik

te word om prestasie met ander plaaslike owerhede
te vergelyk nie.

As die plaaslike owerheid dit ge-

bruik om met hornself rnee te ding dan sal daar al
veel rnee bereik word.
Nadat die plaaslike owerheid 'n standaard (die
hipotetiese syfers in die hakies aangedui) ten opsigte van elke subelernent

van bogenoernde kwaliteits-

eienskap vasgestel het kan bepaal word hoe die werklike prestasie vergelyk met die standaard.

So by-

voorbeeld sal die plaaslike owerheid dit as heelternal standaard beskou as daar gedurende die jaar deur
rniddel van inspeksies vasgestel word dat daar tien
persele is met een of rneer gesondheidsgevare.

Sou

daar gedurende die jaar minder as tien persele wees
met een of rneer gesondheidsgevare, dan sal daar op
die standaard verbeter word en vise versa.

Die-

selfde beginsel geld viral die ander subelernente.
'n Probleern wat mag ontstaan is dat inspekteurs laks
kan wees in die uitoefening van inspeksies en minder
gevaJe aanrneld as wat daar werklik is.

Dit sal dan

groter effektiwiteit as d ie werklike weergee.

Orn

die probleern te oorkorn sal die hoofbearnpte (tegnies)
'n rnetode rnoet ontwerp om al die werk van inspekteurs wat met effektiwiteitsrneti~g te doen het te
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kontroleer.

Indien 'n afdeling bestuursdienste,

wat onder die stadstesourier ressorteer, 'n werklikheid in die toekoms word, sal dit 'n verantwoordelikheid
wees waarmee die afdeling dan egter belas behoort te word.
Die plaaslike owerheid moet verder besluit hoeveel
gewig aan elkeen van bogemelde subelemente toegeken
kan word.

Dit sal geskied na aanleiding van welke

van bogemelde subelemente beskou kan word as die nadeligste vir die gemeenskap.

Indien dieselfde ge-

wig aan elkeen toegeken word, kan daar in bogemelde
voorbeeld gestel word dat die standaard kwaliteitsfaktor 80 is

(10+10+5+5+50).

Sou daar byvoorbeeld besluit word dat brandgevaar
die belangrikste kwaliteitseienskap is en twee maal
so swaar moet weeg as elk van die ander eienskappe,
dan sal die kwaliteitsfaktor 90 wees

(10+(2xl0)+5+5+50).

Indien die werklike prestasie swa~er as die standaard is, kan dit uitgedruk word as 'n faktor kleiner
as 1 en 'n faktor grater as 1 as die prestasie beter
as die standaard is.
Dit kan hier gemeld word dat wanneer 'n kwaliteitsfaktor vir subelemente van ' n element bepaal word en
di t dan. later bymekaar gevoeg word om 'n enkele kwali tei tsf aktor vir

'n element te vorm, dan word die

kwaliteitsfaktor

vir

elke

subelement

as 'n
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faktor van 1 uitgedruk en die finale maatstaf vir die
element as 'n persentasie.
Hieronder word 'n voorbeeld gegee van die formaat waarop
aanbeveel word dat die gegewens ten opsigte van die element gesondheid en veiligheid in die departementele jaarverslag uiteengesit mdet wo~d.
Tabel 6 .1
197..

Eff ektiwi tei tsfaktor vir pas 031 reinigin:J- vullisverwydering
Element

Subelement

Brandgevaar

Geso rrlheidsgevare
Brande waarby
onafgehaalde
vullis betrokke was
Vullisverwyderaars beseer aan diens
Te enwoordigheid van
knaagdiere

Gesondheid en veiligheid

Maatstaf

Aantal persele met
brandgevaar soos
bepaal drur inspeksies
Aantal persele met
een of meer ge-sondheidsgevare
soos bepaal deur
insp ek sies
Aantal brande volgens brandweerrekords
Aantal mandae verloor as gevolg van
beserings (Verkrygb a ar vanaf persone elafdeli ng)
Gerapporteerde gevalle van knaagdiere

Standaard
vir
jaar

Werklike
syfer
vir
jaar

Kwaliteitsfaktor

10

14

0,71

30

21,30

10

8

1,25

25

31,25

5

4

1,25

25

31,25

50

55

0,91

15

13 ,6 5

5

6

0,83

5

4,15

Gewig
van
subelementC%)

Kwali tei tsfaktor :

Geweegde kwali tei tsfaktor

101,60%
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Uit die voorafgaande uiteensetting is dit nou viral
die partye met 'n oogopslag duidelik dat die doelwit
ten ops i gte van gesondheid en veiligheid wat die
plaaslike owerheid gehad het,bereik is.
is 'n bietjie op verbeter.

Tewens daar

Dit is egter geen rede

om agteroor te gaan sit nie omdat die detailontleding toon dat daar ten opsigte van twee subelemente
baie ver onder standaard gepresteer is, naamlik bran dgevaar en teenwoordigheid van knaagdiere.

Dit mag

lei tot 'n hersiening van standaarde in een of beide
gevalle.
daar nie

Die plaaslike owerheid mag dalk voel dat

'n

wesentlike verskil is tussen 5 en 6 ge-

rapporteerde gevalle van knaagdiere nie en die standaard van 5 aanpas na 6.

Die plaaslike owerheid

mag egter voel dat daar niks skort met die brandgevaarstandaard nie en daadwerklike pogings aanwend
om die di ens op standaard te kry.

Die plaaslike

owerheid kan om behoorlike beheer uit te oefen 'n
re~l neerl~ dat die departementshoof in besonderhede verslag moet doen van die redes vir alle a f wykings v a n meer as tien persent van standaard sowe l as
die korrektiewe stappe wat beoog word.
6.6

Element : Die estetiese

Subelemente
eienskappe)

(Kwaliteits -

Maatstaf

(i)

Voorkoms van strate
en woonbuur tes

Aantal straatblokke waarvan die voorkoms gek l as sifiseer is as onne t in
'n sekere graad
(3 0)

(ii)

Aanstootlike reuke

Aantal klagtes ontvang (2 5)
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Laasgenoemde kwaliteitseienskap is maklik bepaalbaar
en kan verkry word van die departement se rekords o f
deur 'n opname ender plaaslike inwoners.

Dit is eg-

ter veel moeiliker om 'n kwaliteitsmaatstaf daar te
stel vir die voorkoms van strate en woonbuurtes.
Blair en Schwartz (1972, p. 11) het agt stappe ui t gesonder wat deur bestuur geneem moet word om te bepaal hoe skoon 'n stad is.

Die bespreking wat nou

volg is nie 'n presiese beskrywing van hulle metode
nie maar daarop gebaseer.
Eerstens moet die plaaslike owerheid bepaal wat die
doel van die maatstaf gaan w~es.

As die doel is

dat die maatstaf gebruik gaan word vir die opstel
van beleids- of begrotingsbesluite, dan sal 'n laeintensiteit inspeksieprogram waarin 'n steekproef
strate •eri woongebiede, se maar halfjaarliks, geinspekteer word, voldoende wees.

As die doel is om

direkte beheer oor die werkspanne uit te oefen of
om tellin g te hou van onbevredigende toestande en
dit te lokaliseer, dan sal 'n hoe-intensiteit inspeksie gehou moet word waarin alle strate en lane
ten mins t e kwartaalliks geinspekteer moet word.
Tweedens moet besluit wo rd of strate en lane en
ook private eiendom en/of openbare eiendom by die
inspeksie betrek gaan word.
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Derdens moet daar bepaal word op watter eienskappe
gelet sal word met die visuele inspeksie en watter
waarde aan elkeen geheg moet word.

!nspeksies kan

op drie gebiede toegespits word, naamlik:
Straatblokvoorkoms;
Private en openbare eiendom sigbaar vanaf strate
en lane;

en

Vullisstoorplekke in dorp.
Die subelemente waarop gelet kan word by elkeen van
bogemelde gebiede, is:
Subelement : Straatblokvoorkoms
Sub-subelemente
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Hoe vry is die straat en sypaadjie of laan van
rommel?

(30)

Verlate voertuie

(2 0)

Stukkende randstene

(10)

Stukkende sypaadjies

(10)

Subelement : Voorkoms van private en openbare eiendom
sigbaar vanaf strate en lane
Sub-subelemente
(i)

Hoe vry is bewoonde eiendom en besighede van
rommel?

(ii)

(10)

Hoe vry is onbewoonde eiendom van
rommel?

(10)
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(iii)
(iv)

Verlate voertuie op persele

(20)

Onbewoonde geboue

(10)

Su.belement

Voorkoms van vullisstoorplekke in

dorp
Su.b-subelemente
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Houers wat oorloop op sypaadjies

(30)

Houers wat oorloop op besigheidspersele

(20)

Houers wat oorloop op woonpersele

(10)

Gemorsde en verstrooide vullis

(10)

Onafgehaalde vullis

( 20)

Die syfers in hakies dui die belangrikheid van elke
faktor aan
30

essensieel dat die element in orde moet wees

20 - hoogs verkieslik dat die element in orde moet
wees
10 - minder belangrike element
Vierdens moet 'n visuele verwysing daargestel word
as 'n maatstaf vir inspekteurs.

Die foto's ontwikke l

deur en in gebruik in Columbia, V.S.A., is 'n uitstekende voorbeeld van 'n fotografiese riglyn vir
inspekteurs.

Die voorbee l e op die volgende twee

bladsye is ontleen aan Blair, et al.
3) •

(1972, p. 20 -

detailelement rommel van sub - element straatblokvoorkoms .
EXAMPLES OF STREET LITTER CONDITIONS

Condition 1. Clean

EXAMPLES OF STREET LITTER CONDITIONS (Continued)

Condition 3. Moderately Littered

EXAMPLES OF ALLEY LIITER CONDITIONS

Condition 1. Clean

EXAMPLES OF ALLEY LIITER CONDITIONS (Continued)

Condition 3. Moderately Littered

w
w
N

Condition 2. Moderately Clean

Condition 4. Heavilv Littered
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Die foto's kan baie handig te pas kom in die beoo rdeling van die detailelement rommel van sub-subelement straatblokvoorkoms.
van 200

Die voorgestelde standaa rd

(kolom 4, tabel~4) is die aant~l punte wat

toegeken kan word vir rommel in strate in die hele
dorp.

Die foto's kan gebruik word om as basis te

dien vir puntetoekenn'i ng.

So kan een punt toegeken

word vir 'n "moderately clean" straatblok, twee vir
'n "moderately littered" en drie vir 'n "heavily
littered" straatblok.

Die ideaal sal wees om elke

straatblok en laan te inspekteer.

Die visuele inspeksie is 'n belangrike metode waardeur inligting verkry kan word oor die estetiese e n
natuurlik ook oor gesondheid en veiligheid.

Meer

a s een i nspekteur sal nodig wees vir 'n groot dorp
soos Pietersburg en dit is belangrik dat hul beoordeling vir die verskillende gebiede wat geinspekteer word, in 'n groot mate moet ooreenstem.

Die

gebruik van foto's soos op die vorige twee bladsye
voorsien in hierdie vere iste.
Dit sal interessant wees om die dorp in die nege
kiesafdelingswyke te verdeel en dan die inligting
soos in tab el 6 .3 ui t e en t e sit.
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Tabel 6.3
voorkoms van strate ert woonbuurtes per wyk

Subsubelement

Detailelanent

Wyk

1

Strate vol
ronnnel
Verlate voertuie
blokke
Stukkende
randstene
Stukkende sypaadjies
Bewoonde eienVoorkoms
van pridomme en bevate en
sighede vol
openbare
ronunel
eiendomrne
Onbewoorrle
s igbaar
eiendom vol
vanaf
rommel
strate en
Verlate voerlane
tuie op persele
Onbewoonde
geboue
Voorkoms
Houers wat
van vullis- oorloop op
stoorplekke sypaadjies
in dorp
Houers wat
oorloop op
besigheidspersele
Houers wat
oorloop op
woonpersele
Ganorsde en
verstrooide
vullis
•
Onafgehaalde vullis ·
Voorkoms
van
straat-

2

3

4

5

To~a,a,], .

6

·7

8

.~tandaard

9

200
5

100
100

300

100

30
70
100

200

300

400
200
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Dit sal tot gevolg he dat raadslede op hoogte sal
wees oor die voorkoms van hul wyke en hoe dit vergelyk met die voorkoms van ander wyke.

Hier moet weer

gewaarsku word dat daar teen onnodige wedywering tussen
wyke gewaak moet word.

Die benadering behoort eerder

te wees dat dienste eweredig oor wyke versprei moet
word sodat die toestand nie ontstaan dat byvoorbeeld
'n paar wyke vol rommel is en ander niks het nie.
Vyfdens moet besluit word hoe dikwels irispeksies uitgevoer sal word.

'n Minimum van twee inspeksies per

jaar, maar verkieslik vier, behoort voldoende te
wees.

Dit is belangrik dat die presiese datums waar-

op dit. sal plaasvind nie bekend moet wees nie, ten
einde te verseker dat die werkers nie met inspeksietye spesiale pogings aanwend om 'n indruk te skep
wat nie versoen kan word met die gewone kwaliteit
van hul werk nie.

Elke inspeksie hoef .nie die hele

wyk te dek nie maar kan elke keer 'n ander deel van
die wyk dek totdat die hele wyk gedek is.
Sesdens behoort die stelsel onder beheer van 'n persoon gestel te word wat die data wat ingesamel word,
saam met data oor ander effektiwiteitsmaatstawwe verwerk, analiseer en evalueer.

Die beoogde afdeling

bestuursdienste in die stadstesourier se departement
behoort die persoon hiervoor te verskaf.
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In die sewende plek meet besluit word wie die inspeksies sal uitvoer.

Die gesondheidsdepartement is na-

tuurlik in die beste posisie om personeel hiervoor te
voorsien, omdat daar r:~E·ds gesondheidsinspekteurs in
die departement in diens is.
Laastens meet die grense vir die diensareas of woonbuurtes waarvoor toestande gemeet en gerap'porteer
meet word, bepaal word.

Inspeksieresultate behoort

gerapporteer te word volgens woonbuurtes en vir die
hele dorp, sodat die verskillende metodes van vullisverwydering se invloed regdeur die dorp bepaal kan
word.

Dit kan byvoorbeeld gebeur dat die sakesentrurn

se vullis wat in houers op die sypaadjie geplaas word
en elke aand leeggemaak word, meer effektief verwyder
word as die van die woonbuurtes.

Dieselfde metode of

'n aangepaste metode mag moontlik dan vir die woonbuurtes ontwikkel word.
Op die volgende

bladsy verskyn 'n opsornrning

van

hoe voorgestel word dat daar oor die element die
estetiese aan die raad verslag gedoen behoort te word.
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Tabel 6.4
Effcktiwlt, •it :. faktor vir- pos OJI reiniying - vul lh.vl.'rwyll f: dng

Eh1111cnt : Di e estetiese

Subt>l , mcnt

Sub--. ub-

Oelai 1-

el• ·H•l·Ot

elenc nt

Standaa rd
vir
jaar

W1•rklike

Kwc1lit.ei ts-

Gewi9

GE:w,-..:g-

)(w,11i-

Ccwig

Gcwet'9de

l<woli-

V&n

kwali-

teit ■ -

faktor
vir detai 1eleaent

detail elaaent

lei tsfaktor

van sub-

s y!er
vir
j.iar

de kwaliteitefctktor vi r
detaileleincnt

teitafaktor

falttor
"ir subelment

vi r subsubele-

s ubelefl!t! Ot

vir sub-

(I)

Cewig
van
aube le-

aent
(\J

subele,ocut

DK!Ot

Geweeg de

kwaliteits f aktor
van
aubele-

mente
A.,.wstoot-

Aanta.l

like

k lagte•

r PUkt!

o nLYiin<iJ

.:.lraa t -

-

voor-

Roanel
AMt al
verlate

k<ADa

V<X-t-

bl o k

14

9

1,S6

-

,uu

1/0

1,18

JO

J~ ,4 U

s

9

0, S6

20

11, 20

-

b.W>£

40

-

I ,S6
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Die struktuur om 'n effektiwiteitstandaard vir die
estetiese daar te stel bestaan uit twee subelemente
waarvan een, aanstootlike reuke, geen sub-subelemente
het nie en dus relatief maklik bereken kan word, en
die tweede, voorkoms van strate en woonbuurtes, moeiliker bepaalbaar is.

Voorkoms van strate en woon-

buurtes bestaan uit drie subelemente wat weer respektiewelik uit vier, vier en vyf sub-sub-subelemente
bestaan.

Ten einde verwarring met terminologie te

voorkom sal daar na 'n sub-sub-subelement verwys word
as 'n detailelement.

In kolom 4 word aangedui wat

die standaard vir die besondere jaar is ten opsigte
van elke detailelement.

Die syfers in die kolom dui

die aantal gevalle of punte aan wat as norrnaal beskou
kan word ten opsigte van elke detailelement.

Die

onderliggende gedagte waarom die syfer nie nul is
nie is omdat dit onrealistiese koste tot gevolg sal
h~ en in elk geval, vanwee menslike feilbaarheid nie
moontlik is nie.

Die plaaslike owerheid kan wat die

standaarde vir elke detailelement betref 'n realistiese syfer oor 'n tydperk van ongeveer drie jaar
opbou.

Intussen kan die plaaslike owerheid elke jaar

op die vorige jaar se prestasie probeer verbeter.
Die kwaliteitsfaktor (kolom 6) word bepaal deur die
standaard (kolom 4) te deel deur die werklike syfer
(kolom 5).

Uit kolom 6 kan die plaaslike owerheid

nou vasstel hoedanig hy geslaag het in die doelstellings wat hy homself gestel het ten opsigte van elke
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detaiielement.

Waar die werklike syfer met meer as

tien persent van die standaard afwyk, sal die departementshoof verslag moet doen oor die redes en
korrektiewe stappe wat geneem sal word om die saak
reg te stel.

Alternatiewelik sal die standaard her-

sien moet word.
Indien die subelement voorkoms van strate en woonbuurtes se drie sub-subelemente gelyke gewig dra dan
sal reeds in kolom 9 'n resultaat wat nou eers in
kolom 12 gefinaliseer is verkry kan word deur bloot
die totaal (200,70) van die waardes toegeken in kolom
8, te deel deur 3.

Waar die sub-subelement egter nie

ewe belangrik is soos in die voorbeeld nie sal die
kwaliteitsfaktore (kolom 9) met die respektiewelike
gewigte (kolom 10) vermenigvuldig moet word en die
resultate

(kolom 11) bymekaar getel word en die kwa-

liteitsfaktor vir die sub-subelement (kolom 12) uitgedruk word as 'n faktor van 1.
In kolom 13 verskyn die gewig van elke subelement en
die geweegde kwaliteitsfaktor van die subelemente in
kolom 14.

Die twee getalle word bymekaar getel en

die resultaat daarvan (105,76%) verteenwoordig die
finale kwaliteitsfaktor.

Die syfer verteenwoordig die

mate waarin die vullisverwyderingsaksie die gestelde
doelstellings bereik het.
Vervolgens

word

'n kwaliteitsmaatstaf vir die ele-

ment inwonersongerief voorgestel.
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6.7

Element

Inwonersonger'ief

Kwaliteitseienskappe

Maatstaf

(Subelemente)
(i)

Oorgeslane kolleksies
Aantal klagtes van inwoners

van vullis
(ii)

Vermorsde afval met
vullisverwyderings-

ontvang in di~ ve rband en
gevalle onder aandag gebring deur vraelyste a an

a k sies

inwoners.
Die besondere eienskap van 'n goeie stelsel van v ul-lisverwydering is die gereeldheid van die diens.

Die in-

woner verwag dat vullis op 'n besondere dag en ty d verwyder sal word en daarom moet daar moeite deur die
pl a aslike owerhe i d gedoen word om te verseker dat dit
so sal geskied.

Enige afwyking van die skedule sai

. ontevredenheid onder die inwoners veroorsaak.

Di t sal

daarom een van die doelwitte van 'n vullisverwyde rings diens wees om vullis gereeld en op tyd te verwyder.
Daar is verskeie faktore wat egter kan veroorsaak
dat die doelwit nie bereik mag word nie, soos byvoorbeeld openbare vakansiedae en verlof van personee l ,
siekte van p e rsone e l, brekasies aan voertuie, ongelukke, swak weersomstandig e de, ens.

Die gevolge

van sulke gebeure is gewoonlik kumulatief en dit is
ook gewoonlik p ro gressief moeiliker om die werk wat
agters t allig raak in te haal.

Ward (1964, p. 67)
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noem dat vullisblikke swaarder word, vragmotors gouer
vol raak en rondtes op onverwagte tye vir die inwoner
gedoen word.
Uit bogenoemde paragraaf is dit duidelik dat die ideaa l
om eenhonderd persent by 'n vullisverwyderingskedule
te hou nie sommer bereik sal word nie en daarom sal
daar in die vasstelli·ng van 'n standaard voorsiening
gemaak moet word vir afwykings.

Vir die doel sal

dit aanvaar word dat 'n sekere aantal klagtes wat
van inwoners ontvang word,normaal is.

Die plaaslike

owerheid kan die gegewens uit hul rekords kry en kan
die standaard jaarliks in 'n sekere verhouding tot
die toename in kolleksiepunte aanpas.
Dit is baie belangrik om die standaard eksplisiet te
stel sodat almal kan weet dat dit normaal is as daar
binne sekere perke probleme met vullisverwydering on t staan.

Die rede waarom skrywer 'n voorstander is dat

daar binne perke met 'n onvolmaakte diens tevrede
moet wees, is omdat die maklikste uitweg om probleme
te oorkom kan wees om soveel meer personeel en toerusting in diens te stel dat dit teoreties moontlik
sal wees om 'n krisis van enige aard die hoof te bied .
Daar bestaan geen bedryfsekonomi ese regverdiging vir
so 'n voorsiening nie.

In d ie praktyk kom dit daarop

neer dat baie van die werkers betrokke by die vullisverwyderingsdiens n i e regdeur die jaar ten volle beset sal wees nie.

I n Pietersburg is dit ook die geva l
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en soos die gebruik is, volgens die hoofgesondheidsbeampte, is dit tradisioneel dat vullisverwyderingspersoneel van diens gaan sodra hulle rondtes voltooi
is.
Die probleem wat opgelos moet word, is om te bepaal
hoe daar so ekonomies moontlik voorsiening vir 'n
krisis gemaak kan word en terselfdertyd ook 'n aanvaarbare kwaliteit diens aan die inwoners te lewer.
Die beginpunt sal hier weer eens wees: Wat dieri die
openbare welsyn die beste?

As die standaard eers

gestel is, kan daar begin word met die ontwerp van
stelsels waarvan die doel sal wees om teen minimum
koste die vullis te verwyder om die gestelde standaard te bereik.

Die plaaslike owerheid moet dus sy

uitset eers definieer en daarna kan daar bepaal word
of die inset om die standaard kwaliteit vullisverwyderingsdiens te lewer tot sy volle potensiaal aangewend is.

In Pietersburg bestaan daar nie 'n defini-

tiewe kwaliteitsmaatstaf vir vullisverwydering nie
en dit is die punt waar begin moet word.

Daar is

reeds na verwys dat die aantal klagtes wat ontvang
word die maatstaf moet wees.

Inspeksies kan ook ge-

hou word of rekord kan gehou word deur byvoorbeeld
die vragmotorbestuurders wat betrokke is.

Dit sal

egter nie die beste maatst af wees nie, omdat dit nie
'n weerspieeling sal wees van die waarde wat die inwoners aan die diens heg nie.
is, sal die inwoner kla.

As die diens te swak

As die diens nie so swak
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is dat hy - kla nie dan kan daar aanvaar word uit die
stilswye dat sy welsyn nog goed genoeg gedien word.
Daar kan natuurlik geredeneer word dat daar nie gewag
moet word totdat die inwoner kla nie, en daarom moet
vooraf behoorlike beheer ingestel word.

Dit mag 'n

geldige argument wees maar die neiging om 66r te
voorsien as voorsorgmaatreel teen klagtes is 'n gevaar wat nie genoeg beklemtoon kan word nie.

Daar-

om word voorgestel dat inwonersklagtes as maatstaf
moet dien.
Wat geld vir oorgeslane kolleksies van vullis kan
net so geld vir vermorsde afval met vullisverwyderingsaksies.

Beide subelemente kan as gelykwaardig

beskou word.

Tog moet 'n standaard vir beide eien-

skappe gestel word.

Net soos vir die geval van die

estetiese se subelemente sal 'n prestasie beter as
standaard uitgedruk word as 'n faktor groter as 1
en vise versa.
Daa·r kan soos volg jaarliks verslag gedoen word
oor die effektiwiteit van die vullisverwyderingsdiens ten opsigte van inwonersongerief.
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Tabel 6 .5
Effektiwiteitsmaatstaf vir element

Subelemente
(gelyke gewig)
Oorgeslane kolleksies van
vullis
Vermorste afval met vullisverwyderiDJSaksie

4

3

2

1

inwcnersongerief

Maatstaf vir
beide subelemente

Standaard

Werklik

Aantal klagtes van inwoners ontvang

Kwaliteitsfaktor van
·subelemente
3 .;. 4 as ' n
6
faktor van 1

..

3 - 4 as ' n
7
faktor van 1

Kwaliteitsfaktor

6.8

5

6 + 7 as
persentasi e

Element : Algemene tevredenheid van inwoners

Kwaliteitseienskap

Maatstaf

Algemene inwoner beoor-

Persentasie huishouding s

deling van <liens

wat algemene voorkoms v an
dorp as bevredigend of
beter beskou.

Om hierdie inligting te verk r y behoort nie probleme
op te lewer nie.

'n Maklike manier sal wees om dit

een maal per jaar by wyse van 'n vraelys in te win
en te vergelyk met 'n voorafgestelde standaard.
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Die groot waarde van hierdie element le daarin dat
dit as 'n toets gebruik kan word om vas te stel hoe
realisties die standaarde ten opsigte van die ander
drie elemente neergele is.

As die kwaliteitsfaktor

vir hierdie element laag is (onder negentig persent)
en die ander elemente se kwaliteitsfaktore is naby
standaard sal dit 'n aanduiding wees dat daar ernstig gekyk moet word of die standaarde streng genoeg
is en vise versa waar die effektiwiteitsfaktor hoog
(bokant eenhonderd-en-tien persent) is.
Die maatstawwe vir die vier elemente van die vullisverwyderingsdiens kan nou saamgevoeg word in 'n enkele
effektiwiteitsfaktor vir die diens as geheel.

Om

dit te kan doen sal die plaaslike owerheid 'n gewig
aan elke element moet toeken omdat dit onwaarskynlik
is dat die elemente as ewe belangrik beskou kan wo rd.
Teen die tyd behoort die proses waardeur dit gedoen
word reeds goed bekend te wees.
6.9

Oorkoepelende effektiwiteitsmaatstaf

Die volgende tabel, waarin weer van hipotetiese syfe rs
gebruik gemaak sal word, gee 'n uiteensetting van hoe
daar oor die vullisverwyderingsdiens se effektiwiteit
verslag gedoen behoort te wo rd.
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Tabel 6.6
Oorkoep el ende effektiwiteitsfaktor vir pos 031
reiniging-vullisver~derirtg vir die jaar 197 •.

Elemente

Effektiwiteitsfaktor

Gewig . (%)

Geweegde effektiwiteitsfak tor

Gesondheid en
veiligheid

101,60

50

50,80

Die estetiese

105,76

25

26 ,44

Inworersongerief

93,00

12½

11,63

Algemene tevredenheid
van inwoners

96,00

12½

12,00

Oorkoep el ende effektiwiteitsfaktor

100,87 %

Volgens d i e tabel was die vullisverwyderingsdiens
effektief bedryf vir die besondere jaar as daar slegs
na die syfer van 100,87% gekyk word.

Dit sal egte r

gevaarlik wees as die plaaslike owerheid in bostaande
voorbeeld aanvaar dat alles pluis is met die pos
vullisverwydering.

Daar mag relatief klein dinge-

tjies by die sub-, s ub -sub- en detailelemente wees wat
verkeerd is en wat die elemen t algemene tevredenheid
van inworiers dramat ies kan laat verander binne 'n ko rt
tydperk.

Daarom is daar genoem toe die sub-, sub-s ub-

en detailelemente bespreek is dat alle afwykings
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met meer as tien persent van die standaard se rede s vir
a f wyking en korrektiewe stappe duidelik vermeld moet
wo rd in d ie jaarverslag.

Eers as die fyner detail

ender oe geneem is behoort die raadslid en inwoner
tevrede te voel dat daar in alle opsigte deeglik na
sy belange omgesien is.
Tot sever i s daar niks van die kosteaspek
nie.

genoem

Aangesien dit moontlik is om vir vullisverwy -

dering 'n koste per fisiese uitset - in di~ geval
kubieke meter - te bereken behoort die plaaslike
owerheid wat 'n finale effektiwiteitsfaktor genoem
kan word te bereken.

Daar gaan nie binne bestek van

hierdie proefskrif beskryf word hoe te werk gegaan
moet word . om 'n behoorlike eenheidskoste per kubieke
meter te bereken nie.

Feit is dat dit bereken moet

word en dat dit nuwe betekenis kan kry as dit gekombineer word met die oorkoepelende effektiwiteitsfak tor ten opsigte van die kwaliteit van die diens.
Die raad kan nadat daar vasgestel is wat die oorkoepelende effektiwiteitsgraaa moet wees vra dat die
volgende inligting aan hulle verstrek moet word:
Kubieke meter per uu r deur bemannings gekollekteer ;
Huishoudings per uu r bed ien deur bemannings;

en

Koste per kubieke meter gekollekteer.
Die plaas l ike owerheid kan nou 'n standaard ten opsigte
van elke kategorie van bogenoemde inligting of 'n standaard
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ten opsigte van die aspek wat horn die beste leen tot
effektiwiteitsmeting vasstel en dit deel rnaak van die doe lstelling.

As daar tussen bogenoernde drie gekies

rnoet word, lyk dit asof koste per kubieke meter
gekollekteer,die aangewese rnaatstaf sal wees.

In

'n soeke na 'n standaard sal die plaaslike owerheid
noodwendig rnoet uitkorn by die vraag wat die inset
om vullis te verwyder se potensiaal is en op die
wyse kan daar doeltreffendheidsmeting plaasvind.
Daar sal onvermydelik ook verskillende rnetodes om
vullis te verwyder teen rnekaar opgeweeg word.
As die kostesyfers soos hierbo aanbeveel beskikbaar
is, kan die raad vergelykings tref met syfers van
ander plaaslike owerhede.

As daar ernstige afwykings

is sal dit natuurlik aanleiding gee tot 'n deeglike
ondersoek na die oorsake daarvan.
Die raad behoort toe te sien .dat daar 'n behoorlike
kosteberekeningstelsel ten opsigte van die vullisverwyderingsdiens bestaan sodat probleme en oneffektiwiteit uitgewys en reggestel kan word.

Daar is

geen ander rnanier waarop vergelykende data ten opsigte
van verskillende periodes sinvol met mekaar vergelyk
kan word nie, laat staan nog vergelykings te tref met
ander plaaslike owerhede.

Die stadstesourier behoort

so 'n stelsel te ontwerp en toe te sien dat die gesondheidsafdeling die rekords vir die stelsel noukeuri g
hou.
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6.10

Die finale effektiwlte'itsf'aktor .

Net soos by die berekening van die vorige effektiwiteitsfaktore moet werklike prestasie hier ook met ' n
standaard vergelyk word.

Die ~standaard in die geval

sal wees die koste per kubieke meter wat as redelik
en billik beskou kan word vir vullisverwydering waar
werkverrigting eenhonderd persent effektief geskie d .
Die werklike koste en werklike oorkoepelende effektiwiteitsgraad moet nou in verband gebring word met
die standaardkoste teen eenhonderd persent effektiwiteit ten einde 'n sinvolle finale effektiwiteitsfaktor te bereken.
'n Voorbeeld sal verduidelik: Gestel dit het R2,27
per kubieke meter gekos om huishoudelike vullis in
1977 te verwyder en R2,20 in 1978.

Die Onmiddellike

reaksie sal wees dat effektiwiteit verhoog het.
By 'n nadere ondersoek blyk dit egter dat die, ..kwaliteit van die diens in 1978 heelwat laer was as in
1977.

In 1977 was die kwaliteit van die die n s bere-

ken as 90% terwyl dit in 1978 70% was.

Die kombi-

nering . van die oorkoepelende effektiwiteitsmaatstaf
en die werklike koste gee nou die volgende resul t a te
100

1977

90

1978

100
--::rD

X

R2, 2 7

=

R2,5 2

x

R2 ,20

=

R3,14
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Die resultaat van hierdie berekening is dat effektiwi teit in 1978 in werklikheid 24,60 persent swakker as
in 1977 was terwyl dit op die oog af na 'n verbetering
van 3,18 persent lyk.
Die finale effektiwiteitsfaktor sorg dus vir 'n regverdige vergelyking van verskillende jare se kostes
met dieselfde effektiwiteitsmaatstaf (100 persent
effektiwiteit) as basis.

Die finale effektiwiteits-

faktor is dus die finale inligting waarna die raadslid
en die inwoner sal kyk om te besluit of sy geld sinvo l
bestee is.
6.11

$amevatting

In hierdie hoofstuk is 'n poging aangewend om aan te
toon hoe die effektiwiteit v an 'n vullisverwyderingsdiens bepaal kan word.

Vir hierdie doel is eers die

elemente van die doelstellings vir 'n effektiewe vull is verwyderingsdiens bepaal naarnlik: die bevorderi ng van
gesondheid en veiligheid, die bevordering van die
estetiese, die uitskakeling van inwonersongerief en
die bevordering van die algemene tevredenheid van inwoners met die diens.

Die verskillende elemente is weer

op hul beurt in sub- , s ub-sub- en detailelemente opgebreek.

Daar is vervolgens b e g i n om vanaf die detail -

elemente effektiwite i tsfaktore op te bou vir die subsubelemente, wat wee r as grondslag gebruik is vir
die opbou van effektiwiteitsfaktore vir subelemente .
Nadat die subelemente se effektiwiteitsfaktore gebru ik
is as basis vir die berekening van die verskillende
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elemente se effektiwiteit is die elemente geweeg om 'n
oorkoepelende effektiwiteitsfaktor vir die vullisverwyderingsdiens as geheel te voorsien.
Ter afsluiting is daar aangetoon dat daar ook 'n fin al e
effektiwiteitsfaktor nodig is om billike vergelykings
tussen die verskillende jare se resultate te trek. Vir
di~ doel is dit nodig om koste in berekening te bring.
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HOOFSTUK 7
PARKE- EN LANDGOEDDEPARTEMENT

7. 1.

Inleiding

Die volgende poste ressorteer onder die parke- en
landgoeddepartement :
002

Begraafplase

023

Parke en ontspanningsterreine - Parke en
tuine

024

Parke en ontspanningsterreine - Sportgronde

0 40

Swemb ad dens

Aangesien die begraafplaaspos slegs 2,95 persent van
die departement se netto uitgawes uitmaak (1976/77
syfer) word effektiwiteitsmaatstawwe nie daarvoor
bepaal nie.

Daar gaan egter in die hoofstuk vir die

laasgenoemde drie poste effektiwiteitsmaatstawwe
voorgestel word.

Dit sal geskied nadat daar besin

is oor tradisionele maatstawwe vir parke- en landgoeddepartemente se funksies en gekyk is hoe tans
verslag gedoen word van die departement se werksaamhede.

Net soos in die vor i ge hoofstuk sal 'n doel-

stelling vir die departement voorgestel word waarna

.

die elemente daarva n besoreek sal word .
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Die parke- en landgoeddepartement is 'n uitstekende
voorbeeld van 'n. departement wat in 'n baie groot
mate net uitgawes tot gevolg het en weinig inkomste
genereer.

In die finansiele jaar 1976/77 was die

departement se uitgawes R405 475 en die inkomste
slegs Rl5 455;

'n verhouding dus van 26,23:1 wat 'n

aanduiding is van hoe 'n onbeduidende rol inkomste
speel.

Die bedryfsekonoom sal met groot belangstelling

kyk na die beplanning en beheer van die besondere
departement.

Die onmiddellike vraag wat na vore kom

is wat met die lewering van die ontspanningsdienste
beoog word.

'n Departement wat 'n netto uitgawe van

R390 020 gehad het (dit is gelykstaande aan 29,42persent
van die gelde geln deur eiendomsbelasting) behoort
duidelik genoemde doelstellings te he.

Die hoof-

doelstelling soos reeds bekend is natuurlik die dien
van die openbare welsyn.

Elke rand wat in die de-

partement bestee word, behoort in 'n baie groot mate
daarop ingestel te wees om die openbare welsyn te
dien.

Die stelling kan gemaak word dat die departe-

ment in 'n baie groot
van die inwoners.

mate daar is vir die plesier

Die fasiliteite wat daargestel

word, moet dus hoofsaaklik aan die doel beantwoord.
Daar is egter sekere perke wat gestel moet word sover dit die voorsienin g van fasiliteite betref, en
daar kan verwag word dat die de partement presies sal
weet wat van horn benodig word sodat die belastingbetaler nie oorbelas word nie.
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Ten einde te probeer vasstel wat die openbare welsyn
van die parke- en landgoeddepartement verlang, is daa r
krities gekyk na veral die departementshoof se jaarverslag vir 1977{Burgemeestersverslag

1977/78~ p. 55

Daar is ook na die 1975 en 1976 verslae gekyk maar di t
het

basies dieselfde inhoud gehad as bogenoemde ver-

slag.
Voordat die verslag bespreek word kan dit net 'n goe i e
doel dien om te kyk na die tradisionele maatstawwe vi r
parke- en landgoeddepartemente.
Tradisionele· maatstawwe vir parke~ ·en landgoeddepartemente se funksies
Die tradisionele maatstawwe vir parke- en landgoeddepartemente se funksies is gewoonlik een of meer van
die volgende (Hatry & Dunn, 1971, p. 14):
(i)

Aantal hektaar gebiede of individue l e fasi l iteite van verskillende tipes wat gewoonlik u itgedruk word as 'n verhouding per duisend inwoners.

(ii)

Per.soneelure gewy aan individuele programme o f
dienste.

(iii)

Bywoningsrekords of aantal besoeke aan ontspahningsfasiliteite of aktiwiteite.

Die

8) .
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kritiek teen hierdie metode is dat dit nie
voorsiening maak vir die meting van verski llende persone wat die fasiliteite of aktiwiteite besoek nie.

Byvoorbeeld as dieselfde

eenhonderd kinders elke dag van die ses maande
wat die swernbad in Pietersburg oop is gaan
swem, dan gaan die rekords die nogal indrukwekkende syfer van± 18 000 wys.

Die feit

dat die honderd kinders slegs 'n klein persentasie van die totale aantal kinders wat
die swernbad kon gebruik het, uitmaak, word
uit die oog verloor.
(iv)

Aantal lesings, vergaderings, wedstrydbyeenkomste, ens.

(v)

Totale aantal ure wat aan geselekteerde ak tiwiteite spandeer word.

Dieselfde beswaar as

in (iii) hierbo geld.
(vi)

Getal persone binne bereik van spesifieke ontspanningsfasiliteite binne 'n ~ekere tydperk
(gewoonlik minute).

Daar word weinig verwys

n a die getal persone wat nie binne bereik van
die fasilite ite is nie.

(Hatry, et al., 19 71,

p. 15) .
(vii)

Groepinformasie ten opsigte van verbruikers
soos byvoorbeeld geslag en ouderdom.

Dit kan
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ook insluit inligting oor die geografiese
herkoms van verbruikers en familie-inkomste.
(viii)

Data oor ontspanningsfasiliteite wat nie deur
die plaaslike owerheid voorsien word nie, byvoorbeeld rolprentteaters, private sportklubs ,
ens.

Die enigste plek in die departementshoof se jaarverslag waar iets voorkom wat onder een van bogenoemde
agt maatstawwe ingedeel kan word, is waar hy melding
maak :
(i)

dat 3 181 voertuie met 'n gemiddelde van vier
persone per voertuig die plaaslike wildreserwe
besoek het (p. 57);

(ii)

en

sekere inligting onder die, s -ubhoof statistiek
verskaf (p. 56 - 7).

Die beswaar teen bogenoemde maatstawwe en inligting is
dat dit eintlik in 'n groot mate niksseggend is as
dit nie _teen 'n standaard vergelyk word nie.

Dit ' he t

byvoorbeeld weinig betekenis om slegs te meld dat
daar sekere fasiliteite per 1 000 inwoners is of dat
'n sekere aantal mense 'n fas iliteit gebruik het.
Dit is vir die leser, hoorder of inwoner moeilik om
te oordeel of dit min, baie, genoeg, ens. is.

By

implikasie beteken dit dat 'n bedrag geld bewillig
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word vir 'n pos sonder dat die persone wat die bedrag vra en toeken nou . eintlik weet wat hulle daarmee wil bereik.

Niemand kon vir skrywer 'n beteke-

nisvolle doelstelling(s) van die parke- en landgoeddepartement gee nie.

Al afleiding wat gemaak kan

word, is dat die status quo ten opsigte van die
dienste gehandhaaf moet word.

Die openbare adrninis-

trateur mag die kritiek miskien kras vind en redeneer dat die begraafplaas, parke- en ontspanningsterreine en swernbad wel in 'n behoefte voldoen en
goed bedryf word.
gekom word nie.

Daar kan nie daar sonder klaar
Parke verfraai die dorp en behoort

daar te wees al word dit min gebruik.

Alles is

geldige argurnente maar dit raak nie die punt aan nie .
Hoeveel diens is genoeg?

Aan wie word die diens ge -

lewer? .•. en nog baie ander vrae behoort gevra te
word voordat gestem behoort te word dat geld op
die dienste uitgegee wor,d .

Daar word dus nie hier

betoog dat die dienste nie gelewer moet of behoort
te word nie maar dat die doelstellings daarvan dui delik geformuleer moet word.
Dit is op die stadium miskien gelee om te kyk op
watter wyse die departementshoof verslag van sy werksaamhede

doen

en v i r die doel volg daar dan nou

'n bespreking van die 197 7 -jaarverslag van die
parke- en landgoeddepartement (Burgemeestersversl ag,
1977/78, · p. 55 - 8).
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7. 3

Be:sp·r eking van· die• pa·r ke'- en land·g oe ddep artement se· 1977--j'aa·r verslag

In die jaarverslag gee die hoof van die departement
die volgende statistiek :
(i)

Begraafplase : 219 Begrafnisse gedurende die
12 maande wat deur die verslag gedek word.

(ii)

Parke en landgoed

Statistiek word verskaf

oor:
(a)

Die aantal dekorasies vir amptelike en
privaatfunksies.

(b)

Die aantal sakke kompos wat verkoop is.

(c)

Die aantal sakke gras wat aan die pub liek
geskenk was.

(d)

Hoeveel karavaanstaanplekke en tentopslaanpersele verhuur is.

(e)

Die re~nval.

(f)

Die aantal besoekers aan die wildreservaat,
die aantal persone wat perd gery het en
die feit dat sommige wild as gevolg van
aanwas uitgedun sal moes word.
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Die statistiek bevat geen . inligting wat deur die inwoner of raadslid of departementshoof gebruik kan
word om vas te stel of doelwitte bereik is nie.

Dit

is te verstane want daar is geen doelwitte nie.

Die

naaste wat daar aan 'n doelwit gekom kon word is
deur terug te gaan na die Burgemeestersverslag 197 5/76:
"This department is responsible for the administrat i on,
planning and maintenance of the parks and garden s ,
nurseries, traffic islands, Caravan Park , Cemetaries ,
Sportsfields, Swirnrningbath, Townlands and Game Reserve"
aldus die departementshoof in sy 1975 jaarverslag
(Burgemeestersverslag 1975/76, p. 67).
'n Ontleding van bogenoemde definisie van die departement se verantwoordelikhede toon duidelik die klem
wat gele word op die werk wat gedoen moet word en nie
die doel van die werk nie.

Daar word met ander woor-

de vermeld wat gedoen rnoet word sender dat die ope nbare welsyn wat bevo rder moet word eers verrneld is laat staan nog gedefinieer is.

'n Verslag soos die

aan die topbestuur van 'n ondernerning dien feitlik
geen doel nie en kan net sowel. gelaat word.

Dit sal

baie rneer sin gehad het as die vers~ag selfs net die
inligting gehad het wat onder punt 7.2 hierbo genoe m
is, alhoewel dit nog nie die kern van die saak, naamlik of die openbare welsyn gedien is, aanraak nie.
As die bedryfsekonoom nou doelwitte wil

gaan voor-
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stel dan is dit net logies dat hy horn in die prose s
sal laat lei deur aanvaarbare norme neergele deur
persone en instansies wat meer op hoogte is met wat
die algemene welsyn oenskynlik is.

In hierdie ver-

band sal daar swaar gesteun word op twee publikasi es
naamlik die van Hatry, et

al., 1971·, en die versl ag

van The Urban Institute and International City Manage ment Association, Februarie 1974.
Daar sal vervolgens aan die doelstellings van ontspanningsdienste aandag gegee · word.

7.4

Doelstellings

van

ontspanningsdienste

Die benadering wat hier gevolg gaan word, is dat vasgestel gaan probeer word wat die :doelstellings van
die bestaande ontspanningsdienste is·.

In kort kom

dit daarop neer dat dit deur die inwoners geniet
moet word en daarom kan 'n benadering in die vasstelling van maatstawwe wees om te bepaal in watter
mate inwoners van die fasiliteite gebruik maak.

Om

die inligting te kry sal dit nodig wees om onder
andere na die inwoner te gaan en horn te vra om
sekere faktore te evalueer soos in watter mate hy
die fasiliteite geniet, dit aantreklik, veilig en
bereikbaar vind en of die ve rskeidenheid van fasiliteite genoegsaam is, dus 'n soort marknavorsing.
(Weiss

&

Hatry, 1971) het 'n gids opgestel wat as

riglyn in die verband kan dien.
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Die data wat ingesamel word, kan voorsiening maak
vir verfynings soos diens gelewer per groep, woongebiede, ouderdom, geslag of inkomste.

Of die ver-

fynings van belang is, is iets waaroor die plaaslike
owerheid self moet besluit.

Verder kan soos reeds

aangedui 'n beoordeling gemaak word van die totale
veld van ontspanning of slegs gedeeltes daarvan.
In Pietersburg word die skeiding gemaak tussen twee
soorte, naamlik swembaddens en parke en ontspanningsterreine.

Daar gaan nie vir elke pos afsonderlike

maatstawwe neergele word nie.

Een of meer van die

maatstawwe wat voorgestel word, kan netso vir aldrie
poste gebrµik word.

Waar daar na ontspanningsfasi-

liteite verwys gaan word, word bedoel dat dit die
fasiliteite van poste 023, 024 en 040 insluit.
Niemand kan iets behoorlik doen ashy nie weet wat,
wanneer en hoeveel hy daarvan moet doen nie.

Dit is

absoluut noodsaaklik vir die uitoefening van _beheer
om te weet wat, wanneer en hoeveel gedoen moet word.
Die raad van die plaaslike owerheid, hoewel sy pligte
nie so ver strek om beheer in die sin van bestuur
uit te oefen nie, moet tevrede wees dat die bestuursfunksie op 'n behoorlike wyse in elke departement
plaasvind.
Die raad voorsien die basis vir beplanning in die
sin dat die raad die openbare behoefte weergee en
dan nog anders as in ' n private onderneming, die
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mag het, al is dit net tot sy dienstermyn ve r str yk,
om die fondse waarmee dit vervul moet word van die
belastingbetaler op 'n wettige wyse af te dwing.
Ontspanning kan 'n doel op sigself wees of dit kan
as 'n metode gebruik word om doelstellings van 'n
ander aard te bereik soos byvoorbeeld die bekamping
van jeugmisdaad.

Hatry, et al.,

(1971, p. 13) gee

die volgende algemene verklaring van doelste l lin g s
van ontspanningsdienste en daarmee gaan vols t aan
word: "Recreation services should provide for all
citizens, to the extent practicable, a variety of
adequate year-round leisure opportunities wh i c h are
accessible, safe, physically attractive, an d provi de
en j oy able e xpe ri en ces .

They shoul d , to the maximum

extent, contribute to the mental and p h ysical health
of the community, to its economic and social wellbeing and permit outlets that will help decrease incidents of anti-social behaviour such as crime and
delinquency".
Wat opvallend is uit bogemelde definisie is die feit
dat daar in hoofsaak op terugvoering van die inwoner
staatgemaak sal moet word om te bepaal of aan die
doelstellings beantwoord is of nie.

Dit is in 'n

groot mate vir die inwoner o:.tl te besluit of die
dienste die nodige verskeidenheid bied, bereikbaar,
veilig, aantreklik en genotvol is, ens.

Dit wat in

die definisie genoem is, is die sake waaroor verslag
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gedoen moet word.

Die belangrikheid wat aan elke

element geheg sal word, sal seker van plaaslike
owerheid tot plaaslike owerheid verskil en daarom
kan dit aan die plaaslike owerheid oorgelaat word
om te besluit watter elemente beklemtoon moet word.
Ten einde te bepaal of die openbare welsyn gedien
is, sal dit nodig wees om hoofsaaklik van vraelyste
gebruik te maak.

Soos reeds genoem is die inwoner

self die enigste persoon wat in staat is om oor
hierdie saak uitsluitsel te gee en daar sal jaarliks
deur middel van 'n verteenwoordigende steekproef deur
middel van vraeiyste, bepaal moet word in watter
mate die openbare welsyn gedien was deur die lewerin g
van die parke- en landgoeddepartement se dienste.
'n Bedryfsekonoom sal horn nie graag wil uitlaat oor
presies wat die openbare welsyn is nie, maar daar
kan sekerlik beweer word dat daar veral twee belangrike sake betrokke sal wees by die vasste lling van
die mate waarin die openbare welsyn bevorder is .

Dit

is die mate waarin en genot waarmee van die fasiliteite gebruik gemaak word enersyds en andersyds die
redes waarom daar nie van fasiliteite gebruik gemaak
word nie.

Dit is moon tlik dat daar mense is wat nie

behoefte het aan die fasil ite ite wat daargestel word
nie en daarom word d ie blote getal persone wat van
die fasiliteite gebruik maak nie alleen as maatstaf
geneem nie maar wel ook die mate van genot wat die
fasiliteite verskaf.
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Die redes waarom inwoners nie van ontspanningsgeriewe gebruik maak nie, kan velerlei wees en net
die belangrikstes word kortliks aangestip
(i)

Moeilike bereikbaarheid - afstande groot,
tekort aan gerieflike openbare vervoer.

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Nie veilig nie.
Oorlading van fasiliteite.
Verskeidenheid te beperk.
Onaantreklik.
Te duur.

Die plaaslike owerheid moet gedurig daarna streef om
die redes vir nie-gebruik so laag moontlik te h ou .
'n Standaard kan opgestel word oor wat as 'n gangbare hoeveelheid besware beskou kan word en daa r
moet gepoog word om binne die perke te hou .

Later

in die hoofstuk onder punt 7.7 word meer hieroor gese.
Daar sa l noukeurige sorg bestee moet word a an die
opstel van 'n vraelys.

Daar word nie voo rge gee da t

die volgende vier vrae wat as voorbeeld gegee wo rd
van die tipe vrae wat gevra behoort te wo rd v olledig
is nie, maar dit b evat die inligti ng wat n o dig is
om die gegewens wat nodi g i s om die effe ktiwiteits maatstawwe wat v o orgeste l word te illustreer .

Di t

s al in e l k g e val wys wees om 'n vr aelys deur of in
samewerking met deskundiges te laat opstel ten e inde
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maksimum voordeel daaruit te trek.

Uit die vrae

wat voorgestel word sal opgemerk word dat die redes
vir nie-gebruik van fasiliteite terselfdertyd met
die opname oor die mate waarin inwoners die fasiliteite geniet, ingewin word.
7. 5

Voorbeelde van vrae wa t deur inwoners
beantwoord moet wo·rd

Vl.

Is u en/of die lede van u huishouding tevrede
met die parke- en ontspanningsfasilite ite wat
deur die plaaslike owerheid voorsien word?

Jao

NeeLJ

Onseker L J

V2.
(a)
Het u of enigiemand in u huishouding die afgelope jaar gebruik
gemaak van een of meer van die
volgende fasiliteite :

Ja
Speelparke
Sportfasiliteite
Wildres ervaat
Swembad

'

Nee

(b)
Indien Jain (a) : Hoe sou u die
fasiliteite wat deur u gebruik was
beoordeel?

Baie
gosd

Geed

Redel,.1,k

Swak

Geen
Opinie

Speelparke
Ja

Nee

Sportfasiliteite

Geen
opinie

Ja

Nee

Geen
opinie

Wildreservaat
Ja

Nee

Geen
opinie

l\anta:;_
Ja/;-.;ee

Swernbad
Ja Nee

Geen
opinie

Ja

Moeilik bereikbaar
Onveilig

l

Nee

I

I

I

Verskeid enheid
te beperk

i

Onaantreklik

I

Te duur

I

:
I

'

Ander r Erles *

i
I

Totale aantal Ja/ Nee antwoorde :

I

-

i

* Beskryf redes
V4. Wie in u huishouding het die afgelope jaar van die volgende fasiliteite gebr uik
gemaak?

Volwassenes

Naskoolse jeug

Hoerskoolleerlinge

Laerskool- en
voorskoolse jeug

I
w
O"I
O"I

Speelparke
Sportfasiliteite
Wildreservaat
Swembad

l
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Elkeen van die redes vir nie-gebruik kan deur die
plaaslike owerheid op 'n latere stadium aan 'n deeglike ondersoek onderwerp word en daar kan selfs 'n
effektiwiteitsmaatstaf vir elkeen ontwerp word.

Ten

einde te illus~reer hoe dit gedoen word is daar later
ten opsigte van veiligheid en bereikbaarheid iets
meer vermeld.

Kyk

7,8 en 7,9.

By die inwerkingstelling van 'n stelsel van effektiwiteitsmeting is dit egter nie nodig dat daar dadelik
met te veel verfynings begin word nie en word voorgestel dat slegs twee elemente aanv~nklik as maatstawwe
geneem word vir die evaluering van poste 023, 024 en
040 naamlik genot en redes vir nie-deelname.

Die ele-

ment genot sal vervolgens eerste bespreek word.
7.6

Element

Genot

Die geno~ wat inwoners uit ontspanningsfasiliteite
kry, kan,hoewel dit nie altyd heeltemal objektief
is nie, as maatstaf van die effektiwiteit van ontspanningsdienste gebruik

word.

Die ideale mikpunt

sal natuurlik wees dat elke inwoner eenhonderd persent genot uit die dienste moet put.

Dit sal egter

nie moontlik wees nie en daarom moet 'n realistiese
syfer aanvaar word as die i~e ale maatstaf.

So by-

voorbeeld kan die plaaslike owerheid besluit dat 'n
tagtig persent graad van genot die standaard moet
wees.
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Die inligting wat nodig is om effektiwiteit aan die
hand van die maatstawwe wat voorgestel word te meet
is nie vir Pietersburg beskikbaar nie.

Die inligting

wat nodig is kan verkry word deur opnames onder inwoners te maak van die volgende subelemente (Urban Ins titute

&

International City Managerrent Association, 1974, p.29), naamlik:
Inwonersatisfaksie
Gebruikersatisfaksie
Gebruik deur huishoudings
Gebruik deur groepe individue.

7.6.1

Subelement

Inwonersatisfaksie

In hierdie geval sal bepaal word watter persentasie
van huishoudings die parke- en ontspanningsfasiliteite
as bevredigend/onbevredigend beskou.

Daar moet hier

op gelet word dat die opinie van huishoudings gevra
word ongeag die feit of dit van die fasiliteite gebruik maak of nie.
Die feit dat 'n huishouding nie van die departement
se dienste gebruik maak nie, hoef nie 'n aandu iding
te wees van ontevredenheid nie.

Dit mag wees dat

daar op ander wysesin so 'n huishouding se behoef te s
voorsien word.
Indien net die mening van gebruikers van die fasiliteite gevra sou word, sou dit 'n skewe beeld kon gee
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van die werklike toedrag van sake.

Die feit dat 'n

persoon die fasiliteitegebruik, maak die kanse redelik goed dat die fasiliteite bevredigend is.

Dit

word voorsien dat die behoefte van wyk tot wyk mag
verskil en dat 'n standaard vir elke wyk bepaal mag
word.

Dit sal sy voor- en nadele he.

Dit mag lei

tot 'n beter verspreiding van fasiliteite.

So mag

die raadslid van 'n wyk op grond van die inligting
bedingingsmag kry om fasiliteite vir sy wyk te verkry of te verbeter.

Dit is in elk geval ' n beter

basis vir motivering as slegs 'n betoog om beter
fasiliteite wat op gevoel pleks van feite gegrond
is.

Dit mag aan die ander kant ook lei tot onnodige

mededinging tussen wyke met die gepaartgaande nadele
daaraan verbonde.

Sender om verder uit te brei op

voor- en nadele van standaarde vir elke wyk moet
die punt beklemtoon word dat dit vir die openbare
administrateur is om te besluit hoe ver hy met sy
verfynings wil gaan om toe te sien dat geregtigheid
aan elke inwoner geskied.

Dit kan aanbeveel word

dat daar by die inwerkingstelling van 'n nuwe stelsel
nie met te veel verfynings begin word nie en dat
die syfer wat in die jaarverslag moet voorkom vir
eers net 'n enkele syfer sal wees vir die dorp as
geheel.

Dieselfde geld vir die drie sube lemente wat

hierna bespreek sal word.
Daar kan aangeneem word dat die standaard vir inwonersatisfaksie baie hoog sal moet wees gesien in die lig
van die feit dat 29,42 persent van die bel~stinginkomste

370

vir die werksaamhede van die parke- en landgoeddepartement gaan.
persent.

Die syfer wat voorgestel word is tagtig

Dit is ondenkbaar dat so 'n groot persenta-

sie van d ie belastinginkomste aan die departement gewy
kan word as 'n minderheid of net 'n geringe meerderhe id
van die inwoners tevrede is met die diens wat die parkeen landgoeddepartement lewer.

Die ideaal sal natuurl ik

wees om honderd persent tevredenheid te bereik maar
daar moet in gedagte gehou word dat daar onder mense
altyd diegene sal wees wat nie tevrede gestel kan wo rd
nie.

Dan is daar verder ook mense wat in al of meeste

van hul behoeftes self voorsien.
Die inligting vir die bepaling van inwonersatisfaksie
sal verkry word uit vraag 1 in die voorbeelde onder
punt 7.5 genoem.

Dit word voorgestel dat aan die on-

seker antwoorde ook 'n negatiewe konnotasie geheg moe t
'n Inwoner van wie 29,42 persent se eiendomsbelasting
in dienste gaan waaroor hy nie sekerheid van t evrede nheid het nie, stel in elk geval seker nie genoeg belang in die dienste dat 29,42 sent in elke rand eiendomsbelasting daaraan bestee moet word nie.

7.6.2

Subelement: Gebruikersatisfaksie

Soos reeds vermeld is die k an s e goed dat die persentasie inwoners wat van die fasiliteite gebruik maak se
reaksie positief sal wees en daarom sal die standaard
vir die subelement baie hoog moet wees.

Die feit dat

word.
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die besondere persoon van die fasiliteit(e) gebruik
maak, is bewys van sy behoefte daaraan en daarom moet
dit in 'n baie ernstige lig beskou word as 'n aansien like persentasie van die gebruikers ontevrede is met
die diens.
Die inligting wat benodig word om gebruikersatisfaks ie
te meet kan uit vraag 2 onder 7.5 hierbo verkry word.
In die ontleding van gebruikersatisfaksie kan die
plaaslike owerheid punte soos volg toeken
Baie goed

5

Goed

4

Redelik

3

Swak

2

Geen opinie

ignoreer

'n Gemiddelde word dan uit al die voltooide vraelyste
vir elke fasiliteit bepaal en teen die standaard vergelyk ten einde te bepaal hoe tevrede die gebruikers
van die fasiliteite was.

Die plaaslike owerheid kan

sy doelstelling ten opsigte van gebruikersatisfaksie
nou baie duidelik uitdruk deur byvoorbeeld te meld
dat dit hoop dat dit vir 'n besondere jaar se minstens
4,2 moet wees vir spee l parke, 3,6 vir swernbaddens,
ens.

As die resultate wat ingewin word dieselfde of

hoer punte toon, is die doel bereik.

'n Laer syfer

sal natuurlik aandui dat die doelstellings nie bereik
is nie.
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7.6.3

Subelement : Gebruik deur· huishoudi:ngs

Hier word bepaal in watter mate huishoudings van die
verskillende fasiliteite gebruik gemaak het.

Dit is

seer sekerlik die ideaal dat soveel inwoners so dikwels moontlik van die fasiliteite gebruik sal maak
en daarom sal daar in die opname bepaal word in watter mate 'n huishouding in se die voorafgaande jaar
van die verskillende fasiliteite gebruik gemaak het.
Die ideaal sal hier ook wees dat soveel mense as
moontlik van die fasiliteite gebruik moet maak.

Dit

is baie moeilik vir 'n bedryfsekonoom om horn in te
dink in watter persentasie 'n aanvaarbare standaard
vir hierdie subelement kan wees.
owerheid sal horn
sy eie oordeel.

Die plaaslike

in hierdie opsig moet laat lei deur
Sou die mate waarin inwoners van die

fasiliteite gebruik maak baie laag wees en daar is 'n
hoe persentasie tevredenheid met die fasiliteite dan
kan die afleiding seker tereg gemaak word dat daar genoeg fasiliteite bestaan.

Sou beide die tevredenheids-

graad en gebruik deur huishoudings laag wees sou 'n
ondersoek na die oorsake geregverdig wees.
Die inligting wat benodig word kan verkry word uit
die antwoorde wat op vraag 2 ender punt 7.5 gegee
word.
7.6.4

Subelement

Gebruik deur grbepe indi Vidue

Onder 7.6.3 onmiddellik hierbo het dit gegaan oor ge-
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bruik deur enige lid van 'n huishouding.

Onder die

huidige opskrif gaan dit oor 'n verfyning - oor 'n
ontleding van wie, geklassifiseer volgens ouderdomsgroepe, van die fasiliteite gebruik gemaak het.

Ook

hier mag die plaaslike owerheid elke ouderdomsgroep
as 'n sub-subelement beskou en vir elkeen 'n gewig
toeken.

Dit is egter 'n verfyning wat na die imple-

mentering en gladde werking van die stelsel oorweeg
kan word.

'n Beginpunt kan wees 'n verdeling in ge-

bruik deur voorskoolse en naskoolse groepe.

Die hele

subelement kan uitgelaat word sonder om die stelsel
veel van sy waarde te laat verloor.

Indien die ont-

spanningsfasiliteite egter meer as 'n doel op sigself
is maar ook 'n middel om byvoorbeeld jeugmisdaad en/
of leegleery te bekamp dan kan die ontleding tog
waarde he en kan dit by beoordeling in verhouding
met ander subelemente 'n hoe waarde he.

As jeugmis-

daad 'n probleem sou wees en die opname toon dat die
jeug in verhouding tot volwassenes baie min van die
diens gebruik gemaak het, dan sal dit beteken dat die
fasiliteite skynbaar nie effektief benut is nie en
kan daar ingegaan word op die oorsake daarvan.
daar van hierdie

As

subelement gebruik gemaak word,

sal dit lei tot 'n behoorlike ondersoek van die behoeftes van elke ouderdomsgroep.

Die inligting kan

verkry word uit die antwoorde op vraag 4 onder punt
7.5 hierbo.
Die volgende element wat behandel word verteenwoordig
redes waarom of waarom nie inwoners genot uit die fas i liteite wat tot hul beskikking gestel is put of nie
put nie.
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7. 7

Element : Redes waarbm inwoners van die: fasili teite gebruik/nie gebruik maak nie

Vir 'n begin sal dit genoeg wees indien die inligting
wat nodig is vir hierdie element bloot gelys word en
daarteenoor die aantal respondente aangedui word wat
'n besondere rede aangee waarom nie van die fasiliteite gebruik gemaak word nie.

Die totaal van die o n-

tevrede ~espondente word dan geneem as die syfer wat
saak maak.

Die volgende voorbeeld met hipotetiese

syfers illustreer :
Rede waarom nie van fasiliteite

Aantal respondente pe r

gebruik gemaak word nie

1 000 inwoners wat

(Subelemente)

rede aangedui het

Moeilike bereikbaarheid

30

Gevaar lik

40

Oo rl ading van fasiliteite

0

Verskeidenheid te beperk

80

Onaantreklik

60
0

Te duu r
Kwaliteitsfaktor

210

Bos t a an d e voorbeeld dui aan a a t daar vir elke eendui send inwo n ers t weeho nderd-e n -tien redes was waa rom
daar nie van die daargestelde fasiliteite gebruik gemaak is nie.

Dit moet nou die plaaslike owerheid se
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mikpunt wees om hierdie syfer so na aan 'n syfer wat
as 'n billike standaard beskou kan word te kry.

Dit

sal moeilik wees om binne 'n kort tydperk 'n standaard
te ontwikkel.

Daar behoort egter dadelik mee begin

te word en die standaard behoort binne drie jaar rede lik sinvol vasgestel te word.

In die tussentyd kan

die plaaslike owerheid elke jaar probeer om op die
vorige jaar se prestasie te verbeter.
Die inligting wat hiervoor benodig word, kan verkry
word uit die antwoorde op vraag 3 onder punt 7.5
hierbo voorgestel.

'n Ander wyse om 'n standaard te

bepaal sal wees om vas te stel hoeveel ja-antwoorde
daar per huishouding was.

Vir die doel kan die ant-

woorde op vraag 3 onder punt 7.5 hierbo soos volg
ontleed word : Elke huishouding spreek horn uit oor d ie
redes waarom/waarom nie van 'n fasiliteit gebruik
gemaak word of nie gebruik gemaak word nie.

Die to-

tale aantal ja antwoorde van die huishoudings word
geneem en 'n gemiddelde bepaal per huishouding.
Die syfer wat verkry word na die eerste opname kan
as standaard dien vir 'n begin.

Na elke opname -

wat jaarliks gedoen behoort te word - kan die standaard hersien word.

Na vier of vyf jaar behoort di e

plaaslike owerheid 'n baie goeie indruk te he van
wat 'n goeie standaard behoort te wees en behoort
die standaard vorentoe redelik stabiel te bly.

•
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Die doelwit van die plaaslike owerheid sal natuurlik
wees om die aantal ja-antwoorde per huishouding so
min moontlik te hou.
Die plaaslike owerheid kan self besluit watter metode
die mees praktiese sal wees.
Daar sal opgemerk word uit vraag 3 dat die inwoners
gevra word om slegs te antwoord ten opsigte van faktore waaroor die plaaslike owerheid redelike beheer
het.

Daar word egter, omdat dit vir die plaaslike

owerheid waarde mag he om te weet, voorsiening gemaak
dat ander redes ook vermeld mag word.
Ten opsigte van die kwekery word geen terugvoering
verkry nie omdat dit nie primer vir die direkte genot van die inwoners daar is nie.

Wat die karavaan-

park en begraafplaas betref, kan vraelyste ontwerp
word waarin diegene wat daarvan gebruik gemaak het
hul opinie uitspreek oor die gehalte van die diens
wat gelewer word.

Die plaaslike owerheid kan eie

standaarde vir hierdie subelemente ontwikkel as dit
belangrik genoeg geag kan word.
Die plaaslike owerheid moet egter nie by die wyse van
kwaliteitsbeoordeling ten opsi gte van nie-gebruik van
fasiliteite soos wat dit hierbo verduidelik is, stagneer nie.

'n Ontwikkeling wat vir latere jare kan

volg, is om een of meer van die redes vir nie-gebruik
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te ontleed en 'n eie rnaatstaf daarvoor op te stel.
Orn te illustreer waarheen die ontwikkeling kan beweeg, word kortliks beskryf op watter wyse eie rnaatstawwe vir veiligheid en bereikbaarheid bepaal kan
word.
7.8

Subelernent

Veiligheid

Baie ontspanningsaktiwiteite hou gevare van een of
ander soort in en dit is die verantwoordelikheid van
die plaaslike owerheid om gevare tot 'n minimum te
beperk.

Voorbeelde van gevare is verdrinkings in

die rnunisipale swernbad, beserings in speelparke, ens.
Terwyl dit rnoontlik is om te bepaal watter ongelukke
op die ontspanningsterreine plaasvind, is dit ongelukkig uit die aard van die saak nie rnoontlik om te
bepaal hoeveel ongelukke verhoed word deurdat dit
nie vir jeugdiges nodig is om in strate of ander gevaarlike plekke te speel nie of om in onbewaakte
plekke te swern nie.
Dit behoort baie rnaklik te wees om data te versarnel
van beserings orndat dit deel behoort te vorrn van die
basiese rekords wat deur die parke- en landgoeddeparternent gehou rnoet word ten ops i~te van elke fasiliteit.
Die aantal ongelukke word dan uitgedruk as 'n syfer
per jaar.

Net soos in die geval van ongelukke in

die evaluering van verkeersbeheer behoort punte toe-
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geken te word wat die erns van die ongeluk weergee.
So kan daar vir 'n minder ernstige ongeluk een punt,
vir 'n ernstige ongeluk vier punte en vir 'n noodlottige ongeluk tien punte toegeken word as die onge luk wat plaasgevind het buite die plaaslike owerheid
se beheer was.

Vir ongelukke wat aan die plaaslike

owerheid se nalatigheid toegeskryf kan word, kan dub bel die getal punte toegeken word.
'n Maatstaf wat ook gebruik kan word, is deur 'n opname van die inwoners se gevoel te maak betreffende
die veiligheidskwessie.

Die inligting wat hiervoor

benodig word, kan sommer verkry word uit die opname
van redes waarom inwoners nie van fasiliteite gebruik
maak nie.

Die persentasie respondente wat veilighe id

as rede aangee, word dan uitgedruk as 'n verhouding
tot ander redes wat genoem word waarom daar nie van
fasiliteite gebruik gemaak word nie.

Die plaaslike

owerheid moet dan op 'n standaard besluit wat nagekom
moet word ten einde te kan aanspraak maak dat sy ontspannings f asiliteite as veilig beskou kan word .

7.9

Subelement

Bereikbaarheid

Die ideaal is dat d ie on tspanningsfasiliteite binne
maklike bereik van almal moec wees.

Die kanse is

baie goed dat 'n persoon hoe verder hy van 'n ontspanningsfasiliteit af woon hoe minder dit sal gebruik.

Die plaaslike owerheid moe t dus gedurig die
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belangrikheid , van die verspreiding van sy inwoners
in verhouding tot sy ontspanningsfasiliteite voor
oe hou.

Die bereikbaarheid van ontspanningsfasili-

teite kan gemeet word in terme van die tyd wat dit
iemand neem om die fasiliteit(e) te bereik.

(Die

rede waarom tyd geneem word en nie afstand nie is
omdat die kortste pad nie altyd die vinnigste pad
is nie.

Sonder om hieroor uit te brei kan 'n spoor-

lyn as voorbeeld gebruik word.

Dit is baie keer vir

inwoners nodig om 'n draai te ry om iewers te kom
vanwee 'n beperkte aantal spooroorgange).

In die ge-

val sal dit nodig wees om voorsiening te maak vir
onderskeid tussen groepe gebruikers (kinders en volwassenes) en tipe fasiliteit.

Dit mag veroorsaak

dat bereikbaarheid van dieselfde fasiliteit uitgedruk mo.et word in looptyd en reistyd.

Faktore soos

die beskikbaarheid van openbare vervoer, besit van
'n motor, ens. gaan sake net nog verder bemoeilik.
'n Makliker metode sal wees om die maatstaf vir bereikbaarheid net soos in die geval van veiligheid
te baseer op die inligting wat verkry word uit die
ondersoek na die gebruik/nie gebruik van fasiliteite.
Vir die een persoon :is tien minute se stap 'n frustrasie terwyl dit vir 'n ander een 'n plesier mag
wees.

Die voorreg om te b esl uit of 'n fasilite i t

bereikbaar (naby genoeg) of nie bereikbaar (te ver)
is nie moet aan die inwoner self oorgelaat word.
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Die ideaal moet wees om die persentasie huishoudings
wat onbereikbaarheid as rede noem waarom hulle ontspanningsfasiliteite nie kan bereik nie, so laag
moontlik te hou.

Die ontspanningsfasiliteite in

Pietersburg is redelik gevestig en dit sal seker
nie moontlik wees om slegs vir 'n klein persentasie
ontevredenes voorsiening te maak nie.

Wanneer die

persentasie egter bokant 'n sekere kerf styg, kan
die plaaslike owerheid dit as beleid stel om daadwerklike stappe te neem om die probleem reg te stel
7.10

Die nodigheid van effektiwiteitsmaatstawwe
vir die parke- en landgoeddepartement

Die vraag mag gevra word waarom dit nodig is om effektiwiteitsmaatstawwe vir die parke- en landgoeddepartement vas te stel.
voudig.

Die antwoord op die vraag is een-

Die plaaslike owerheid moet op die punt ge-

bring word waar hy objektief kan besluit of die uitgawes

(29 :persent van die bedrag gein deur eiendomsbelasti ng)

die moeite werd is om aan te gaan.

Dit mag dalk net

gebeur dat daar uitgevind word dat slegs 'n geringe
persentasie van die inwoners gebruik maak van
voorbeeld die parke.

by-

Totdat die plaaslike owerheid

nie weet in watter ma t e inwoners van die parke gebruik
maak en dit geniet nie sal d'e plaaslike owerheid
voortgaan om 'n diens te lewe r waarvoor daar miskien
nie 'n groot behoefte bestaan nie.

Daar is uit 'n

bedryfsekonomiese oogpunt geen regverdiging om die
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doeltreffendheid van 'n <liens waarvoor daar geen o f
'n onbeduidende behoefte bestaan te probeer verhoog
nie.

Die logiese stap om te neem as die waarde wat

'n <liens vir die gemeenskap het eers bekend is sal
wees om te rasionaliseer en die <liens eerder te
staak of die uitgawe daaraan te besnoei of om verdere
uitbreiding van die diens te staak.

Indien die plaas-

like owerheid ten opsigte van die feit dat geen of
slegs 'n geringe behoefte vir 'n fasiliteit bestaan
nogtans

besluit om die fasiliteit daar te stel dan

moet dit as die plaaslike owerheid se voorreg aanvaar
word, maar dan behoort die stemgeregtigdes wat die
laaste woord moet spreek behoorlik daaroor ingelig
te word deur middel van die jaarverslag.

Die be-

dryfsekonoom kan horn egter uitspreek oor die wyse
waarop die plaaslike owerheid besluit dat 'n diens
die openbare welsyn wel dien.

As dit op 'n lukraak

metode geskied of op geen of gebrekkige inligting
gegrond word, moet dit u itgewys word.
Nog 'n gevolg van effektiwiteitsmeting sal wees da t
die plaaslike owerhe i d sy doelstellings ten opsigte
van ontspanningsfasiliteite behqorlik kan def i niee r.
Niemand wat op die hoogte is van die inhoud van
hierdie hoofstuk behoort en i ge twyfel te he dat die
plaaslike owerheid p re si es we et wat hy wil doen a s
hy sy doelstellings vir 'n j aar soos in die volgen de
voorbeeld uitdruk : "Die parke- en landgoeddepartement stel . hom ten doel om die volgende in die kome nde
jaar te bereik:
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(i)

'n Inwonersatisfaksiegraad van 80 persent ten
opsigte van ontspanningsfasiliteite.

(ii)

Die volgende gebruikersatisfaksiepeil ten opsigte van die verskillende fasiliteite:
Speelparke

- 3,3

Sportfasiliteite - 4,2

(iii)

Wildreservaat

- 4,5

Swembad

- 4,0

Dat 50 persent van alle huishoudings van een o f
meer fasiliteit gebruik sal maak.

(iv)

Om die redes waarom daar nie van fasiliteite
gebruik gemaak word nie tot minder as tweehonderd per eenduisend inwoners te laat daal.

(v}

Alle begrafnisse vlot en ordelik te laat verloop.

(vi}

Die begraafplaas en verkeerseilande s6 netjies
te hou dat geen klagtes ontvang word nie.

(vii}

Bogenoemde doelstellings te bereik teen die
minimum koste".

Die laaste doelstelling sal eers bereik kan word sodra die kwaliteit van die diens vasgestel is.

Eers

dan kan daar begin wo r d met 'n b ehoorlike doeltreffendheidstudie waarvan die oogme ik sal wees om te bep a al
of die middele wat aangewend word om die besondere
standaard diens te lewer tot hulle volle potensiaal
benut word.

Voor d it sal 'n beh oorlike doeltreffend-
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heidstudie nie uitgevoer kan word nie omdat die ui tset nie gedefinieer is nie.

Produktiwiteitstudies

kan intussen uitgevoer word om te bepaal of bestaande
middele nie 'n hoer uitset kan lewer nie, maar totdat daar nie behoorlike doelstellings vir die departement is nie sal dit ook baie van sy waarde verloor .
Dit het beperkte waarde om te kan se 'n werker het
meer geproduseer maar niemand weet eintlik met
watter doel voor oe hy meer geproduseer het nie.

In

kort kan gemeld word dat daar geen sin in is om 'n
oneffektiewe doelstelling doeltreffend na te jaag
nie, iets wat baie moontlik is sover dit die . parkeen landgoeddepartement betref.

Die ironie is egte r

dat niemand weet of dit so is of nie

of dit skynbaar

te laat uitvind soos die volgende aanhaling uit die
agenda vir Spitsberaad Pietersburg 78 se vergadering
(p. 27) sal aantoon :
"18.

Pietersburg stadion
'n Pragstuk en 'n kunswerk

Iets heel besonders.

'n Driekwart miljoen randse prestige stadio n,
d ie trots van Noord-Transvaal en weergaloos in
die Suid-Afrikaanse platteland.

Die hoofpawil-

joen het tewens 'n p a ar sitplekke meer as qie
van die Vrystaat stadion in Bloemfontein.
Maar nou moet ons horn gebruik.
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Verre-Noord Rugby-Unie benut horn ten volle en
rneer as 'n halfdosyn at1etiek byeenkornste is
vanjaar hier aangebied.

Die Republiekfees het

meer as 5 000 toeskouers gelok, rnaar ons het

12 000 sitplekke.
"

Hoe vul 'n mens dit?"

nou moet ons horn gebruik" "Hoe vul 'n mens dit?"

Vrae wat in 1968 toe daar in beginsel besluit was om
die Pietersburg stadion te bou behoorlik oor besin moes
gewees het, dus 'n projek wat nie effektief benut word
nie maar wat die belastingbetaler moet finansier.
Ten slotte kan gemeld word dat standaarde as plaaslike
owerhede dit op 'n eenvormige manier vasste~ gebruik kan
word om vergelykings tussen plaaslike owerhede te tref
ten opsigte van die volgende aspekte :
(i)

Die persentasie van eiendomsbelastingfondse
wat deur die parke- en landgoeddepartement

(ii)

verbruik word;
die mate van genot wat die plaaslike owerhe id
se inwoners uit die daargestelde fasiliteite put
in verhouding tot ander dorpe se inwoners; en

(iii)

die besware per 1 000 of enkele huishoudings
waarorn fasili tei te nie gebruik word nie.

7.11

Die implemehtering van 'n eva1ueringste1sel

Soos reeds vermeld word aanbeveel dat daar aanvankl ik
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net rnaatstawwe neergele word vir twee elernente, naarnlik genot en redes waarorn nie van fasiliteite gebruik
gernaak word nie.
Daar is tans geen geskikte inligting beskikbaar vir
gebruik deur die plaaslike owerheid nie en daar sal
begin rnoet word met 'n stelsel wat die inligting soos
benodig sal versarnel.

Dit behoort geen problerne op

te lewer sover dit betrekking het op bywoningsyfers
nie.

Dit is nie nodig om op presiese syfers te werk

nie en 'n redelike skatting kan voldoende wees.
Die inligting wat egter betrekking het op die 1nwoners
se oordeel en wat deur rniddel van vraelyste vasgestel
rnoet word, sal rneer verg in terrne van tyd, rnoeite en
koste.

Dit kan verkry word deur rniddel van 'n jaarlikse

opnarne wat ook data kan voorsien vir vers.keie ander
maatstawwe.
Ten einde koste laag te hou sal die plaaslike owerheid
horn rnoet wend tot monsteropnarnes, die verrnyding van
oorrnatige presisie, die gebruik van bestaande personeel,
studentehulp en ander tegnieke.
7.12

Sarnevatting

Daar is ~n die hoofstuk gepoog om 'n effektiwiteitsmaatstaf te ontwerp vir ontspanningsfasiliteite.

Na-

dat die tradisionele rnaatstawwe waarmee die parke- en
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landgoeddepartement se f unksies beoordeel k a n word aandag ontvang het, is 'n jaarverslag van die depar tement
bespreek en bevind dat weinig van die tradisione le
maatstawwe gebruik word.

Daar is vervolgens probeer

vasstel wat die doelstellings van die bestaande ontspanningsfasiliteite is, waarna aangedui is op we lke
wyse daar deur middel van vraelyste vasgestel kan word
hoe die inwoner dit beoordeel.

Daar is veral aandag

gegee, aan redes waarom inwoners nie gebruik maak van
fasiliteite nie en watter mate van genot uit die gebruik
van fasiliteite geput word.

Die vernaamste redes waarom

inwoners nie van fasiliteite gebruik maak nie mag wees
omdat dit moeilik bereikbaar, gevaarlik, oorlaai, onaantreklik, te duur of die verskeidenheid te beperk is.
Genot kan bepaal word deur die mate van inwonersatisfaksie,
gebruikersatisfaksie, gebruik deur huishoudings en gebruik deur groepe individue as maatstaf te gebruik.
Daar is ook aandag geskenk aan die nodigheid van effektiwiteitsmaats~~wwe in die departement en afgesluit met
enkele opmerkings oor die implementering van 'n evalueringstelsel.
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HOOFSTUK 8
DEPARTEMENT BESKERMINGSDIENSTE

8.1

Inleiding

Die departement beskermingsdienste bestaan uit drie
afdelings naamlik lisensie- en verkeer, brandweer en
ambulansdienste en burgerlike beskerming.

Daar is

besluit om die verkeersbeheerpos as onderwerp vir
die ontwerp van 'n effektiwiteitsmaatstaf uit te
kies omdat daar sever vasgestel kan word min beskikbare literatuur oor die onderwerp soos dit
in die proefskrif behandel word is en dit daarom
die grootste geleentheid tot 'n oorspronklike bydrae
van al die soorte beskermingsdienste bied.
Die lisensie- en verkeersafdeling produseer 'n <liens.
Dit is baie moeilik om hierdie <liens in fisiese eenhede te beskryf en net so moeilik om die kwaliteit
van die <liens te omskryf.

Die nadeel van so 'n situ-

asie is dat beplanning en beheer skade ly, want wat
moet beplan word en wat moet beheer word?

Die gevolg

is dan 'n gebrek aan d u idelik uitgestippelde doelstellings en die hantering van verantwoordelikhede
op 'n dag tot dag of ad hoc basis.

Daar is gevolglik

ook 'n gebrek aan behoorlike beheermaatreels.

Niemand
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weet of die werkwat gedoen is werklik sinvol was nie
want aksie moet tog gerig wees op doelstellings (wat
nie bestaan nie).
In Pietersburg kon niemand presies se wat die kwaliteit diens is wat deur die lisensie- en verkeersafdeling gelewer

moet word nie.

Niemand kon se,

en dit op behoorlike inligting grond, of daar vordering gemaak word op die gebied van die lewering
van 'n beter kwaliteit diens nier

Pietersburg kan

seker nie kwalik geneem word hieroor nie, sonder
om melding te maak dat dit 'n algemene probleem
onder lisensie- en verkeersowerhede die wereld deur
is.
In hierdie hoofstuk gaan daar gepoog word om te besin oor wat as 'n basis gebruik kan word vir die
meting van effektiwiteit in die lisensie- en verkeersafdeling

van Pietersburg en ander plaaslike

owerhede.
Die volg~nde poste ressorteer onder die lisensie- en
verkeersafdeling:
017

Lisensiering

042

Verkeersbeheer

Daar sal slegs aandag geskenk word aan die pos ver-
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keersbeheer.

Lisensiering is 'n funksie wat grote n -

deels op 'n agentskapbasis bedryf

word e n sal daa r om,

nie aandag ontvang nie.
8.2

Verkeersbeheer

'n Doelstelling vir verkeersbeheer mag soos volg wees:
Die daarstel en onderhoud van 'n stelsel van verkee rs beheer wat inwoners op 'n veilige, vinnige, gerieflike en aangename manier op die plekke bring waar
hulle graag wil wees.
Die klem in die bespreking van 'n effektiwiteitsmaatstaf vir die doelstelling sal hoofsaaklik draai om
die elemente wat te doen h et met die "veilige" en
"vinnige", omdat 'n bespreking daarvan meer as genoeg
riglyne behoort te bied wat as basis deur die open bare administrateur gebruik kan word om ef f e k tiwi teitsmaatstawwe vir "gerieflik" en "aangenaam" daa r
te stel.

Dit wil seas laasgenoemde twee elemente

wel belangrik genoeg deur die plaaslike owerheid ge ag mag word om ingeslui t t e word i n die bepaling van
'n effektiwiteitsmaat staf vir verkeersbeheer.

Daar

is reeds in vorige h oofs t ukke gewaarsku dat daar
teen gewaak moet word om ni e onnodige verfynings in
te bring in die bepaling van effektiwiteitsmaatstawwe
nie.
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Die elemente waarop die ontwerp van 'n effektiwitei tsmaatstaf vir verkeersbeheer gebaseer sal word, is d ie
volgende
Elemente

S ube le men te

Veiligheid

Analise van verkeersgevare
Wetstoepassing
Opvoeding van publiek

Spoed (vinnig)

Reistyd
Verkeersopeenhopings

(Hierna

sal slegs kortliks verwys word)
Watter gewig elke element moet dra, is 'n hoogs
debatteerbare vraag.

Dit is interessant om daarop

te let dat Koshalnoem dat die moderne hoofpaaie in
die V.S.A. gebou word met spesiale klem op die
vinnige beweging van individuele voertuie wat die
reisiger met 'n redelike mate van gemak en gerief
voorsien.

"However, it is believed that the public

has demanded little in provision for personal safety;
therefore, until recently the safety aspects of
road transport have been considered only casually"
(1976, p. 219).

Die verhouding wat skrywer hiervan

(in sy hoedanigheid as inwoner van Pietersburg) wil
sien, is: Veiligheid 80 perse nt, spoed 20 persent.
'n Menk moet realisties wees en aanvaar dat daar in
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die moderne samelewing 'n hoe premie geplaas word
op die spoed waarmee daar van een punt na 'n ander
punt beweeg word en daarom sal die inwoner bereid
wees om ongelukke binne sekere perke te aanvaar as
die prys wat betaal moet word om vinnig op 'n punt
te kom.

Die plaaslike owerheid kan, as die verhou-

ding 80:20 vir hulle nie aanvaarbaar is nie, deur
middel van 'n vraelys aan die inwoners, of op 'n
ander metode,

'n ander verhouding bepaal.

Die element veiligheid word vervolgens bespreek en
'n effektiwiteitsmaatstaf daarvoor bepaal.
8.3

Element

8.3.l

Inleiding

Veiligheid

Die hoof van die lisensie- en verkeersafdeling
onderskei drie basiese verantwoordelikhede sover
dit verkeersbeheer betref, naamlik : Analise van
verkeersongelukke- en gevare, wetstoepassing en
opvoeding van die publiek.

Die drie verantwoorde-

likhede word vervat in die drie subelemente onder
veiligheid hierbo.
deur die

afdeling

Die element spoed word ook
as belangrik beskou, maar

daar is nog nie daaraan in te rme van 'n afsonderlike element van verkeersbeheer gedink nie.

Die

subelemente van spoed, naamlik reistyd en verkeersopeenhopings word tans geimpliseer in die pos ver-
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keersbeheer gedek deur die drie verantwoordelikhede
waarna hierbo verwys is.
Voordat die subelemente van veiligheid bespreek word,
sal daar eers aandag gegee word aan die enkele faktor
wat as basis vir 'n effektiwiteitsmaatstaf vir veiligheid gebruik kan word, naamlik ongelukke.

Daar is

geen ander faktor wat homself so goed as effektiwiteitsmaatstaf leen as die aantal ongelukke en aard
en erns daarvan nie.

Daar moet dus na 'n maatstaf

gesoek word wat uitdrukking sal gee aan die aantal,
aard en erns van die ongelukke wat oor 'n tydperk
van een jaar plaasgevind het.

So 'n maatstaf kan

ontwikkel word deur vir elke ongeluk wat plaasgevind
het 'n punt toe te ken volgens die tabel hieronder :
Tabel 8.1
Puntetoekenning per ongeluk
Soort ongeluk
Noodlottig

1
Op gevaarpunt )

1)

Nie op bestaande
gevaarpunt nie

16

8

Ernstige beserings

8

4

Geringe beserings

4

2

Slegs voertuigskade

2

1

Vir elke ongeluk wat plaasvind, word die punte socs
1)

Word verder opp. 398 bespreek.
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in die tabel toegeken.

Die punte soos hierbo aanbe-

veel is slegs vir illustrasiedoeleindes en die plaaslike owerheid kan hulle eie puntestelsel ontwerp as
dit nodig is.

Vir die jare 1975 tot 1977 sou die

ongeluksfaktor in Pietersburg soos volg daar uitgesien het:
Tabel 8.2
Ongeluksfaktor vir Pietersburg 1975
Soort ongeluk

~

19 77

1975

1976

1977

Slegs voertuigskade

431

526

472

Geringe beserings

178

228

242

Ernstige beserings

104

252

156

64

128

80

Noodlottige beserings
Ongeluksfaktor :

777

1 134
45,95%

950
22,27 %

Om die tabel te kon saamstel was dit nodig om 'n ui teensetting van die ongelukke in Pietersburg vanaf
1975 - 1977 te verkry soos in tabel 8.3 hieronder.
Tabel 8. 3
Ongelukke vir Pietersburg 1975 -

Soort ongeluk

1975

1977

Aantal ongelukke
1976
1 .9 77

431

526

472

Geringe beserings

89

114

121

Ernstige beserings

26

63

39

8

16

10

554

719

642

Slegs voertuigskade

Noodlottige beserings
Totaal

29,78%
Bron:

15,88 %

Syfers verskaf deur hoof lisensie- en verkeersbeampte.
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Ongelukkig kon die statistiek vir die soort ongelukke
nie voorsien word in ongeluk per gevaarpunt en niegevaarpunt nie.

Die puntetoekenning hierbo is ge-

doen volgens die toekenning vir ongelukke op niegevaarpunte.
Die hooflisensie- en verkeersbeampte het egter verduidelik dat die aantal ongelukke per punt gegroepee r
word en vanaf hoog na laag gerangskik word.

Die punte

waar die meeste ongelukke plaasgevind het en wat as
dit bymekaar getel word vyf-en-twintig persent van
die totale ongelukke uitmaak, word as gevaarpunte geklassifiseer.

Dit staan bekend as die K-21 onge-

luksburo-stelsel.

Die ongeluksfaktor kon dus met

redelike akkuraatheid bepaal word en wel deur van
gemiddelde punte per ongeluk gebruik te maak, byvoorbeeld:
Tabel 8.4
Metode om ongeluksfaktor te bereken by gebrek
aan werklike syfers oor plekke van ongelukke
1975
Gemiddelde punt per
ongeluk

1976

1977

1134/719

950/642

= 1,40 2 5

=1,5772

=1,4798

75% van totale ongelukke (nie gevaarpunte)

416

539

482

Ongeluksfaktor t.o.v.
nie-gevaarpunte

583

850

713

138
x2,8050
387

180
x3,1544
568

160
X2,9596
474

970

1 418

1 1 87

25% van totale ongelukke (gevaarpunte)

On gel uks fak tor

777/554
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Die wyse waarop die ongeluksfaktor in tabel 8.4 bere ken
is sal aan die hand van 1975 se syfers verduidelik word.
Deur die ongeluksfaktor soos bereken in tabel 8.2 te
deel deur die aantal ongelukke word 'n gemiddelde pun t
per ongeluk van alle soorte bereken.

So byvoorbeeld

sal die gemiddelde punt per ongeluk, 1,4025 wees.

Vyf

en twintig persent van die totale ongelukke wat plaas vind
vind ingevolge die K-21 ongeluksburostelsel
punte plaas.

op gevaar-

75 Persent van die totale aantal onge-

lukke het dus op nie-gevaarpunte plaasgevind, wat v i r
1975 554 x 75 persent

=

416 beteken.

By gebrek aan

die korrekte gegewens oor waar die ongelukke plaasgevind het word die gemiddelde punt per ongeluk (1,4025)
nou toegepas en behoort die ongeluksfaktor ten opsigte
van nie-gevaarpunte 416 x 1,4025

=

583 te wees.

Die

puntetoekenning per ongeluk op 'n gevaarpunt (kyk
tabel B.l) is dubbel die van 'n ongeluk op 'n nie-gevaarpunt.

Om hiervoor voorsiening te maak word die

gemiddelde punt naamlik 1,4025 met 2 vermenigvuldig .
Die resultaat naamlik 2,8050 moet nou van toepassing
gemaak word op die 25 persent ongelukke wat op gevaa rpunte plaasgevind het.
2,8050

=

387.

Die resultaat is dan (554 - 416) x

Die gemiddelde ongeluksfaktore ten

opsigte van gevaarpunte en nie-gevaarpunte word nou
bymekaar getel en die resulta a t 970 verteenwoordig
die hoogs waarskynlike ongeluksfaktor.
Heelwat van die begrippe hierbo verdien verdere toe -
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ligting maar voordat dit gedoen word moet die aandag
gevestig word op die waarde van die gewigte wat vir
die verskillende tipes ongelukke toegeken word.

Net

so belangrik as wat dit is om die aantal ongelukke te
verminder, is dit ook om die erns daarvan te vermin der.

Om 'n uiterste voorbeeld te gebruik kan gemeld

word dat een ongeluk waarin slegs voertuigskade opgedoen is, verkiesliker is as 'n noodlottige ongel uk.
Indien geen gewigte toegeken was nie, sou die toename
in aantal ongelukke vir 1976 en 1977 bo 1975 respe ktiewelik 29,78% en 15,88% gewees het.

Deur die tipe

ongeluk te weeg en dus voorsiening te maak vir die
erns van 'n ongeluk, blyk dit dat die situasie in
1976 en 1977 baie swakker is as wat uit die aantal
ongelukke alleen afgelei kan word.

In werklikheid

was die omvang van die ongelukke in 1976 45,95% en
in 1977 22,27% groter as in 1975 wat 'n aanduiding
is dat die erns van die ongelukke ook toegeneem het.
8.3.2

Gevaarpunt

Die nadeel van die K-21 ongeluksburo-stelsel le daa rin
dat die minimum aantal ongelukke wat 'n punt moet he
om as gevaarpunt te kwalifiseer van jaar tot jaar mag
wissel en vergelykings van die plaaslike owerheid
self van sy waarde kan ontneem.

Dit sou heelwat beter
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wees indien die plaaslike owerheid vir homself ten
opsigte van hierdie saak sou besluit om 'n meer pe rmanente maatstaf te ontwerp wat oor langer tydperke
as een jaar aangepas kan word.
'n Gevaarpunt sou dan byvoorbeeld gedefinieer kon
word as 'n punt waar daar gedurende die vorige drie
jaar in een of meer jare minstens 9 l) punte aangeteken is of ses afsonderlike ongelukke plaasgevind
het.

Die rede waarom dit meer as 8 punte is, is

omdat 'n enkele noodlottige ongeluk 'n punt kan
laat kwalifiseer as gevaarpunt, terwyl dit in werklikheid nie so hoef te wees nie.

Die noodlottige

ongeluk kan byvoorbeeld op 'n pad met baie min verkeer,
en ooglopend geen besondere gevare plaasvind.

Om

die ongeluksplek dan onmiddellik as gevaarpunt te
laat klassifiseer lyk nie reg nie.

Sou daar egter

op sodanige punt 'n verdere ongeluk, al is dit hoe
gering, plaasvind, mag daar rede wees om besondere
aandag aan die punt te verleen gesien teen die agtergrond van die ander ongeluk wat noodlottig was.
Ongelukke sal nooit heeltemal uitgeskakel word nie en
sal altyd plaasvind veral omdat die menslike faktor
betrokke is.

Dit gebeur egter wel dat ongelukke met

groter reelmaat op sekere plekke plaasvind as op ande r.
1) Syfer verskaf vir illustras.iedoeleindes.
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Uit ondervinding is dit duidelik dat daar op sommige
punte altyd ongelukke sal plaasvind en dat die aantal
ongelukke op sodanige punte meer sal wees as op ander
plekke.

Dit is veral plekke waar bewegende verkeer

baie moet stilhou, wegtrek, en draai soos by die robots in die hoofstraat.

Waar daar op sulke punte

minstens - ses ongelukke per jaar plaasvind, is die
verkeersdrukte van so aard dat die punt as gevaarpunt
kan klassifiseer.

As die ses ongelukke nie meer as

8 punte verteenwoordig nie kan die rede daarvoor
hoogs waarskynlik toevallig wees en daarom kan die
aantal van ses ongelukke 'n plek ook as gevaarpunt
laat kwalifiseer.
Die feit dat daar op 'n besondere punt minder as 9
punte behaal word of minder asses ongelukke in 'n
jaar se tyd plaasgevind het, behoort nie tot gevolg
te he dat die punt outomaties as gevaarpunt geskrap
word nie.

Indien sodanige punt vir 'n redelike tyd-

perk nadat dit as gevaarpunt geklassifiseer is - en
vir die doeleindes word drie jaar as redelik beskou onder die gevaarpuntstandaard bly, kan dit geskrap
word.
8.3.3

Puntetoekenning

Die rede waarom daar dubbel soveel punte toegeken
word vir 'n ongeluk op 'n gevaarpunt as op 'n nie-
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gevaarpunt, is dat die plaaslike owerheid vanwee d ie
feit dat 'n punt bekend is as gevaarpunt spes iale aandag moet skenk aan die voorkoming van ongelukke by
die gevaarpunt.

'n Ongeluk by sodanige punt impli-

seer dan dat die nodige voorsorg miskien beter getref
kon gewees het.
Die verhouding van punte toegeken vir die verskillende
soorte ongelukke, volg die patroon dat die punt wat
toegeken word, vir elke graad wat 'n ongeluk ernstiger
word, verdubbel ten opsigte van die vorige graad.

Dit

is logies dat 'n ongeluk wat noodlottig was, baie ernstiger deur die publiek bejeen word as een waarin s legs
ernstige beserings opgedoen is.

Of dit egter dubbe l

so ernstig bejeen word, is 'n debatteerbare vraag,
maar dit is skrywer se opvatting as inwoner van die
dorp.
Die verskil tussen die hoogste en laagste punte op die
punteskaal is agtvoudig.

Dit is doelbewus so laag ge-

hou sodat byvoorbeeld een enkele noodlottige ongel uk
nie die hele verhouding omver werp nie.

Daar word

toegegee dat die metode van puntetoekenning nie vo lmaak is nie.

Dit het byvoorbeeld al gebeur dat mense

sonder 'n skrapie uit 'n motor geklim of geval het,
terwyl dit 'n algehele wrak was en dat mense noodlottig beseer is in skynbaar minder ernstige ongelukke.
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Ongelukkig, soos reeds vermeld, kon die statist iek
oor die ongelukke nie voorsien word in ongeluk per
gevaarpunt of nie-gevaarpunt nie.

Die gevolg is

dat die invloed van die plek van ongeluk op die ongeluksfaktor nie heelternal korrek geillustreer kan wo rd
nie.
8.3.4

Soort ongeluk

Wanneer 'n ongeluk plaasvind, is daar gewoonlik voertuigskade en dit gebeur dikwels dat noodlottige en/of
ernstige en/of geringe beserings opgedoen word in
ongelukke waarin rnense beseer word.

Vir klassifik a-

siedoeleindes word die ernstigste besering geneern as
klassifikasiernaatstaf.

So byvoorbeeld, sal 'n bus -

ongeluk geklassifiseer word as 'n noodlottige onge luk
as een persoon gedood en vyftig lig beseer is.
Die busongeluk is spesifiek as voorbeeld gebruik i n
die vorige paragraaf orndat dit die volgende punt toelig.
8.3.5

Puntetoekenning per ongeluk

Sou punte toegeken word per besering en nie per ongeluk nie, sou dit nie ' n objektiewe weergawe gee nie.
Die aantal insittendes in 'n voertuig is 'n toevall ige
faktor - die enkele gevalle waar 'n voertuig oorlaai
word kan geignoreer word - en behoort nie die punte-
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toekenning te beinvloed nie.

Indien daar in 'n bus-

ongeluk vyftig insittendes in die bus was, moet in
ag geneem word dat die bus net sowel leeg kon gewees
het.

Of daar een of baie mense in 'n voertuig is,

die kanse op 'n ongeluk bly in die oorweldige meerderheid gevalle dieselfde.
8.3.6

Ongeluksfaktor

Die ongeluksfaktor is die totale aantal punte wat
toegeken is vir ongelukke op alle plekke.
Standaard ongeluksfaktor
Ongelukke sal nooit uitgeskakel word nie en sal altyd
plaasvind.

Dit moet egter binne perke gehou word.

Daar sal dus vir 'n dorp van Pietersburg se grootte
en omstandighede 'n ongeluksyfer wees wat as 'n standaard geklassifiseer kan word.

As wegspringpunt kan

die ongeluksyfers van die vorige vyf jaar geneem en
'n standaard afgelei word, of in Pietersburg kan die
syfers vir 1975 toe die faktor laag was en die funksie van verkeersbeheer skynbaar effektief uitgevoe r
was, baie maklik as maatstaf geneem word om na te
streef.

Die jaar 1975 was die jaar toe die brand-

stofbesparingsmaatreels ingestel is.

Sou die plaa s-

like owerheid in 'n spesifieke jaar die ongeluksfaktor binne die standaard hou, kan die stelling gemaak
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word dat die element veiligheid van verkeersbeheer
effektief bedryf was.

Die standaard, wanneer dit

een maal vasgestel is, hoef nie jaar na jaar dieselfde te bly nie en kan jaarliks aangepas word indien nodig.

'n Faktor wat die standaard kan bein-

vloed is byvoorbeeld 'n toename in verkeer.

Dit

sal onregverdig wees om dieselfde graad van effektiwiteit te verwag met 'n groot toename in verkeer
en/of aantal geregistreerde voertuie as die ongeluk sfaktor nie aangepas word nie.
8.3.7

Graad van effektiwiteit

Die graad van effektiwiteit is die syfer waarin die
meeste belangstelling getoon sal word omdat dit die
"wins"of "verlies" van die pos verkeersbeheer weergee .
Die syfer word uitgedruk as 'n persentasie wat verkry
word deur die standaard ongeluksfaktor te deel met
die ongeluksfaktor en dit dan uit te druk as 'n pe rsentasie.

'n Persentasie hoer as 100 beteken dat

daar op die standaard verbeter is en dat effektiwiteit hoer was as wat verwag is.

Die omgekeerde geld

vir waar die faktor laer is as 100.
Met die werklike syfers tot beskikking is die volge nde
vraag: Met watter standaard word die syfers vergelyk
en hoe word die standaard bepaal?
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Die aantal geregistreerde voertuie in Pietersburg
sal 'n rol speel by ongelukke en die jaarlikse
toename kan in berekening gebring word by die
vasstelling van 'n standaard.
Die volgende syfers is deur die lisensie- en verkeersafdeling

verstrek van die getal geregis-

treerde voertuie

1975
16 535 1 )

1)

1976

1977

19 015

21 956

Die aantal geregistreerde voertuie was 21 912 in 1975,
maar gedurende 1976 is die voertuie van swart voertuigeienaars in die aangrensende tuislande geregistreer
en dit het die daling in die aantal geregistreerde
voertuie tot gevolg gehad. Om hiervoor voorsiening
te maak is daar aangeneem dat 'n groei van vyftien
persent in die aantal geregistreerde voertuie per jaar
bokant die vorige jaar redelik realisties is en is
die syfer vir 1975 (21 912) wat voertuie van swart
eienaars ingesluit het gevolglik aangepas na 16 535
(19 015 X ~ ).
115
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Die toename in geregistreerde voertuie kan op verskillende maniere in berekening gebring word.

Een

metode is om die standaard ongeluksfaktor met dieselfde verhouding te verhoog as wat die geregistreerde
voertuie toeneem.

In so geval sal die standaard

ongeluksfaktor vir 1976 en 1977 soos volg daar uitgesien het:
1976

1977

970 +

1 116

+

( 15
100

970)

X

( 15,47
100

X

1116)

=

1 116 (15% toename
in ge registreerde voertuie)

=

l 289

(15,47 % toename
in geregistreerde voertuie)

Dit is 'nope vraag of die standaard jaarliks met
dieselfde persentasie as die toename in geregistreerde
voertuie aangepas moet word.
Dit lyk meer logies
dat die ongeluksfaktor stadiger moet styg.

Op wat-

ter basis die standaard dan ookal aangepas word, die
beginsel bly dat dit aangepas moet word om voorsien ing
te maak vir toename in verkeer.

Die plaaslike ower-

heid kan deur noukeurige rekordhouding, statistiese
ontleding daarvan en vergelykings met ander plaaslike
owerhede op 'n rasionele koers besluit waarteen die
standaard jaarliks aangepas moet word.

Wat belangrik

is, is dat die hoof van die lisensie- en verkeersafdeling

elke jaar moet vermeld teen watter koers

hy die standaard aanpas.
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Die volgende tabel gee 'n aanduiding van standaarde
wat sal geld teen verskillende persentasie-koersaanpassings.

Tabel 8.5
Standaardongeluksfaktor teen verskillende 12ersentasie
aanEassings.

(Vorige jaar word as bas is vir berekening

gebruik) .
Persentasie

1976

1977

15

1 116 (9 70 standaard vir
1975)

1 283

14

1 106

1 261

13

1 096

1 239

12

1 086

1 217

11

1 077

1 195

10

1 067

1 174

9

1 057

1 152

8

1 048

1 131

7

1 038

1 111

6

1 028

1 090

5

1 019

1 069

Uit bostaande tabel en die twee latere voorbeelde ter
verduideliking

sal dit duide lik wees hoe maklik 'n

veranderende beeld van effektiwiteit verkry kan word
deur die standaard na willekeur met verskillende persentasies aan te pas.

Byvoorbeeld in die geval waar
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die standaard ongeluksfaktor in dieselfde verhoud ing as
die toename in geregistreerde voertuie aangepas is, sou
die effektiwiteitsfaktore soos volg daar uitgesien het:
1976
1

1977

Werklike ongeluksfaktor )

1 418

Standaard ongeluksfaktor

1 116

1 187
1 283 2 )

0,79

1,08

Effektiwiteitsfaktor

In 1976 sou die lisensie- en verkeersafdeling met reg
tot verantwoording geroep kon word oor oneffektiwiteit
ten opsigte van verkeersbeheer terwyl dit in 1977 gekomplimenteer sou word met die verbetering van standaard.
Sou die standaard egter met tien persent aangepas word
by 'n vyftien persent toename in geregistreerde vo ertuie, sou die effektiwiteitsfaktor soos volg daar uit
gesien het:
1976

1977

Werklike ongeluksfaktor

1 418

1 187

Standaard ongeluksfaktor

1 067

1 174

0,75

0,99

Effektiwiteitsfaktor
1)

Kyk tabel 8.4, p. 394.

2)

Die werklike toename in 1977 was 15,47 persent. omdat
die verskil onbenullig is tussen werklike en standaard
(15 persent) is die syfers onder 1977 net so gebruik vir
illustrasiedoeleindes.
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In 1976 sou die lisensie- en verkeersafdeling
tot nog grater verantwoording geroep word terwyl
die 0,99 in 1977 seker nie veel reaksie sou ontlok
nie.
As die standaard egter met slegs vyf persent verhoo g
was, sou die effektiwiteitsfaktor in 1976 0,72 en in
1977 0,90 gewees het, wat as swak bestempel kan word .
Die verhoging van die standaard in die verhouding
1:3 tot die verhoging in aantal geregistreerde voe rtuie lyk meer aanvaarbaar.

Die verhouding word ver-

kies omdat dit moeilik is om in te si en dat die toename in ongelukke direk eweredig met die toename
in voertuie moet verloop.

Net soos 'n hoer volume

fisiese produksie in 'n fabriek met 'n laer ooreensternrnende toename in inset teweeggebring

kan word

behoort die verkeersowerheid meer verkeer met 'n
kleiner ooreensternrnende toename in ongelukke te
hanteer.
Smeed noem" .... doubling the number of motor vehicles
in a country with a given population resulted - on
average - in an increase of fatalities of 26 per cent.
The average increase in casualties would, however,
be expected to be greate r than this because the less
serious accidents have tended to increase at a grea ter
rate than the most serious ones"

(1968, p. 370).
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Dit sal nodig wees om 'n diepgaande studie te maak
van die basis waarop die standaard jaarliks aan~epas
behoort te word want wat vir een land en dorp geld,
geld noodwendig nie vir ander nie.

Die redes hier-

voor kan uit Smeed se artikel (1968, p. 364 - 371)
en ook in 'n mindere mate uit 'n artikel geskryf
deur Smeed
word.

&

Jeffcoate (1970, p. 150 - 1) gevind

Dit is egter nie nodig om dit vir doeleindes

van die proefskrif te bespreek nie maar daar word
na verwys sodat die leser kan weet dat skrywer bewus
daarvan is dat sy verhouding van 1:3 nie noodwendig
korrek mag wees nie.
As die lisensie- en verkeersafdeling

nie duidelik

gedefinieerde doelstellings het nie, dan kan daar
ook nog nie sprake wees dat al die metodes om doeltreffendheid en effektiwiteit te verhoog ontgin is
nie.

Daar is of daar word gedurig verbeterde meto-

des bekend wat die werk van die departement kan vergemaklik en verbeter.

'n Toepassing daarvan behoort

te lei tot 'n progressiewe afname in die koers van
ongelukke tot toename in geregistreerde voertuie.
'n Ander metode wat gebruik kan word om 'n standaard
op te baseer is deur verkeerstellings.

Dit sou eint-

lik die verkieslike metode gewees het indien die
tellings wat beskikbaar is op 'n meer bruikbare wyse
versamel was.

Die nadeel van geregistreerde voertuie
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as basis le aaarin dat dit nie soseer die aantal is
wat saak maak nie maar die mate waarin die aantal
die verkeer beinvloed.

'n Gesin mag byvoorbeeld

twee motors besit waarvan die een miskien weinig
gebruik word.

'n Verkeerstelling gee die werklike

omvang van die verkeersprobleem weer en raak die
kern van die saak aan, naamlik verkeer wat beheer
moet word.

Dit kan 'n nuttige doel dien indien

verkeerstellings op 'n gereelde en wetenskaplike
basis · uitgevoer word om die omvang van die verkeersprobleem te meet.

Dit blyk uit die volgende ver-

gelykende syfers uit die toename in geregistreerde
voertuie en verkeersvloei, dat die aantal geregistreerde voertuie 'n heelwat groter persentasie toename toon.

Omdat die getal geregistreerde voertuie

meer eksak

bepaalbaar is as wat die verkeerstelling

bruikbaar is, is daar vir doeleindes van die proefskrif gebruik gemaak van geregistreerde voertuie as
basis vir die standaard.

1972
1977
1
Geregist+eerde voertuie 1 ~ 2 )2~6
14 628 21 449
Verkeerstelling
1)

%. toename

65,56
46,63

Die syfer wat deur die plaaslike owerheid verstrek is,
is na oorlegpleging met d ie a fdeling
met 20% verminder om voorsiening te maak vir voertuie van eienaars
in die omliggende swart tuislande. Sedert 1976 is die
voertuie nie me er in Pietersburg geregistreer nie.
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Ten einde 'n billike standaard daar te stel moet
die effektiwiteitsfaktore nooit in isolasie beoordeel word nie, maar in verhouding met mekaar.

Dit

kan op die volgende wyse gedoen word:
Ongeluksfaktor

s + -

Analisefaktor

s + -

Wetstoepassings'fakto·r

Opvoedings faktor

s + -

s + -

'n Kring word om die toepaslike simbool onder elk
van die bostaande faktore getrek wat 'n aanduiding
gee van die effektiwiteit waarmee die besondere element en subelemente uitgevoer is.
"S"

beteken standaard is bereik.

'n Afwyking van

vyf persent na beide kante toe laat 'n faktor
nog as standaard klassifiseer.

"+"

het 'n positiewe betekenis.

Met ander woorde

minder ongelukke, minder gevaarpunte, beter
wetstoepassing en beter verkeersopvoeding.
II

_n

het 'n negatiewe betekenis.

Met ander woorde

meer ongelukke, meer gevaarpunte, swakker wetstoepassing en swakker verkeersopvoeding.
'n Faktor word as 'n "+" of "-" geklassifiseer sodr a
dit 'n afwyking van meer as vyf persent bo of onder
standaard toon.
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Soos in 'n private onderneming waar dit gebeur da t die
detail afwykings toon -

'n laer verkope van een produk-

lyn word geneutraliseer deur 'n hoer verkope van ' n
ander lyn - waar die begrote wins bereik word en d ie
aandeelhouers en bestuur tevrede voel, kan dit ook in
die plaaslike owerheid gebeur dat elemente en sube lemente van 'n pos "winste" of "verliese" toon maar die
uiteindelike oogmerk,

'n verlaging in die ongeluks fakt o r ,

die groot ding is wat tel.

Solank die afwykings b inne

sekere grense bly moet dit nie te veel aandag geniet nie.
In hierdie geval is die afwyking dan vyf persent.
Dit is moontlik om 81 verskillende verhoudings te kry
wanneer die verskillende elemente in verband met mekaar
beoordeel word.

Om elke verhouding dus te bespreek sal

onmoontlik wees en ook geen doel dien nie.
of

11

-

11

Die" +" en/

tekens sal 'n aanduiding gee van waar bestuur

aandag aan moet skenk en korrektiewe maatreels moet
neem en/of standaarde moet hersien.
Slegs die twee uiterste verhoudings, waar die onge luksfaktor heeltemal uit lyn uit is met die subelemente se
effektiwiteitsfaktore sal gebruik word as voorbeel de om
aan te toon hoe die verhouding gebruik kan word om standaarde te beoordeel.

Gestel die volgende twee situasies

ontstaan nadat die verskill ende berekenings gedoen is:
Ongeluk

Ontleding

Wetstoepassing

a

se-

s + 0

s+e

b

s + E)

s©-

S(±i-

Opvoeding

s +e
S(±)-
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In a is die teenstrydigheid dat die ongeluksfaktor positief is, terwyl die subelernente alrnal negatief _ is.
Ten spyte van oneffektiewe ongeluksontleding, wetstoepassing en opvoeding, het die ongelukstoestand verbe ter!

Daar sal onrniddellik aandag geskenk rnoet word

aan die verhouding waarrnee die standaard-ongeluksfaktor
tot toenarne in geregistreerde voertuie aangepas word.
Die standaard word heel rnoontlik teen 'n te hoe verhouding tot toenarne in geregistreerde voertuie aangepas.
In b weer, is die ongeluksfaktor negatief, terwyl daar
'n verbetering van rneer as vyf persent elk in die
effektiwiteit van ongeluksontleding, wetstoepassing
en opvoeding is.
waarrnee die
registreerde

In hierdie geval sal die verhouding

standaard-ongeluksfaktor tot toename in gevoertuie aangepas word, verhoog rnoet word.

In die beoordeling van die verskillende sirnbole - wa t
natuurlik die aanwysers van effektiwiteit is - word
daar telkens begin deur die ongeluksfaktor te ontleed.
As dit standaard is en so ook die drie subelernente
se sirnbole, hoef daar natuurlik geen verdere ontled ing
gedoen te word nie.
As dit 'n positiewe of negat i e we waarde het, word daar
vasgestel of die standaard nog geldig is en i ndien nie,
word dit hersien en aangepas.

As die standaard egte r

in

orde is, word die ongeluksontledingsfaktor beoordeel.

As

die ongeluksontledingsfaktor 'n positiewe waarde het, word
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die standaard se geldigheid beoordeel en die standaard
aangepas indien nodig.
'n negatiewe waarde.

Dieselfde geld in geval van
Is die standaard egter in orde

word die redes vir die negatiewe waarde beskryf en
ook die stappe wat geneem sal word om dit reg te stel.
Dieselfde proses word vir die oorblywende twee effektiwiteitsfaktore herhaal.
Op hierdie stadium is daar reeds aangedui hoe daar op
'n

11

S 11

,

"+", "-" vir die ongeluksfaktor gekom kan word.

Daar moet nou ook aandag gegee word aan hoe dit vir
die subelemente bepaal word.

Die eerste subelement

onder bespreking is die van ongeluksontleding.
8.4

Subelement : Ontleding van ongelukke en
verkeersgevare

Die ontleding van ongelukke hou in die analisering van
die oorsake van die ongelukke en het ten doel die
uitskakeling daarvan.

Dit hou ook in die ontleding ,

van die gevolge van die ongelukke en die klem val op
die bepaling en aantekening van skade in terme van
rand en sent en beserings.
In die ontledingsproses word gevaarpunte geidentifiseer en die onvermydelike gevolg daarvan is die aanwending van pogings om die gevaarpunte uit te skakel.
Hierdie proses sal inhou die deeglike ontleding van
faktore soos die tyd van die dag waarop ongelukke
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plaasvind, die tipe verkeersreels wat oortree word,
die weersomstandighede wat ten tye van die ongeluk
geheers het, toestand van die voertuie petrokke in
ongelukke, ens.
Die ontleding van die ongelukke het t-ot gevolg dat
gevaarpunte geidentif is·eer wo,rd en pogings aangewend
kan word om dit uit te skakel.

Indien daarin geslaag

kan word om ongelukke te verminder, sal dit heel
moontlik die gevolg wees van die aksie wat spruit uit
die ontleding van ongelukke.
Een metode om te bepaal of ontleding van ongelukke
effektief was, is om vas te stel in watter mate gevaarpunte verminder het of konstant gebly het.

Die

plaaslike owerheid rnoet horn ten doel stel om die aantal gevaarpunte so laag as moontlik te hou.

Die

statistiek van die vorige vyf jaar kan geneem word en
daaruit kan 'n standaard bepaal word.
Die aantal gevaarpunte oor 'n tydperk van drie jaar
in Pietersburg, was soos volg:
1975

1976

1977

7

18

17

Daar kan aanvaar word dat die gevaarpunte sal toeneem namate die aantal geregistreerde voertuie toeneem.

As

wegspringpunt vir die neerle van 'n standaard gaan
1975 weer as basisjaar gebruik word en die standaard
vir 1976 en 1977 sal aangepas word in dieselfde verhouding as wat geregistreerde voertuie toegeneem het.
Die standaard vir die jare 1975 tot 1977 sien dan
soos volg daaruit:

41 5

1975

1976

1977

Pe rsentasie toename in
15%

geregistreerde voertuie
Standaard vir gevaarpunte

7

8,05

Werklike gevaarpunte

7

18

Effektiwiteitsfaktor

1

0,45

15,4 7 %
9,30
17
0,55

(100%)
Dit is uit bogemelde syfers baie duidelik dat Pietersburg nie suksesvol is in die uitskakeling van gevaa rpunte nie en daar sal indringend gekyk moet word na
metodes om die posisie reg te stel sander om noodwendig meer geld daarvoor te vra.
Die volgende subelement watter sprake kom, is wets toepassing.
8.5

Subelement

Afdwinging van verkeerswetge wi ng

As 'n persoon 'n verkeerswet oortree, en hy wor d b e trap, moet aksie in terme van verkeerswetgewing t e en
horn geneem word.

Die doel van die aksie wat teen o or-

treders g e neem word, is natuurlik om die oor t rede r te
straf ten einde horn af te skrik om die oortreding t e
herhaal.

Ten einde ' n oort red c r te straf, is dit no-

dig dat hy skuldig b e vind word aan die oor t reding van
verkeerswetgewing.

Sodanige skuldigbevinding word v er -

kry wanneer die oortreder 'n skulderkenningsboete b etaal, of in die hof skuldig bevind word.

Dit sal n a-

tuurlik die rnikpunt van die verkeersdepartement wee s
om in alle gevalle skulderkennings of skuldigbevi n-
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d i 11r3s c1c~ uc

die hof tc v cr kry .

r; l ,1,l 'J, sa l

dit nod.i. 9 wees da t

'I' ~ n

<:inde hicrin tc

'n vcrk ccrs b carnp te by

die uitreik van 'n kaartjie seker moet wees dat die
persoon aan wie 'n kaartjie uitgereik word, wel 'n
oortreding begaan het en dat die moontlikheid om
die straf vir die oortreding af te dwing baie sterk
is.
Slegs die aantal suksesvolle vervolgings behoort in

.

aanmerking geneem te word as basis vir die bepaling
van 'n effektiwiteitsfaktor. 'Indien dit nie gedoen
word nie, kan dit dalk gebeur dat kaartjies uitgeskryf
word slegs ter .wille van die getalle daarvan.

Ten

einde die kwaliteit van verkeerskaartjie-uitreikings
te meet, kan die volgende statistiek ten opsigte van
elke kategorie oortreding gehou word:
aartjies
itgereik

Skulderkennings

Hof s ake
g e wen

Hofsake
verloor

Sake
teruggetrek

% sukses

% onsuksesvol

Getal suksesvolle
vervolgings

Die doel van die afdwinging van verkeerswetgewing is nie
om te kyk hoeveel kaartjies uitgeskryf kan word nie,
maar om ongelukke te voorkom.

Die getal suksesvo lle

vervolgings op sigself is nie 'n aanduiding van effektiwiteit van wetstoepassing nie, maar kry beteken is
as daar vasgestel kan word wat die verhouding vervolgings tot die getal geregistreerde voertuie en ongelukke is.

Die jaar 1975 het 'n lae ongeluksfaktor ,

min gevaarpunte en die hoogste a ktiwiteit vervolgings
gehad, wat miskien te wyte kan wees aan die feit dat
dit die jaar was wat die brandstofbesparingsmaatreels
ingestel was, en word daarom in hierdie geval net soos
by die ander elemente as standaard geneem vir 'n begin.
Die volgende is 'n lys van die aantal vervolgings inge stel volgens die mees belangrike oortredings en is
deur die lisensie- en verkeersafdeling

voorsien:
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Tabel 8.6
Aantal vervolgings volgens die mees belangrike oortredings
Ti:ee oortreding

1975

1976

1977

80

1 19

114

3 044

2 977

2 47 0

198

209

161

nie veilig nie

64

24

66

Bane on~ettig verander

60

40

48

verkeersligte

250

244

288

Stopteken verontagsaam

272

147

26 0

Defekte : ligte

246

168

187

remme

414

244

15 8

stuur

65

26

55

bande

234

380

182

348

250

250

5 275

4 828

4 239

2 761

6 756

5 284

8 036

11 5 84

9 523

Bestuur onder die invloed
Spoed
Onbedagsame bestuur
Pad binnegaan wanneer

Verontagsaming van

Bestuurderslisens i es

Parkeermeters

Al hierdie kategoriee het as primere doelste lling die
voorkoming van ongelukke behalwe parkeermeter o ortredings.

Daar kan geredenee r wo r d dat parkeermeterwets-

toepassing dit ook t e n doel het omdat dit 'n be ter
vloei van verkeer tot gevolg het wat ongelukke mag
verrninder.

Met hie r die argument kan saamges t em word
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maar dan moet dit beklemtoon word dat dit 'n byvoordeel is en dat die primere doel van parkeermeters
is om die sakegemeenskap tot voordeel te wees.
Dit is opmerklik dat die lisensie- en verkeersafde ling in 1977 nadat die ongeluksfaktor in 1976 die
hoogte ingeskiet het werklikwaar minder vervolgings
ingestel het.

Dit is moontlik ook een van die redes

waarom die ongeluksfaktor vir 1977 onder standaard is.
Indien die plaaslike owerheid gekwantifiseerde effektiwiteitstandaarde vir die elemente van verkeersbe heer gehad het, sou daar sekerlik meer klem in 1977
op wetstoepassing geval het en kon die ongeluksfak tor
en/of gevaarpunte op 'n beter peil gestaan het.
Dit is baie moeilik om 'n standaard effektiwiteits faktor vir wetstoepassing daar te stel, dog daar word
voorgestel dat daar 'n verhouding tussen die aanta l
vervolgings en ongeluksfaktor gehandhaaf moet word.
Die standaard effektiwiteitsfaktor, totdat die plaaslike owerheid 'n beter een prakseer, kan bepaal word
deur 'n verhouding tussen getal vervolgings tot voertuie en word in die voorbeeld jaarliks aangepas met
die verwagte groei in voertuiggetalle.

Die stan-

daarde vir 1976 en 1977 ( 1975 as standaard geneem),
sal dan soos volg daar uitsien:
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1976
Aantal vervolgings (parkeermeters uitgesluit
in 1975}
Aantal voertuie in 1975

16 535

Verhouding vervolgings per voertuig

0,31902

Verwagte groei in aantal voertuie

1
15% (2 480) )

Verwagte getal geregistreerde voertuie

19 015

5 275

5 275 +

Verwagte getal vervolgings

(2 480

=
4828
6066

=

0,319 02)

6 066

Werklike aantal vervolgings in 1976
Effektiwiteitsfaktor

X

4 828
0,80

1977
Aantal verwagte vervolgings (parkeermeters
uitgesluit} in 1976

6 066

Aantal voertuie in 1976

19 015

Verhouding vervolgings per voertuig (1975)

0,31902

Verwagte groei in aantal voertuie

15% (2 85 2}

Verwagte getal geregistreerde voertuie

21 867

Werklike getal geregistreerde voertuie

21 956
6 066 +

Verwagte getal vervolgings

(2 852
:::,

1)

<!

~~:

21 867}
x 21 956

6 976
4 239

Werklike aantal vervolgings in 1977
Effektiwiteitsfaktor

X

=

0,61

Verwagte getal voertuie en werklike voertuie dieselfde.

0, 31 90 2 )
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In die voorbeeld was die effektiwiteitsfaktor in
beide jare onder standaard.

Ten einde te weet hoe

realisties die standaard was rnoet die effektiwiteitsfaktor natuurlik in verhouding tot die ander subelernente en ongeluksfaktore beoordeel word.

8.6

Subelernent

Opvoeding van publiek

Opvoeding van die publiek kan as een van Pietersburg
se hoofelernente, sover dit verkeersbeheer betref, beskou word, rnaar daar bestaan geen forrnele uitgewerkte
plan van aksie nie en die taak word op 'n dag tot
dag basis verrig.
Die taak hou onder rneer die voorligting van skoolkinders in.

Die departernentshoof het etlike jare gelede

'n poging aangewend om die skole te betrek, rnaar die
reaksie was volgens horn swak en hy kon slegs daarin
slaag om twee skole en die kleuterskole te betrek .
Die rnislukking is egter nie met 'n verdere poging
opgevolg nie.

Die plaaslike koerante wy ook van tyd

tot tyd aandag aan spesifieke aspekte rakende verkeersveiligheid op grond van versoeke en inligting
wat deur die lisensie- en verkeersafdeling

ver-

skaf word.
Dit kan 'n goeie doel dien en dit is dan ook die ideale
toetsterrein vir doelwitbestuur, indien daar van die
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departementshoof vereis word om sy opvoedingsprogram
vir 'n jaar aan die raad voor te le.

Aan die einde

van die betrokke jaar behoort hy dan volledig vers lag
te doen oor die mate van sukses wat bereik is, en k an
hy beoordeel word aan die hand van die resultate wat
bereik is en kan 'n faktor toegeken word vir die s ubelement.
8.7

Element : Spoed van verkeersvloei

Die doel van die element spoed van verkeersvloei is
om verkeer so vinnig en veilig as wat moontlik is
binne die perke van die wet van een punt na 'n antler
te laat beweeg.

Alles wat deur die lisensie - en ver-

keersafdeling

aangepak kan word om hierdie doe l te

bereik, moet gedoen word.

Dit sal aspekte rakende

verkeerstekens veral die sinchronisering van robo ts,
puntdiens by skole en sportbyeenkomste, instel van
eenrigtingstrate, ens. insluit.

Die metodes waarop

reistyd verminder kan word, sal nie bespreek word
nie - daarvan weet die lisensie- en verkeersmense
meer as die bedryfsekonome.

Wat wel gedoen sal

word, is om 'n standaard daar te probeer stel waaraan reistyd gemeet kan word.

Daar moet onthou word

dat die inwoner berei d is om 'n mate van ongelukke
te kondoneer solank hy net vinnig van een punt na 'n
antler kan beweeg.
tussen

I

Om nou standaarde te gaan stel

n groot a antal vers k illende punte sal sinneloos wees

en daarom word voorgestel dat die vier roetes ui tgekies
word wat die meeste verkeer dra.
Die tyd wat dit 'n voertuig neem om van punt tot punt
oor die vier roetes te beweeg, word nou soos in fig.
8.7 aangeteken:

Fig. 8.7

Tydstaat vir voltooiing van vier roetes op verskillende tye van die dag en maand

Roete
Maand

Mrt.

Jun.

2e Dinsdag van
maand 08h00
2e Dinsdag van
maand 11h00
2e Saterdag
van maand 11h00
Saterdag van
einde van die
maand 11h00
Totaal vir
maand

Groottotaal vir jaar
Standaardtyd
Graad van effektiwiteit (%)

1
Seo.

2
Des.

Mrt.

Jun.

4

3

Sep.

Des.

Mrt.

Jun.

Sep~·

Des.

Mrt.

Jun.

Sep.

Des.
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Verkeersdrukte wissel gedurigdeur en in bogemelde
tabel word daarvoor voorsiening gemaak.

Nie net

wissel verkeersdrukte van minuut tot minuut nie
maar ook volgens tyd van die maand en jaar.

Die

tabel hierbo maak voorsiening dat die tyd wat dit
neem om elke roete af te le vier maal per jaar met
driemaandelikse intervalle geneem word, om vir seisoenskommelinge voorsiening te maak.

Die tweede

Dinsdag van elke maand word geneem omdat die meeste
mense hulle einde van die maand aankope afgehandel
het en dit as nie-spitstyd beskou kan word, Wqt
die dag van die maand betref.

Op die dag word daar

twee lesings geneem, naamlik 08h00 in die more wat
spitstyd vir die spesifieke dag beteken en 11h00 wat
'n nie-spitstyd lesing gee.

Elfuur elke tweede Sa-

terdagoggend gee 'n spitstyd lesing vir die besondere weeki maar nie vir die heel spitstyd van die
maand nie.

Daarvoor word die Saterdag aan die einde

van die maand geneem.

Die tye waarop die lesings

geneem word is verteenwoordigend van nie-spits-tot
uiterste spitstye met meer klem op spitstte.

Meer

kle~ word aan spitstye as nie-spitstye gegee omdat
mense meer bewus is en bly van ongerief en oponthoude wat hul ondervind as die teenoorgestelde.
Die tyd word in minute geneem en kwartaalliks en
jaarliks bymekaar getel.

Die totale aantal minute

kan dan as standaard geneem word en dan kan daar
gepoog word om daarop te verbeter.

Die standaard-
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tyd word deur die werklike tyd gedeel en die resultaat daarvan (in persentasie) verteenwoordig die
graad van effektiwiteit.

Die graad van effektiwi-

teit is afhanklik van die wyse waarop wetstoepassing
plaasvind.

Daar kan

verwag word dat wetstoepassing

op die besondere roetes, vanwee die swaarder verkeer
wat dit dra, strenger sal wees.

Wetstoepassing

op die roetes mag weer afhanklik wees van die analise van verkeersgevare en ongelukke.

As daar baie

ongelukke op die roetes plaasvind mag dit strenger
wetstoepassing tot gevolg he.

Die interafhanklikheid

van die verskillende elemente en subelemente moet dus
gedurig voor die oe gehou word.
Daar is verdere verfynings wat aangebring kan word
in die bepaling van die effektiwiteit waarmee verkeer vloei.

Dit hou verband met verkeersopeenho-

pings en duur van verkeersopeenhopings.

Dit word

nie aanbeveel vir gebruik voordat die metode van
berekening soos hierbo uiteengesit is, baie goed gevestig is en werk nie.

Die leser wat meer gein-

teresseerd is hierin kan besonderhede in The Urban
Institute and International City Management Association (1974, p. 61) kry.
Noudat al die effektiwiteits rr.~atstawwe bespreek is,
kan daar aandag aan die gebruik daarvan gegee word.
Dit sal egter eers nodig wees om aandag te skenk
aan die tipe verslag wat jaarliks deur die hoof van
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1
die lisensie- en verkeersdepartement >. gelewer word
oor die departementele werksaamhede.

8.8

Bespreking van die verslag van die hoofli sensie en verkeersbeampte vir die tydperk
tot 31/12/77

1/1/77

(Burgemeestersverslag 1977/7 8 ,

p~ 52-4)

Die verslag bet nie na enige doelstellings, waarna
gestrewe was verwys nie en dit is iets wat in die
toekoms reggestel behoort te word.

Daar was dus

ook nie sprake dat daar na effektiwiteit verwys kon
word nie.

Die departementshoof het wel die bewering

gemaak dat uit die inhoud van sy verslag blyk dat s y
departement, ten spyte van anti-inflasionere maatreels, van krag tot krag gegaan het.

Die gronde

waarop die stelling gemaak is blyk egter nie uit die
verslag· nie en dit is vreemd dat die raad die verslag so aanvaar het.
In plaas van an rret die vergelyking van die

syfers van

die verkeerstellings in 1972 en 1977 tot die gevo lg1)

Op 1/7/78 het die lisensie- en verkeersdeparteme nt ' n
afdeling geword van die nuwe departement beskermi ngsdienste. Die laaste beskikbare jaarverslag was nog
die van die lisensie- e n verkeersdepartement.

trekking te kom dut

pj

et c 1 s burg ~; oncl c r

lwyfel die

hoofstad van die Noo r de is kon die syfcrs e erder
in verband gebring gewe e s het met die toename in
die verantwoordelikheid van verkeersbcheer en wat
die gevolg daarvan is op die werksaamhede en resultate van verkeersbeheer.
Sender om verder op die verslag in te gaan kan dit
aanbeveel word dat die, inligting soos in tabel 8.8 standaardinhoud van 'n jaarverslag moet uitmaak en dat di t
dan as basis vir beplanning en beheer oor die depar tement se werksaamhede moet dien.
Die departementshoof sal nou na aanleiding van tabel 8.8
verslag moet lewer van minstens die volgende:
(i)

Hoe die standaarde vir 1977 en 1978 bepaal is
ten opsigte van die ongeluksindeks.

(ii)
(iii)

Redes waarom die ongeluksindeks negatief is.
Watter stappe geneem gaan word om terug te kom
op standaard.

(iv)

Hoe die standaarde vir 1977 en 1978 ten opsigte
van die indeks vir -die ontleding van onge lukke
bepaal is.

(v)

Redes waarom die effektiwiteit ten opsigte van
ongeluksontleding so besonder laag is.

(vi)

Watter stappe geneem gaan word om terug te kom
op standaard.

(vii)

Hoe die standaarde vir die wetstoepassings indeks
bepaal is.
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(viii}

Redes waarom wetstoepassingsindeks negatief
is.

(ix}

Watter stappe geneem gaan word om terug te
kom op standaard.

(x}

In die geval van verkeersopvoeding sal dit
nodig wees dat die departementshoof 'n program voorle waarop die belangrikste doelwitte
en aksies van die opvoedingsprogram uiteengesit gaan word.

(xi}

Dit sal dan as standaard dien.

Redes waarom die program nie uitgevoer is nie
sal jaarliks verstrek moet word.

(xii}

Indien 'n program nie sy doel bereik het nie
sal verslag gelewer moet word van wat gedoen
kan word om 'n herhaling te voorkom.

(xiii}

Ten opsigte van verkeersvloei bestaan daar nie
tans inligting nie maar die departement kan
onmiddellik begin werk aan die daarstelling
van 'n maatstaf en verduidelik hoe dit bepaal
is.

(xiv)

Redes vir afwykings van standaard ten opsigte van
verkeersvloei.

(xv}

Bespreking van regstellingstappe ten opsigte van
verkeersvloei.

Tabel 8.8
Effektiwiteitsfaktor vir verkeersbeheer 1977

Element

Veiligheid
(ongelukke)

Gewig
van
element

Subelement

80%

Aanwyser

Standaard

Werklik

s +0

1 069

1 187

0,90

Graad van
effektiwiteit

-

-

Ontleding
van ongelukke ·

s +0

9,30

17

0,55

-

-

Wetstoepassing
Opvoeding

s +0

6 976

4 239

0,61

Spoed

20%

Verkeersvloei

s +
s +

-

Nie genoegsame inligting beskikbaar nie
Nie genoegsame inligting beskikbaaj nie

I

Standaard vir volgende
jaar
Sal afhang van verwagte toename in geregistreerde voertuie
-do-

-doProgram voorgele deur
departementshoof
Gebaseer op inligting
soos op bladsy 422
voorgestel

Effektiwiteitsfaktor. 80 (0,90) + 20 (1,10) 1 )
= 72 + 22
= 94%
1)

By gebrek aan 'n werklike syfer is 'n denkbeeldige syfer vir illustrasiedoeleindes geneem.

""'Iv

CX)
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'n Verslag wat die aspekte soos hierbo uiteengesit
sistematies dek, kan as sinvolle beplannings- en
beheerinstrument gebruik word ten opsigte van die
pos verkeersbeheer. Die aspekte wat aandag vereis,
word duidelik uitgewys en sinvolle prograrmne om
swak plekke reg te stel kan op grond daarvan uitgewerk en aangepak word.
8.9

Samevatting

In die hoofstuk is daar 'n doelstelling vir verkeers beheer voorgestel waarna die twee elemente daarvan
naamlik veiligheid en spoed in subelemente verdeel
is. Daar is vervolgens 'n metode beskryf waar deur
middel van puntetoekenning per ongeluk 'n effektiwiteitsfaktor vir ongelukke bepaal is. Daarna is effektiwiteitsfaktore vir die subelemente van die element
veiligheid - bepaal. Daar is pertinent op gewys dat
die element en subelemente se effektiwiteitsfaktore
in verhouding tot mekaar beoordeel moet word omdat d it
'n goeie maatstaf is om te bepaal of die standaarde
wat geld, realisties is. Vir die subelement ontleding
van ongelukke en verkeersgevare is die aantal gevaarpunte gebruik as effektiwiteitsmaatstaf. Vir die sub element afdwinging van verkeerswetgewing is daar as
maatstaf gebruik 'n verhoud i ny tussen die aantal ve rvolgings (parkeermeteroortredings uitgesluit) en aantal
geregistreerde voertuie. Die subelement opvoeding va~
publiek vereis van die afdelingshoof om 'n jaarprogram
voor te 1~. Die raad sal aan die einde van die jaar
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op grond van sy verslag besluit of die beoogde doelwitte bereik is of nie.
Daar is slegs vir die ander element - speed van verkeersvloei - 'n metode vir die berekening van 'n effektiwiteitsfaktor voorgestel sender om aan subelemente
aandag te gee. Die effektiwiteitsmaatstaf word bepaal
deur die tyd wat dit · neem, om op verskillende tye, dae
en maande van 'n jaar oor die vier besigste roetes te
ry, met 'n standaardtyd daarvoor te vergelyk.
Nadat kortliks verwys is na die 1977-jaarverslag van
die lisen.sie- en verkeersdepartement is daar opsommenderwys in tabelvorm aangetoon hoe daar voorgestel word
die afdelingshoof in die toekoms verslag behoort te
doen.
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HOOFSTUK 9

DEPARTEMENT VAN DIE ELEKTROTEGNIESE STADSINGENIEUR
9.1

Inleiding

Die inwoner stel sekere vereistes vir 'n effektiewe
elektrisiteitsdiens waaraan die plaaslike owerheid
van sy kant af sal probeer voldoen.

Die plaaslike

owerheid van sy kant af verlang egter ook dat die
elektrisiteitsdiens winsgewend moet wees en die
eiendomsbelastingtarief moet subsidieer.

Die ver-

eistes van beide die inwoner en plaaslike owerheid
gaan in hierdie hoofstuk saamgevat word in 'n voorgestelde doelstelling vir 'n effektiewe elektrisiteitsdiens.

Net soos in die vorige drie hoofstukke

word die verskillende elemente van die doelstelling
ontleed en bespreek.
Pos 038 (straatbeligting) en 075

(afwagtingsrekening)

maak 'n baie onbelangrike deel van die departement
se begroting uit en sal nie aandag ontvang nie.

Vir

besprekingsdoeleindes is die ander drie poste naamlik
054 (elektrisiteit-administrasie), 055

(elektrisi t ei t-

opwekking) en 056 (elektrisiteit-verspreiding) saamgegroepeer en word dit as 'n eenheid behandel in
die res van die hoofstuk.
Met 'die bespreking van die departement van die elekt ro tegniese stadsingenieur - wat verder in die hoofstuk
kortweg die elektrisiteitsdepartement genoem gaan
word - word die terrein van handelsdienste betree.
'n Kort oorsig sal eers van die rol van die handels-
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dienste in die Pietersburgse plaaslike owerheid gegee
word asook van die rol wat elektrisiteitsdienste ten
opsigte daarvan speel voordat die aandag uitsluitlik
aan elektrisiteitsvoorsiening gewy gaan word.
9.2

Handelsdienste en elektrisiteitsdienste se
rol daarin

Die elektrisiteitsdepartement se inkomste het in die
finansiele jaar 1976/77 R3 027 879,09 beloop wat 63,06
persent meer was as die gesamentlike inkomste van
die ander drie handelsdienste, naamlik abbatoir, klipgroef en water wat Rl 856 875,39 beloop het.
Ten einde die belangrikheid van die elektrisiteitsdepartement na waarde te beoordeel moet daar na die belangrikheid van die handelsdienste as 'n geheel gekyk
word.

Inkomste uit handelsdienste maak die grootste

gedeelte van die Pietersburgse plaaslike owerheid se
totale inkomste uit.

In Pietersburg het die inkomste

uit handelsdienste in 1976/77 R4 279 696,92 uit 'n
totaal van R7 602 937,79 op die inkomste- en uitgawestaat beloop.

In persentasie uitgedruk is dit 56,29.

In Pietersburg het die wins uit handelsdienste oor
die afgelope dekade 'n baie belangrike plek ingeneem
in verhouding tot eiendomsbelasting.
Die volgende tabel gee die posisie oor 'n tydperk v an
tien finansiele jare weer:
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Tabel 9 - 1
Belangrikheid van elektrisiteits- en handelsdienste as brort ·van ·fond se

Jaar

Wins uit
harrlelsdienste
(Rarrl)

Eierrlomsbelasting +
wins uit
handelsdi enst e
(Rand)

1967/68

275 190

547 996

50,22

1968/69

193 859

468 366

41, 3 9

1969/70

325 241

606 688

53,61

1970/71

236 470

725 723

32,58

1971/72

299 984

711 840

42,14

1972/73

382 134

910 899

41,95

1973/74

277 737

1 037 422

26, 77

1974/75

397 083

1 422 003

27, 92

1975/76

647 688

1 729 648

37 ,45

1976/77

605 056

1 930 737

31,34

Wins uit handelsdienste as persentasie van totale
netto beooefte aan
fondse op inkomsteen ui +-nawestaat

'n Ontleding van bostaande tabel weerspieel duidel ik
die belangrike rol wat die wins uit handelsdienste
as bron van fondse speel.

Uit die laaste kolom l yk

dit egter of die plaaslike owerheid 'n gebrek aan
beleid het oor die rol wat h andelswinste moet speel
omdat die persentasie van jaar tot jaar so wyd
skommel.

Die indruk word verkry dat daar nie 'n

goeddeurdagte langtermynplan is nie en dat tariewe
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van jaar tot jaar op 'n ad hoc basis bepaal word.
Die verhouding eiendomsbelasting tot wins uit handelsdienste is 'n saak waaroor daar deeglik besin behoo rt
te word en die raad behoort sy beleid in die opsig
bekend te maak. Dit is ondenkbaar dat die staat ' n
belastingbeleid sal he wat nie op 'n rasionele onderliggende filosofie gebaseer is nie en dieselfde behoort te
geld vir plaaslike ~rhede. Daar behoort 'n defini tiewe verhouding
tussen die hoofbronne van netto fondse te wees. Hoe swaarder daar
op eiendcm.5belasting gesteun word, oor hoe minder rrense

word

die las versprei veral as daar in ag geneem word dat
ongeveer dertig persent (syfer verstrek deur die
stadstesourier) van die grondwaardasie in Pietersburg
geen eiendomsbel~sting vir die plaaslike owerheid
oplewer nie omdat dit staats- en provinsiale eiendom
is en daarom nie onderworpe aan eiendomsbelasting is
nie. Word verhoogde fondse uit hoer handelswinste
verkry, dan word die las oor 'n breer basis versprei.
Elkeen wat dan van die diens(te) gebruik maak, he t
nou in elk gevalook die geleentheid om minder van die
diens(te) gebruik te maak en sodoende te bespaar.
'n Persoon wat 'n eiendom besit, het geen keuse ni e
en moet maar betaal sender opsie om te kan bespaar.
Daar behoort oor belangrike beginselsake soos hier die
'n duidelike beleid neergele te word.
Daar bestaan volgens die stadstesourier 'ri ongeskrewe
reel dat die provinsiale owerheid nie maklik 'n ve rhoging in handelsdienstetariewe sal goedkeur wat sal

435

lei tot 'n hoer nettowinspersentasie as twaalf tot
vyftien persent op 'n handelsdiens nie.

Dit is di e

enigste faktor wat deur die hoer owerheid neergele
is wat die raad kan verhoed om buitensporige wins
uit die handelsdienste te maak.

'n Ander faktor

sal natuurlik die reaksie van die plaaslike · inwone rs
wees.

Daar ontstaan altyd teenkanting ·as tariewe

verhoog word.

As die verhogings, hetsy vir dienste

of belasting, egter as grondslag 'n deeglik deurdagte
basis het, dan kan die teenkanting redelik ge t empe r
word.

As die publiek byvoorbeeld weet dat dit be leid

is dat elektrisiteitstariewe s~ vyf-en-twintig pe rsent
van die netto behoefte aan fondse op die inkomsteen uitgawestaat moet lewer dan behoort enige verdui deliking waarom tariewe verhoog word, as dit verb and
hou met di~ doelstelling, meer geredelik aanvaar te
word.

Die plaaslike owerheid se tariefbepalings en

die bydrae van elke diens tot die netto behoefte aan
fondse is bedryfsekonomies gesien op 'n te losse
voet en toon gebrek aan behoorlike beleid.
Die bydrae wat die elektrisiteitsdepartement to t bogenoemde syfers speel is aansienlik en sal late r in
die hoofstuk onder punt 9.8 in tabel 9.8 behandel
word.

Op di~ stadium kan d a ar miskien net vermel d

word dat die departement van die elektrotegniese
stadsingenieur die departement is wat in die jaar
1976/77 die grootste inkomste en uitgawe gehad he t.
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Die inkomste was R3 027 879,09 terwyl die uitgawe
R2 932 108,64 was.

Die netto wins was dus R95 770,45 .

Die uitgawe van elektrisiteitdienste

het dus 38,57

persent van die totale uitgawes op die belastings- enalgemenedienstestaat

uitgemaak.

Die departement

van die elektrotegniese stadsingenieur is dus, as
daar uit 'n inkomste en uitgawe oogpunt na gekyk
word, die belangrikste departement van die plaaslike
owerheid en sal op die oog af die grootste moontlikheid vir winsneming en/of besparing bied.
Ten einde te probeer bepaal hoe effektief die elektrisiteitsdepartement bestuur word, moet daar gekyk
word na die doelstellings daarvan.

Daar kon nerens

'n duidelike omvattende geformuleerde doelstelling
gevind word nie en daarom is daar gepoog om in eenvoudige taal 'n doelstelling voor te stel en te def inieer

wat in die res van die hoofstuk breer toegelig

sal word.
9.3

Doelstellings van die elektrisiteitsdepartement

Doelstellings vir dieselfde saak sal nooit of selde
deur enige twee persone identies geformuleer word nie .
Die kanse is egter groot dat daar groot ooreenstemmin g
sal wees oor die basiese e lemente van doelstellings.
Met dit in gedagte is die volgende doelstelling vir
die elektrisiteitsdepartement geformuleer:
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Om sonder onderbreking soveel krag as wat verlang
word aan almal wat daaraan behoefte het te voorsien
teen die laagste tariewe moontlik en terselfdertyd
die beplande wins te maak waarmee die eiendomsbelas tingtarief gesubsidieer moet word.
Die bostaande doelstelling kon op die oog af net sowel di~ van •·n private . onderneming gewees het as daa r
op veral die winselement daarin gelet word.

'n Ont-

leding van die doelstelling sal egter tog belangrike
verskille tussen 'n private onderneming en die elektrisiteitsdepartement van die plaaslike owerheid u itwys al strewe beide daarna om 'n wins te maak.

Die

bespreking wat nou volg, sal plaasvind aan die han d
van die volgende elemente :
Sonder onderbreking;
Verskaffing van soveel elektrisiteit as wat v erlang word;
Verskaffing van elektrisiteit aan almal wat d aaraan behoefte het;
Verskaffing van elektrisiteit teen die · Laagste
tariewe

(koste);

Beplande wins;

en

Eiendomsbelastingtarief s ubsidieer.
9.4

Element: Sonder onderbreking

Die huishoudelike verbruiker verwag dat daar krag sal
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wees ashy die knoppie druk of skakelaar aanskakel.
As dit nie daar is nie dan ontwrig dit gewoonlik d ie
huishouding.

Die gevolge daarvan is ongerief en as

daar skade is, is dit gewoonlik gering.

Die indus-

triele verbruiker kan egter groot skade ly omdat
produksie tot stilstand kom en daarom sal die plaas like owerheid alles in sy vermoe doen om onderbrekings te voorkom.

Behalwe die verlies en · ongerief

wat verbruikers ly beteken 'n onderbreking vir die
plaaslike owerheid ook verlies aan inkomste.
Onderbrekings kan hoofsaaklik in twee groepe verde el
word, naamlik die in die voorsiener (Evkom) se netwe rk
en tweedens die in die verspreider (plaaslike owerhe id)
se netwerk.

Oor die onderbrekings in die voorsiene r

se netwerk het die plaaslike owerheid geen beheer nie,
terwyl onderbrekings in die tweede kategorie behee rbaar of onbeheerbaar mag wees.

Onbeheerbare

onde rbre-

kings word gewoonlik veroorsaak deur weerlig, oorstromings en ander rampe.

Beheerbare onderbreki ngs

is gewoonlik die tipe waar kapasiteit Va.I}wee swak
vooruitbeplanning onvoldoende raak om veral spi t svraag te hanteer.

Volgens die elektrotegniese stads-

ingenieur bestaan daar in Pietersburg nie beheerbare
kragonderbrekings nie en kan alle onderbrekings in
die tydperk sedert sy aan ste lling op 1 Augustus 1975
as onbeheerbaar beskryf word.
Kragonderbrekings het nadelige gevolge wat soos reeds
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aangetoon, tot 'n minimum beperk moet word.

Ge-

durende die 1976/77 finansiele jaar is 'n 125 kVA
generator vir bystandsdoeleindes aangekoop.

Di e

oorspronklike oogmerk was om dit vir nooddiens t e
gebruik by die waterpompstasies of ander persele.
Dit is egter met groot sukses aangewend om verbruikers van krag te voorsien waar normale voorsienin g
vanwee 'n kabelfout afgesny was {Burgemeestersverslag
1977/78, p. 18).

Dit is dus wel moontlik om die

nadelige gevolge van kragonderbrekings te verminder.
In welke mate die plaaslike owerheid bereid sal wees
om fondse vir die doel te bewillig is 'n saak waaroor 'n bedryfsekonoom horn nie sal wil waag nie.

Al

aanbeveling wat gemaak kan word, is dat die voordele
wat deur sodanige uitskakeling teweeggebring sal
word, indien daarop besluit word, behoorlik omskryf
moet word.

Dit kan uitgedruk word in terme van per-

sentasievermindering in tydsduur van periodes van
kragonderbreking.

Die voordeel kan dan opgeweeg word

teen die koste daaraan verbonde.

Sou die plaasl ike

owerheid bereid wees om die koste, al sou dit selfs
buitensporig hoog wees, aan te gaan om onderbrek ings
uit te skakel of te verminder, sal die bedryfsekonoom
daarmee vrede he.

Die enigste voorwaarde is dat die

voordeel van die u i tgawe beh oorlik omskryf moet wees.
Met ononderbroke lewering wo r d ook bedoel ononde rbroke
oor die langtermyn.

'n Pr i vate onderneming sal nor-
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maalweg as 'n produk of produklyn nie wipsgewend is
nie produksie en/of bemarking daarvan staak. Die
plaaslike owerheid is ten opsigte van elektrisiteitsverspreiding nie in dieselfde posisie nie. Elektrisiteitsvoorsiening is 'n diens wat ononderbroke gelewer moet word al word daar nie 'n wins gemaak nie.
Anders as by 'n private onderneming waar verliese
tot ondergang kan lei, kan die plaaslike owerheid
die diens aanhou lewer deur bloot net sy tariewe te
verhoog of inkornste uit 'n ander bron te vind. Dit
behoort egter 'n noodrnaatreel te wees. Die hoogste
doelstelling van 'n elektrisiteitsdepartement behoort
te wees, omdat hy in 'n monopolistiese posisie verkeer, om doeltreffendheid in 'n groot mate na te jaag.
Die departement moet nooit sy bevoorregte posisie dat
hy ononderbroke diens kan lewer omdat hy die mag het
om tariewe te verhoog uitbuit nie, maar behoort sy
verantwoordelikheidsbesef te toon deur alles in die
stryd te werp om die diens teen minimum koste te lewer
binne die perke van die gedefinieerde doelstelling.
Ten einde die diens egter teen die minimum koste te
lewer, sal dit nodig wees om tog die diens of 'n deel
daarvan te onderbreek onder sekere omstandighede.
Wat hierrnee bedoel word sal duidelik word uit 'n bespreking van die volgende opskrif.
Krag aan die dorp kan deur middel van 'n enkele of
verskeie transmissiestelsels gelewer word. In Pieters-
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burg word krag deur 'n dubbeltransmissiestelsel versprei wat tot gevolg het dat ten minste 'n. deel van
die dorp krag sal h~ sou een van die stelsels faal.
Nie net krag sonder onderbreking is nodig nie maar
ook soveel krag as wat die verbruiker verlang. Party
keer wil die verbruiker baie krag h~, party keer
minder. Wat ook al sy vraag, moet daarin voorsien
word die oomblik wanneer hy dit benodig en daarom
is die volgende element wat bespreek word belangrik.
9.5

Element : Verskaffing van soveel elektrisiteit
as wat verlang word

9.5.1

Inleiding

daar in _gedagte gehou word dat die plaaslike owerheid 'n wins uit handelsdienste maak dan kan daar aanvaar word dat alles moontlik gedoen sal word om in al
die aanvraag te voorsien. Net soos enige private
ondememing ook sal probeer om sy totale omset so
hoog moontlik te h~ sal die elektrisiteitsdepartement
dit ook wil doen. Waar 'n private ondememing egter
gewoonlik goedere hanteer wat opgeberg kan word sodat
die invloed van seisoenskommelinge uitgeskakel of
afgeplat kan word, het die . slekb~isiteitsdepartement
die probleem dat hy 'n kommoditeit hanteer wat vir
alle praktiese doeleindes nie opgegaar of verwerk
As
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kan word nie.

Elektrisiteitsverbruik is 'n kommodi-

teit waarvan die gebruik geweldig wissel volgens
seisoene en ook volgens tyd van die dag.

Die plaas -

like owerheid moet in staat wees om in die spitsvraag
te voorsien, maar moet in gedagte hou dat dit onekonomies is om doodeenvoudig die kapasiteit van die
distribusienetwerk by die spitsvraag te laat aanpas
sonder om metodes aan te wend om die spitsvraag a f
te plat.

Daar moet verder gepoog word om die gap ing

tussen spitsvraag en die gemiddelde verbruik so
klein moontlik te hou.

As daarin geslaag kan word

dan kan die grootste opbrengs op kapitale investe ring
bereik word.

Ten einde die gaping tussen die ge-

middelde verbruik en die spitsaanvraag so klein a s
moontlik te hou sal dit nodig wees om verbruik me t
spitstye te beperk of te ontmoedig en gedurende n iespitstye aan te moedig.

Volgens McCullough (1978 ,

p. 45) kan dit op een of meer van die volgende metodes geskied:
(i)

Die gebruik van twee-tariefmeters waarmee elektrisiteit verbruik gedurende sekere tye van
die dag teen hoer of laer tariewe gemeet word .

(ii)

Die heffing van 'n maksimum aanvraagtarief wat
afgesien van die gewone tarief per eenheid be taal moet word.

(iii)

Die aanwending van lasbeheer.
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Aldrie

metodes is baie duur en het groot kapita le

en/of cnderhoudsuitgawes tot gevolg.

As 'n .elek tri-

siteitstarief egter ontwerp kan word om di~ klas verbruiker wat 'n groot gaping · tussen spits- en gemiddelde verbruik het sever te kry om die koste van 'n lasbeheerstelsel op sy water- en geboueverwarmerstel sel,
waardeur die gaping verklein kan word, te dra, sa l
dit volgens McCullough (1978, p. 45) geweldige ve rminderings in die kapitale koste van opwekkings- en
verspreidingstelsels tot gevolg he.

Dit is goedk oper

en meer effektief om die vraag na krag te verminder
as om in 'n ekwivalente addisionele kapasiteit te
voorsien.
Die term, soveel as wat verlang word, is waar binne
sekere perke.
tariewe.

Die perke word bepaal deur EVKOM se

As die verbruiker toegelaat word om soveel

krag te verbruik as wat hy nodig het waneer hy wil
kan dit horn baie duur te staan kom.

Om te verduide-

lik waarom dit horn duur te staan sal kom, is dit nodig om kortliks te verduidelik op grond van inli gting
deur die elektrotegniese stadsingenieur verskaf, waarom EVKOM se kragtariewe op die spitsverbruik geb aseer
word.

9.5.2

Re des waarom EVKOM se tariewe op spi tsv raag
gebaseer word

Spitsvraag is die grootste probleem waarmee 'n e lektri-
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siteitsvoorsiener te doen het (Verslag van die elektrotegniese stadsingenieur aan die bestuurskomitee,
20/2/78, Agenda, p. 162(c)).

Elektrisiteitsverbruik

wissel gedurende die verloop van 'n dag.

Of die ver-

bruiker mJ.n of baie krag verbruik, die krag moet beskikbaar wees in voldoende hoeveelhede wanneer hy di t
benodig.

Die opwekkingsfasiliteite om in hierdie

vraag, wat gewoonlik van korte duur is, te voorsien is
baie d~ur.

Die opwektoerusting word dus slegs vir

kort periodes optimaal of naby optimaal benut terwyl
dit die oorgrote meerderheid van die tyd teen 'n baie
laer kapasiteit benut word.

As die vraag dus eweredig

was sonder dat daar so iets soos 'n spitsvraag was,
dan sou opwekkingsfasiliteite met 'n laer kapasiteit
en gevolglik 'n baie kleiner kapitaalinvestering voldoende gewees het.

Ten einde investering in die ge-

weldige duur opwekkingsfasiliteite te beperk, word
die spitsverbruik van 'n plaaslike owerheid in aanmerking geneem by die bepaling van sy rekening.

Hoe

laer die spitsverbruik van 'n plaaslike owerheid hoe
goedkoper die totale eenheidskoste van elektrisiteit.
Ten einde te verduidelik hoe die rekening beinvloed
word, is dit nodig om kortliks te let op die vyf
elemente waaruit EVKOM se tarief aan Pietersburg bestaan.
9.5.3
(i)

Elemente van EVKOM se tarief
Diensgeld

Dit is 'n bedrag wat betaal word
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vir die diens wat gelewer word wanneer d it be nodig word.

Dit is baie laag en het op l Sep-

tember 1978 R20,00 per maand beloop.
(ii)

Eenheidskoste

Dit is 'n bedrag per eenheid

wat vermenigvuldig word met die aantal eenhede
aangekoop deur die plaaslike owerheid.

Die b e-

drag word elke drie maande aangepas deur 'n
formule wat die verhoging van steenkoolpry se
akkornrnodeer.
(iii)

Maksimurn aanvr·aagkoste

Hierdie koste maa k

die belangrikste element van Pietersburg s e
maandelikse rekening uit.

Pietersburg se ele k-

trisiteitsrekening het soos volg (kyk tabel 9.2)
daar uitgesien in die twaalf maande Julie 19 77
tot Junie 1978 en daaruit kan afgelei word ho e
'n belangrike deel die maksimum aanvraagkoste
van die totale rekening uitmaak.
Uit tabel 9.2 is dit duidelik dat die to ta le maksinmm aanvraagkoste (wat bereken word vo lgens die
hoogste geintegreerde verbruik gedurende en i ge
uur in die maand) elke maand meer was as d ie totale
bedrag wat per eenheid (kolom 4) betaal was.

Tabel 9 - 2
Pietersburg se elektrisiteitsrekening (EVKOM) 1977/78

'
Maand

1
Diensgeld

2
Eenhe1e
aangekoop

3

4

Xoste
per
eenheid

Totale
koste
. (2 X 3)

Maksimum aanvraagkoste
5
7
6
Maksiroum
Tarief
Totale
eenhede
koste
aangevra
(5 X 6)

8

9

Afslag (20\)

Totale
koste
(1 + 4 - 8)

1977
R20,00

13 543 032

0,49

R66 360, 86

29 480,00

R2,50

R73 700,00

R27 716,17

Rll2 364,69

Augustus

20,00

12 963 141

0,49

63 519,39

29 320,00

2,50

73 300,00

27 067,88

109 771 , 51

September

20,00

10 829 417

0,49

53 064, 14

27 501,80

2,50

68 754,50

24 067,73

97 770,91

Oktober

20,00

11 398 825

o, so

56 994, 13

23 521,80

2, SO

58 804,50

22 863,73

92 954,90

November

20,00

10 315 082

o, 50

51 575,41

22 646,20

2,50

56 615,50

21 342,18

86 868, 73

Julie

10

11

Algemene
toe slag

(90\)
RlOl 12 8, 22
(90\)
98 794,36
(90\)
87 993,82 '
(90'\) iI
83 659,,. 1 Ii
(90 \ ) I
78 18i, 56 i

I
I

(9 0 \)

20,00

9 152 975

0,50

45 764,88

21 969,60

2,50

54 924 ,00

19 841,78

80 867, 10

Januarie

20,00

10 277 214

0,505

51 899,93

21 452,20

2,50

53 630,50

20 810,09

84 740,34

Februarie

20,00

9 359 291

0,505

47 264,42

21 929,80

2,50

54 824, 50

20 121,78

81 987,14

Maart

20,00

9 651 161

0,505

48 738,36

22 725 ,80

2, 50

56 814,50

20 814,57

84 758,29

April

20, 00

11 597 290

0,53

61 465,64

25 631,20

2,50

64 078,00

24 812,73

100 750,91

Mei

20,00

12 518 343

o, 53

66 347,22

27 462,00

2,50

68 655,00

26 704 ,44

108 317,78

Junie

20,00

12 481 248

0, 53

66 150, 61

31 680,80

2, 50

79 202,00

28 774,52

116 598,09

679 144, 99

305 321,20

763 303,00

284 937,60

1 157 750,39

Desember

Rekening
vir Maard
(9 + 10)

.

72 780,39

R213 4 92, 91
208 565,87
185 764,73
176 614 ,31
165 050,59
153 647,49

1978

Totale vir
jaar

134 087 019

Br on

EVKOM rek enings vir di e verski ll ende maande

( 127\)
107 620,23
(127\)
104 123,67 I
( 12 7\) I
i
l 07 643, 03 I
(127\)
127 953 ,66
(127\)
137 563,58
( 127\)
148 079,57 ,

192 360, 5 7
186 110,81
192 401,32
228 704, 57
245 881 36
26 4 677 ,66

I
1 255 521,80

2 413 212 . 19

I
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(iv)

Afslag vir groot verbruikers

'n Afslag van ,

twintig persent word toegestaan op die totaal
van die bedrag in kolomrne 4 en 7 as dit Rl 500
per maand oorskry.
(v)

J!.lgemene toes'lag

'n Toeslag van 127 persent

word tans op die bedrag bereken in kolom 9
gehef, omdat Pietersburg 'n uitbreidingsgebied"
is.
Daar is reeds genoem dat die plaaslike owerheid 'n
wins uit sy elektrisiteitsvoorsieningsdiens wil en
eintlik moet maak.

Die ideaal sal wees om die wins

so groot as moontlik te maak.

Dit kan verkry word

deur inkomstes te verhoog of uitgawes te verminder.
Die afplatting van die spitsvraag bied 'n moontlikheid tot kostevermindering en die wyse waarop dit
kan geskied word nou bespreek.

9.5.4

Metodes waarop die spitsvraag verminder
kan word

Die metodes wat hieronder bespreek gaan word, is die
praktiese moontlikhede wat vir die Pietersburgse plaaslike owerheid beskikbaar is en is gebaseer op inligting

wat op die raadsvergadering •:an 20 Februarie 1978 deur
die elektrotegniese stadsingenieur voorgel~ is.
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9.5.4.1

Addisionele opwekking

Addisionele opwekking kan deur middel van 'n afsonderlike generator geskied wat in die spitsvraag kan voorsien teen 'n betreklik lae koste.

Die krag wat deur

so 'n generator opgewek word, kan parallel met EVKOM aan
die verbruikers voorsien word of sommige verbruiker(s)
kan in die spitstyd aan die netwerk onttrek word en
afsonderlik krag van die generator ontvang.
Ontwikkeling parallel met EVKOM sou die meeste voordele ingehou en ook die mees ekonomiese gewees het,
indien daar nie vereis was dat die plaaslike owerheid
aan EVKOM 'n bedrag vir elektrisiteit moes betaal het
wat by wyse van die volgende formule bepaal word nie :
Minimum betaling per jaar =a-(~)
waar a= 12 x die maksimum aanvraag op die verbruiker
se stelsel in die jaar van rekening en
b = som van maandelikse gelyktydige maksimum
aanvraag op die verbruiker se stelsel in die jaar van
die rekening.
Die enigste wyse waarop die formule tot Pietersburg
se voordeel kan wees, sal wees as die maandelikse
maksimumvraag konstant gehou kan word.

Indien die

syfers in tabel 9.3 geneem word as voorbeeld dan kan
besef word hoe moeilik dit sal wees omdat diespitsverbruik
van maand tot maand wissel.

Pietersburg se kragstasie,

wat reeds aan produksie onttrek is, kan nog 10 000 kW
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per maand lewer.

Terwyl daar in elk geval vir

EVKOM se maksimum krag gelewer betaal moet word,
sal EVKOM ongeveer 22 000 kW voorsien, ten,yl die
kragstasie se lewering dan sal wissel tussen l 000
kW in die somer tot 10 000 kW in die winter.

'n

Ondersoek wat deur die elektrotegniese stadsingenieurgedoen is, het aangetoon dat dit onekonomies
sal wees hoofsaaklik vanwee die feit dat die kragstasie se eenheidskoste hoer as EVKOM s'n is.
9.5.4.2

Rimpelbeheer

Rimpelbeheer is 'n stelsel waardeur sekere apparaat
aa:rr6f afgeskakel word deur middel van 'n audiofrekwensiesein op die voorsieningsnetwerk.

'n Rele word

gewoonlik aan waterverwarmerstelsels en ondervloerse
verhittingstelsels geinstalleer wat dit na gelang
van behoefte afskakel om die spitsvraag te verminder.
Die dorp se warmwaterstelsels en ondervloerse verhittingstelsels word dan deur 'n sentrale stelsel
beheer.

Die stelsel word aan die warmwater- en on-

dervloerse verhittingstelsels verbind omdat dit die
minste ongerief, indien enige, sal veroorsaak.

Deur

kragvoorsiening na hierdie stelsels te onderbreek
word 'n element van die doelstelling - sonder onderbreking - wat vroeer in die hoofstuk gegee is nie
nagekom nie.

Die nadelige gevolge daarvan sal egter,

volgens die elektrotegniese stadsingenieur so gering
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wees dat die verbruiker kwalik, indien wel, sal agterkom dat die warmwaterstelsel en/of ondervloerse
verhittingstelsel afgeskakel het.

Vir alle prak-

tiese doeleindes kan gestel word dat dit eintlik
meer 'n verskuiwing van verbruik as 'n onderbreking
van verbruik is.
Die effek van rimpelbeheer op totale elektrisiteitsverbruik is volgens die elektrotegniese stadsingenieur
minimaal en hy skat dat di t min of meer l persent van daaglikse verkope sal wees.

Die groot invloed van rimpel-

beheer is dat die stelsel die totale verbruik beter
oor 'n dag versprei eerder as om totale verbruik te
verminder.
Die moontlikheid is ook baie sterk dat die onderbreking nic elke dag sal plaasvind nie.

Gestel die ver-

wagte spitsvraag vir 'n maand is 30 000 kW.

Die

rimpelbeheerstelsel sal dan alleenlik op die dae in
werking tree wat die verbruik 26 400 kW te bowe gaan.
Die geskatte bruto besparing wat meegebring kan word
deur vierduisend reles

(die aantal waterverwarming-

stelsels in Pietersburg) te installeer sal 3 600 kW
op die spitsvraag wees.

(Verslag van die elektroteg-

n iese stadsingenieur aan die bestuurskomitee 20/2/78,
Agenda, p. 162(g)).

Bereken teen die maksimum aan-

vraagkoste van R2,50 per kW in Tabel 9.2 sou dit die
volgende besparing vir die tydperk Julie 1977 tot
Junie 1978 teweeggebring

het.
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Tabel 9.3

Maarrlelikse besparing op EVKOM elektrisiteitsrekenirtg indiert spitsvraag elke
maand met 3 600 kW besroei kon gewees het (Julie 1977 ·tot Jurtie 1978)

aand

Spitsvraag

Brute besparing
(Rand)
(3 600 ·x "R2,50 )

% Besparing
op koste

(kW)

Veranderde spitsvraag (kW)

Koste teen
werklike
spitsvraag
(Rarrl)

Koste teen
veranderde
spitsvraag
...
(Rarid)"

.1li e

29 480,00

25 880,00

73 700, 00

64 700, 00

9 000,00

12, 21

.1gustus

29 320,00

25 720, 00

73 300,00

64 300,00

9 000,00

12,28

::?ptember

27 501, 80

23 901,80

68 754,50

59 754,50

9 000,00

13,09

k.tober

23 521, 80

19 921,80

58 804,50

49 804, 50

9 000,00

15, 30

:>Vember

22 646, 20

19 046, 20

56 615,50

47 615, 50

9 000,00

15,90

es ember

21 969, 60

18 369,60

54 924,00

45 924,00

9 000,00

16,39

:muarie

21 452, 20

17 852,20

53 630, 50

44 630, 50

9 000,00

16,78

ebruarie

21 929, 80

18 329,80

54 824,50

45 824,50

9 000,00

16,42

;i.art

22 725,80

19 125, 80

56 814,50

47 814,50

9 000,00

15,84

pril

25 631, 20

22 031,20

64 078,00

55 078,00

9 000,00

14,05

ei

27 462, 00

23 862, 00

68 655, 00

59 655, 00

9 000,00

13, 11

'.m ie

31 680, 80

28 080,80

79 202,00

70 202, 00

9 000,00

11,36

977

g79
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Die voorwaarde waarop bogenoemde besparings verkry
sou word, is natuurlik dat die plaaslike owerheid
vooruit presies kon skat wat die verbruik sou gewees
het.

Uit bostaande tabel is dit duidelik dat die

spitsverbruik van maand tot maand redelik gewissel
het.

So was die laagste spitsvraag gedurende Januarie

1978 21 452,20 kW teenoor 'n hoogste spitsvraag van
31 680,80 kW in Junie 1978.

Die gemiddelde maandelikse

spitsverbruik was 25 443,43 kW.

Daar is reeds in

hoofstuk 2 daarop gewys dat vooruitskattings nie eenhonderd persent akkuraat gemaak kan word nie en die
voordeel in bogenoemde tabel is dus slegs 'n teoretiese maksimum besparing.

Die plaaslike owerheid sal

uit syfers van die verlede veral vir verwagte minimum
temperature, hoofsaaklik vir tussen agt uur en nege
uur in die oggende,

'n vooruitskatting moet maak van

elke maand se spitsverbruik.

Een of meer wiskundige

tegnieke, gekoppel met die gebruik van die rekenaar,
sal absoluut noodsaaklik wees daarvoor ten einde die
voorspelling so akkuraat moontlik te maak.

Oorskat-

ting van die spitsverbruik sal tot gevolg he dat
potensiele besparing verbeur word deurdat die rimpelbeheer te laat in werking tree om die volle voordeel
van die 3 600 kW besparing te benut.

'n Onderskat-

t ing mag tot gevolg he dat die kragonderbreking op
die warmwater- en ander toestelle te lank duur en
ongerief veroorsaak.

Die vorige element - sonder

onderbreking - kan dan wesentlike probleme --veroorsaak.
Die bruto besparing van Rl08 000 per jaar soos hierbo
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bereken kry nog meer waarde as in ag geneem word dat
dit 'n netto besparing (ten opsigte van aankoopkoste
alleen) van Rl96 128 tot gevolg het.

Die syfer word

soos volg verkry :
Brutobesparing

Rl08 000

- 20% afslag

R 21 600
R 86 400

+ toeslag van 127%

Rl09 .728
Rl96 128

Die elektrotegniese stadsingenieur meld (Agenda van
die oestuurskomiteevergadering gehou op 20 Februarie
1978, p. 162 (g)) dat 'n diepgaande studie van Pietersburg se behoeftes nodig is om vas te stel waar die
ek onomiese grens le vir die aantal reles wat geinstalleer moet word.

Die totale koste vir 4 000 reles sou

R63 0 000 beloop terwyl die rente en kapitale delging
op so 'n groot lening ongeveer R85 000 per j aar sou be loop .
Die netto besparing per jaar op die hele projek van
rimpe lbeheer sou dus ongeveer Rlll 128 beloop.
Die raad het besluit om dit aan die elektrotegniese
stadsingenieur op te dra om 'n ondersoek uit te voer
op grond van die skynbare voordele van rimpelbeheer.
Op 31 Oktober 1978 was die verslag nog nie gereed nie
en die vooruitsig was dat dit eers J~nuarie 1979 ge-
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reed sou wees.

Dit is jammer dat daar nie beter vor-

dering met die verslag gemaak word nie omdat dit die
verbruiker waarskynlik tot R9 260

vir elke maand wat

die instelling van die stelsel sloer kos.
9.5.4.3

Lasbeheerstelsels

Hieronder word verstaan dat die las op 'n spesifieke
installasie beheer word en dat dit nie soos by rimpelbeheer sentraal beheer word nie.

Dit het voordele vir

kleiner dorpe maar vir ' n groot dorp soos Pietersburg
waar daar 'n groot vraag na krag is deur industri~le
instellings, veroorsaak dit meer nadele as voordele.
9.5.4.4

Verhoging van tariewe

Oppervlakkig beskou kan 'n verhoging in tariewe indien
verbruik bo 'n sekere kerf styg die probleem oplos.
So byvoorbeeld kan die tarief vir elektrisiteit gedurende Juliemaande wanneer die jaar se hoogste vraag
ondervind word met 'n sekere persentasie belas word
om buitengewone verbruik te verminder.

Daar kan egter

t wee argumente aangevoer word waarom dit hoogs waars kynlik nie sal slaag nie.

Eerstens sal dit teen die

openbare welsyn wees om van die verbruiker te verwag
om sy verbruik van elektrisiteit in te kort.

Tweedens

sal dit slegs slaag indien die spitsverbruik daardeur
afgeplat kan word en daarvoor is daar geen waarborg
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nie.

Die interessante verskynsel doen horn in Pieters-

burg voor dat spitsverbruik elke dag gedurende 08h00
to t 09h00 voorkom.

Geen bevredigende verklaring, nie

eens van die elektrotegniese stadsingenieur, kan
h iervoor gevind word nie, en dit versterk net die vermoe de da t daar geen waarborg is dat hoer tariewe die
spitsverbruik sal laat afneem nie.
Dit was glad nie moontlik om 'n neiging te bepaal i n
die toename in spitsvraag oor die afgelope paar jaar
nie.

In die Burgemeestersverslag 1976/77

(p. 68)

word die spitsvraag van die kragstasie en EVKOM gegee.
Ongelukkig kan die twee syfers nie bymekaar getel word
nie omdat die spitsvrae nie noodwendig gelyktydig was
nie.

Die kragstasie se spitsvraag kan byvoorbeeld in

Junie in die jaar gewees het en EVKOM s'n Julie.
Slegs die spitsvraag vir 1976/77 naamlik 32 000 kW is
bekend

(Agenda en notule van die bestuurskomiteever-

gaderi ng van 20 Februarie 1978, p. 162(c)).
Samevattend kan dus gestel word dat die plaaslike owerheid sal probeer om soveel krag as wat verlang word te
voorsien maar dat dit onekonomies is om dit altyd te
voorsien wanneer dit verlang word.
9.6

Element: Ve r skaf fin g van elektrisiteit aan
almal wat daaraan behoefte het

Hierdie element spreek vir sigself en daarop hoef nie
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veel uitgebrei te word nie behalwe dat die aandag
daarop gevestig moet word dat die plaaslike owerheid
altyd gereed moet wees om krag onmiddellik te voorsien
aan verbruikers wat veral nuwe geboue betrek.

Dit

impliseer dat die distribusienetwerk vir meer as net
die huidige vraag voorsiening moet maak.
9.7

Element : Verskaffing van elektrisiteit teen
die laagste· koste

Tot op hierdie stadium het die bespreking in 'n groot
mate gesentreer om die verkryging en beskikbaarstelling
van elektrisiteit.

Met bogenoemde onderwerp is die

stadium nou bereik waar die elektrisiteit aan die verbruiker verkoop en 'n prys daarvoor bepaal moet word.
Die prys word weerspieel in die tarief wat vir elektrisiteit gevra word.

'n Tarief is nie iets wat sommer

na willekeur vasgestel kan word nie en hou meer in as
wat daar op die oog af in is.
McCullough U978, p. 43) onderskei ses elemente van 'n
suksesvolle elektrisiteitstarief wat vir skrywer groo t
sin uitmaak en wat as maatstaf gebruik kan word oor
die mate waarin die elektrisiteitsdepartement behoorl ik
beplan het of nie.
(i)
(ii)

Die elemente is die volgende

Vraagverwante koste moet verhaal word;
Vaste koste moet verhaal word;
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(iii)

Energiekoste moet verhaal word;

(iv)

'n Hoe ladingsfaktor moet aangemoedig word;

(v)

'n Hoe arbeidsfaktor moet aangemoedig word;

(vi)
(vii)

'n Wins moet getoon word;

en

Die tarief moet aanvaarbaar en prakties wees.

Daar sal vervolgens aan elkeen van bogemelde elemente
as subelemente van die element, verskaffing van elektrisiteit teen die laagste koste, aandag geskenk word.
9. 7. 1

Subelement : Vraagverwante koste moet verhaal
word

Die kapitaalkoste van die distribusienetwerk hang af
van die vraag na of koers waarteen elektrisiteit verbruik word.

Die distribusienetwerk se kapasiteit moet

sodanig wees dat dit die hoeveelheid elektrisiteit wat
benodig word, kan hanteer.

Hoe hoer die vraag na elek-

trisiteit hoe groter die kapasiteit van die distribus ienetwe rk en natuurlik hoe hoer die kapitaalkoste daaraan
verbonde.

Soos reeds aangetoon sal die distribusienet-

werk nie altyd en waarskyn lik nooit teen volle kapasiteit benut word nie.

Die kapitaalkoste van die dis-

tribusienetwerk moet verhaal word afgesien van die
graad van benutting daarvan.
vir kapitaalprojekte

Die benodigde fondse

van hierdie aard is gewoonlik

hoog en dit word normaalweg verkry deur lenings terugbetaalbaar oor 'n tydperk van twintig jaar aan te gaan.
Die volgende gee 'n aanduiding van verpligte lenings-
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terugbetalings ten opsigte van die opwekkings- en di s tribusienetwerk in die jare 1972 tot 1977 van Pie tersburg.

Tabel 9 .4

Verpligte lening s terugbetalings ten opsigte van
elektrisiteitsdepartement

Jaar

Bedrag

Totale uitgawes

% van totale

uittrawes

1972/73

R 88 923

Rl 363 802

6, 52

1973/74

137 938

1 579 079

8,74

1974/75

133 799

1 897 277

7,05

1975/76

160 412

2 116 402

7,58

1976/77

106 541

2 932 108

3,63

Bron

Syfers deur s tadstesourier vers trek

Uit b os taan d e tab el k an afgelei wo r d da t d ie ornvang
van verpligte l eningsteru gbeta l in g s n i e baie g root
i s nie en dat dit minder belangrik geword het toe
EVKOM se tariewe in 1976/77 'n skerp styging begin
toon het .
Hi e rdie gelde kan op een van die volgende rnanie re verhaal word :
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(i)

Deur die betaling van 'n beskikbaarheidstarief
of die dienste gebruik word of nie.

(ii)
(iii)

Deur die heffing van 'n oppervlaktetarief.
Deur middel van 'n bloktarief waar die eerste
en tweede of meer blokeenhede wat verbruik word
teen 'n hoer tarief as daaropvolgende eenhede verkoop word.

(iv)

Deur middel van tariewe wat gevra word vir gebruikte eenhede.

9.7.2

Subelement

Vaste koste moet verhaal word

Met vaste koste word bedoel al die maandelikse koste
wat verbonde is aan die bedryf en onderhoud van die
distribusienetwerk sowel as die administrasie daarvan
vir 'n kapasiteit wat mag wissel tussen twee vaste
punte.

Dit is normaalweg nie baie moeilik om hierdie

koste te bereken nie.

Indien die kapasiteit 'n sekere

grens verbysteek vind 'n toevoeging tot die kostes
plaas wat ook as vas beskryf kan word tussen twee volgende punte.

Batty (1963, p. 221) verwys na sulke

koste as "fixed costs stepped" en vervolg : "Unfortunately, there is no generally accepted definition
of the terms being dealt with; sometimes these costs
which are of a stepped nature

are called semi-

variable costs".
In Pietersburg word vaste koste en vraagverwante koste
verhaal deur middel van 'n minimum maandelikse heffing
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per perseel

of daar elektrisiteit verbruik word of

nie en wat 'n basiese heffing vir huishoudelike en
besigheidstoevoer behels.

Daarbenewens betaal die

besighede ook net soos die grootmaatverbruikers 'n
diensheffing.
9. 7. 3

Subelement : 'E nergiekoste (aa·n koopkoste)
moet verhaal word

Hierdie is koste wat min of meer direk in verhouding
met die hoeveelheid elektrisiteit wat aangekoop word
wissel.

In Pietersburg bestaan dit hoofsaaklik uit

die aankoopprys van elektrisiteit van EVKOM.

Teore-

ties sal die minimumprys wat vir elektrisiteit gevra
kan word gelyk wees aan wat daarvoor betaal word.
Dit is egter baie belangrik om daarop te let dat nie
alle krag wag aangekoop word, verkoop word nie, omdat
daar 'n aansienlike deel in die distribusieproses
verlore gaan.

Tabel 9.5 gee 'n idee van die omvang

van distribusieverliese vir Pietersburg oor 'n tydperk
van vyf jaar.
Die invloed van die verlore eenhede is aansienlik.
Indien die verlies in eenhede oor die bogenoemde vyf
jaar vermenigvuldig word met die aankoopprys per eenheid dan skep dit die sorgwekkende beeld soos weergegee
in tabel 9.6.
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Tab el 9 . 5

Omvang van distri busi everliese

Jaar

Eenhede aangekoop en ,
opgewek

Eenhede
verkoop

.Verlies
(Eenhede)

,

..

'

.

.

.

'

% verlies
op totale
aankope en
opwekking

1972/73

131 588 523

121 834 394

9 754 129

7,41

1973/74

136 793 063

124 360 652

· 12 432 411

9,09

1974/75

146 760 077

135 356 814

11 403 263

7,77

1975/76

116 542 945

106 422 082

10 120 863

8,68

1976/77

124 972 643

110 542 27~

14 ,430 ,3€;5

11,55

Bron : Stadsraad Pietersburg Finansiele State,
30/6/77, p. 22.

Tabel 9 .6

Verlies in rand ten opsigte van verlore eenhede
Jaar

Verlies in
eenhede ·

Koste per eenheid
a a nqekoop · (sent) ·

Totale verlies
(ram)

1972/73

9 754 129

1,047

102 126

1973/74

12 432 411

1,159

144 091

1974/75

11 403 263

1,303

148 585

1975/76

10 120 863

1,838

186 .- 021

1976/77

14 430 365

2,556

368 840
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Die hefboomeffek wat 'n geringe besparing of verli e s
op begrote kapasiteit op die wins of verlies van die
elektrisiteitsdiens mag he, is groot.

Indien die

plaaslike owerheid byvoorbeeld daarin kon geslaag het
om die verlies vir die jaar 1976/77 (11,55%) dieselfde te gehou het as in die vorig~ jaar (8,68%)
dan sou dit in terme van rand,

'n verlaging in aankoop-

koste van R91 651 beteken het wat 'n verhoging van
95,70 persent op die wins vir die jaar van R95 770
(kyk tabel 9.8) tot gevol~ sou gehad het.

As daar een item in die elektrisiteitsdepartement is
waaroor dus baie strerig beheer uitgeoefen behoort te
word, dan is dit distribusieverliese.

Die plaaslike

owerheid behoort onmiddellik werk daarvan te maak om
'n standaard ten opsigte van distribusieverliese daar
te stel wat baie streng afgedwing behoort te word.
Distribusieverliese behoort 'n onderwerp te wees wa aroor jaarliks sander uitsondering breedvoerig versla g
gedoen behoort te word indien dit met meer as een
persent negatief van die aanvaarbare standaa rd skommel.
Dit word ook aanbeveel dat die elektrotegniese stadsin genieur elke keer ashy fondse vir die distribus ienetwerk aanvra, moet aantoon in watter mate dit verliese gaan teewerk.
Wanneer die elektrisiteitstariewe vir 'n tydperk gehef
word, behoort die voorsitter van die bestuurskomitee
duidelik te vermeld vir watter persentasie verlies in
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distribusie voorsiening gemaak word en hoe tot op
daardie stadium verspreidingsverliese daar uitgesien
het ten opsigte van 'n standaard wat bestaan en wat
gedoen is of gaan word om verliese binne standaard
te hou indien dit daarvan afwyk.

Tot op 1 September

1978 is daar nog nerens ooit voor die raad 'n skriftelike verslag gele oor wat presies die invloed uit
'n kosteoogpunt van verspreidingsverliese is nie.
Die persentasie verlies vir verspreiding vorm deel
van die statistiek wat jaarliks in die ,:finansiele
state weergegee word en interessant genoeg word die
koste per eenheid aangekoop ook verstrek.

Dit sou

baie insiggewend gewees het indien, deur die resultaat van die twee syfers in rand en sent uit te druk,
die verlies as gevolg van verspreiding ook weergegee
sou word.

Dit is opmerklik dat die raad nog nooit

besluit het dat die rand-sent-gevolge van die verlies
in verspreiding in die jaarverslag vervat moet word
nie.

Dit kan miskien daaraan toegeskrywe word dat die

plaaslike owerheid 'n monopolie het en die tariewe
sodanig kan verhoog dat hy ten spyte van daling in
verkope nog sy begrote inkomste kan bereik, sou sy
beplanning nie akkuraat wees . nie.

Dit is 'n voorreg

wat 'n private onderneming baie selde, indien ooit,
beskore is.

Die erns van die saak is deur die stads-

tesourier besef en hy het teen die helfte van 1978,
as beginpunt van 'n ondersoek na die finansiele implikasies van verspreidingsverliese die volgende interessante vergelykende tabel van verliese saamgestel en
tot skrywer se beskikking gestel :
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Tabel 9.7
Elektrisiteit : Verliese in versp·r eiding ('1976/77
finansiele jaar)
%

1.

Nylstroom

0,42

2.

Warmbad

1,66

3.

Germiston

1,68

4•

Springs

2,61

5.

Carletonville

2,95

6.

Nigel

3,22

7.

Pobchefstroom

4,43

8.

Rustenburg

4,47

9.

Stilfontein

4,76

10.

Randfontein

5,12

11.

Middelburg (Tvl)

5,14

12.

Krugersdorp

5,46

13.

Edenvale

5,63

14.

Verwoerdburg

6,15

15.

Phalaborwa

6,22

16.

Boksburg

6,34

17.

Benoni

6,34

18.

Vereeniging

6,40

19.

Bloemfontein

6,44

20.

Brakpan

6,52

21.

Alberton

6,66

22.

Brits

6,91

23.

Klerksdorp

7,04
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24.

Tzaneen

7,11

25.

Sandton

7,25

26.

Witbank

7,42

2 7.

Welkom

8,67

28.

Ermelo

9,17

29.

Orkney

9,22

30.

Standerton

10,04

31.

Potgietersrus

10,68

32.

Roodepoort

10,76

3 3.

Pietersburg

11,55

34.

Nelspruit

13,59

35.

Kempton Park

15,39

36.

Louis Trichardt

18,08

Die posisie wat Pietersburg op bogemelde tabel beklee
is nie so swak vanwee die drie-en-dertigste plek wat
beklee word nie, maar wel omdat die verlies 11,55 persent
is teenoor die gemiddeld van 6,98 persent.

Dit toon

duidelik hoe noodsaaklik dit is om aandag aan hierdie
probleem te gee.
Eers wanneer die plaaslike owerheid alles ekonomies
moontlik gedoen het om verliese te beperk, kan hy met
' n goeie gewete 'n eenheidstarief vir elektrisiteit
bepaal wat ook genoegsaam mag wees om 'n wins te
realiseer waaruit eiendomsbelasting gesubsidieer kan
word.
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9.7.4

Subelemeht : 'n Hoe· 1a·s - of' ladihgsfaktor
moet aangemoedig• wo·r d

Say (1973, p. 11 - 9) druk die lasfaktor deur middel
van die volgende formule uit
Lasfaktor

=

Gemiddelde vrag
Maksimum vrag

Wanneer in gedagte gehou word dat 'n hoe ladingsfaktor aangemoedig moet word dan kan uit bogenoemde formule afgelei word dat die plaaslike owerheid se tariewe tot gevolg moet he dat die gemiddelde vrag en
maksimum vrag so na as moontlik gehou moet word.

Dit

moet met ander woorde 'n eweredige verbruik sonder
spitsvraag aanmoedig.

Daar is reeds aangetoon hoe

daar deur middel van rimpelbeheer gebruik gemaak kan
word om spitsvraag van veral huishoudelike verbruikers
af te plat sonder dat ongerief veroorsaak word.

Rimpel-

beheer is egter nie altyd die aangewese oplossing in
geval van groot verbruikers nie omdat onderbrekings
groot ongerief en skade tot gevolg kan he.

Die elek-

trisiteitstariewe kan egter sodanig aangewend word
dat dit uit 'n ekonomiese oogpunt gesien vir die
groot verbruiker genoeg voordele mag inhou om sy
lasfaktor te verhoog.

'n Hoer lasfaktor kan aange-

moedig word deur aan verbruikers 'n afslag toe te
staan vir 'n verbetering in lasfaktor.

Die afslag kan

toegestaan word omdat dit ook tot die plaaslike owerheid se voordeel is as die lasfaktor verhoog.

In
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Johannesburg (McCullough, Maart 1978, p. 47) word aan
verbruikers 'n afslag op die totale rekening toegestaan
vir enige verbetering in lasfaktor bo 25 persent.

Die

afslag is 0,6 persent vir elke 1 persent verbetering bokant 25 persent.

Die afslag het tot gevolg dat 'n ver-

bruiker met 'n 100 persent lasfakto~ 45 persent afslag
ontvang.
'n Verbruik~r met 'n 80 persent lasfaktor kry
,

33 persent afslag en een met 'n 50 persent lasfaktor
15 persent.

In Pietersburg word grootmaatverbruikers in die meer
as 100 kVA geinstalleerde vermoe kategorie soos volg
belas

~

1,4 sent per eenheid vir die eerste 100 000 eenhede;

1,25 sent per eenheid bokant 100 000 eenhede;
R4,75 per kVA
Minimum maandelikse rekening R400,00.
Indien 'n verbruiker se geinstalleerde vermoe minder
as 100 kVA is maar sy verbruik meer as 50 kVA is word
hy ook op bogenoemde basis belas.
Die afslag wat toegestaan word, plaas nou die onus op
die groot verbruiker om sy verbruik so aan te pas dat
hy die grootste rnoontlike ekonorniese voordeel trek.
Terselfdertyd rnoedig die afslag ook hoer verbruik
aan in nie-spitstye vanwee die relatief goedkoop tariewe waarteen addisionele eenhede elektrisiteit verbruik

aangekoop kan word.
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Dit word nogtans aanbeveel dat die Pietersburgse
plaaslike owerheid die moontlikheid ondersoek om
die spitsverbruik te laat afneem deur grootmaatverbruikers op dieselfde wyse aan te moedig om
hulle lasfaktor te verhoog as in Johannesburg.
Ten einde die saak behoorlik te oorweeg sal dit
nodig wees om die volgende inligting oor 'n tydperk
van twaalf maande ten opsigte van die grootmaatverbruikers in die 100 plus kVA kategorie te versamel :
(i)

Tobale vraag in kVA ten tye van meting van
dorp se maandelikse spitsvraag.

(ii)

Totaal van verbruikers se hoogste individuele
kVA lesing gedeel deur die syfer wat in (i) bereken is.

Die inligting sal die plaaslike owerheid 'n aanduiding
gee van die aandeel wat die 100 plus kVA verbruikers
in die spitsvraag het en of hulle spitsvraag ooreenstem
met die res van die verbruikers se spitsvraag.

Hoe

nader aan 1 die syfer bereken in (ii) is, hoe groter
sal die spitsvraag van die verbruikers ooreenstem met
die dorp as geheel se spitsvraag en hoe groter behoort
die motivering vir die plaaslike owerheid te wees om
die grootrnaatverbruikers aan te moedig om hulle lasfaktor nog verder te verbeter.
Die gebruik van twee-tariefmeters waarna op bladsy 442
verwys is mag

'n ander oplossing wees wat oorweeg kan

word wanneer die spitsverbruik van die verbruikers

469

grootliks ooreenstern met die dorp as geheel se spitsverbruik.
9.7.5

Subelernent:

n Hoe

arbeidsfaktor moet aange-

moedig word
Hierdie element van die tariefstruktuur van elektrisiteitsvoorsiening het slegs met grootmaatverbruikers
te doen.

Say

(1973, p. 2 - 5) gee die volgende defi-

nisie van arbeidsfaktor: "The rate of transfer, storage,
conversion or dissipation of energy.

In sinusoidal

alternating-current circuits the active power is the
mean role of energy conversion; the reactive power is
the peak rate of circulation of energy stored; the
apparent power is the product of r.m.s. values of
voltage and current" .
As bedryfsekonoom sal daar nie gepoog word om tot die
wese van bogenoemde ingewikkelde definisie deur te dring
nie.

Daar sal egter 'n poging aangewend word om in

eenvoudige taal di~ probleem aan te dui wat volgens
McCullough deur die tariefstruktuur help opgelos behoort te word.
Waar die lasfaktor te doen het met hoe 'n verbruiker
sy toestelle gebruik, het die arbeidsfaktor met inherente eienskappe daarvan te doen.
As 'n verbruiker van groot elektriese motors en sweis-
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apparaat, om slegs twee voorbeelde van swak arbeidsfaktorapparaat te noem, gebruik maak, trek hy 'n baie
groot stroorn maar sy verbruiksmeter, as dit 'n kWH
meter is, dui

'n baie lae lesing aan.

Dit is dan

tot die verbruiker se voordeel maar tot die plaaslike
owerheid se nadeel. As die verbruik

egter met 'n

kVA meter gemeet word wat die hoogste verbruik oor
'n tydperk van 'n halfuur gedurende elke maand meet sal die verbruiker genoemde voordeel verloor en sal
dit horn aanmoedig om sy spitsvraag te verminder.
Hy sal egter ook aangemoedig word om sy arbeidsfaktor
te verbeter.

Die voordele daaraan verbonde, sender

dat die tegniese redes verstrek word waarom dit so
is, is by wyse van die volgende voorbeeld deur die
elektrotegniese stadsingenieur aan skrywer verduidelik :
As 'n 50 kW masjien se arbeidsfaktor0,7 is gaan die
drywing 71,74 kVA wees en as die arbeidsfaktor 0,8
is gaan die drywing 62,50 kVA wees en as die arbeidsfaktor 0,9 is gaan die drywing 55,56 kVA wees.
Die gevolg is dat, soos uit bogenoemde voorbeeld blyk,
dit die verbruiker sal betaal om tegniese veranderings
in sy apparaat aan te bring om sy arbeidsfaktor te
verhoog en sodoende sy kVA lesing te verminder.
Die feit dat grootmaatverbruikers in kVA gemeet word,
dien as aansporing vir die verbruiker om sy arbeids-
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faktor t.e verbeter.

Die tariefstruktuur as sodanig

bied egter geen aanmoediging van die plaaslike owerheid se kant om die verbetering aan te moedig nie.
Die aanmoediging kan kom as die dorp as geheel se
arbeidsfaktor swak is en daar werklik groot verbruikers is wat probleme kan veroorsaak.

Volgens die

elektrotegniese stadsingenieur is dit tans nie die
geval in Pietersburg nie.
9.8

Element

'n Wins · moet gemaak Wdrd

Bogenoemde opskrif is 'n getroue weergawe van Pietersburg se beleid ten opsigte van die elektrisiteitstariewe wat gehef word.

Wat die grootte van die wins

moet wees, is 'n saak wat in 'n groot mate van die
bestuursbeleid behoort af te hang.

Die volgende aan-

haling uit die 1978/79-begrotingsrede (p. 4) gee 'n
aanduiding van die benadering in Pietersburg tot wins
uit die elektrisiteitsdiens :
"'n Aansienlike gedeelte van EVKOM se verhogings was
deur die Stadsraad geabsorbeer, terwyl daar geen verhoging in watertariewe op hierdie stadium aanbeveel
word om die verhoging van 15 persent, waarna ek hierbo
verwys het, van ons verbruikers te verhaal nie.

Die

posisie van die elektrisiteitsdiens het egter sodanig
verswak dat die Raad geen ander uitweg gehad het as
om sy elektrisiteitstariewe met ongeveer 10% te verhoog
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nie.

Hierdie nuwe tariewe is reeds afgekondig en

tree op 1 Julie 1978 in werking.

As gevolg van

die feit dat die Raad sekere tariefverhogings self
gedra het, het die toestand sodanig ontaard dat die
stadium bereik was dat die elektrisiteitsrekening
feitlik geen wins meer getoon het nie.

Indien met

hierdie gebruik volgehou sou word, sou ons 'n situasie
bereik het waar ons grondeienaars die elektrisiteitsverbruikers sou moes subsidieer.

Die Raad was egter

die mening toegedaan dat dit onbillik sou wees en dat,
deur elektrisiteitstariewe te verhoog,

'n breer ver-

spreiding van die las bewerkstellig sou kon word.
Die elektrisiteitsonderneming is immers 'n handelsafdeling en behoort derhalwe 'n bydrae te maak tot
verligting van belasting en nie andersom nie.

Toe

die Raad die verhoogde elektrisiteitstariewe oorweeg
het, was dit gedoen met die gedagte dat die eiendomsbelasting tarief moontlik verlaag sou word".
Die elektrisiteitsdepartement is die departement met
die grootste volume op die belastings- en algemenedienstebegroting.

Hoe hoer die omset in elektrisi-

teit, hoe groter sal &ie hefboomeffek van goeie bestuur op die wins of verlies daarvan en gevolglik
ook die invloed op die begroting as geheel wees.
Dat die wins uit elektrisiteit 'n belangrike invloed
gespeel het en nog speel blyk uit tabel 9.8.
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Tabel 9.8

Belangrikheid van wins uit elektrisitE!it

Jaar

Wins

% wins op

% van

omset

har:rlelswins

% van handels-

wins en eien. domsbelasting

1967 /68

R188 068

19,80

68,34

34,32

1968/69

150 181

14,20

77 ,47

32,06

1969/70

234 734

19, 89

72, 17

38,69
33, 11

1970/71

240 303

19,31

101,62 1 )

1971/72

255 540

18,21

85,18

35,90

1972/73

280 848

17,08

73,49

30,83

1973/74

199 822

11, 23

71,95

26,30

1974/75

195 752

9,35

49,30

13, 77

1975/76

234 207

11, 07

36, 16

13, 54

1976/77

9'5 770

3 ,16

15,83

. 4,96 .

Bron: Tabel saamgestel uit ooreenstemmende jare se
finansiele state.

Uit bostaande tabel blyk dit baie duidelik dat ~ie
elektrisiteitsdepartement in die verlede 'n baie b elangrike rol gespeel het as bron van fondse. Dit
het byvoorbeeld tot en met 1973/74 vir meer as 'n
kwart van die plaaslike owerheid se netto behoefte
aan fondse voorsien.

Daarna het die bydrae

in ran d

en sent egter nog steeds hoog gebly alhoewel die pe rsentasie bydrae tot netto behoefte aan fondse aan s i en1)

In 1970/71 was daar 'n verlies van R8 583 deur die water d iens
gemaak en daarom is die persentasie hoer as 100.
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lik afgeneem het.

In 1976/77 was die afname in rand,

sent en persentasie egter dramaties.
Dit is die plaaslike owerheid se voorreg om te besluit
hoeveel wins hy uit elektrisit eit wil maak en die bedryfsekonoom sal horn nie daaroor uitspreek nie en
daarom sal die beginsel daarby gelaat word.
Net soos wat 'n private onderneming sy verkope nie
heeltemal akkuraat vooruit kan skat nie is dit ook
vir die plaaslike owerheid moeilik om die verbruik
akkuraat vooruit te skat.

Daar is reeds aangetoon

wat die nadelige gevolge kan wees van 'n skielike
opswaai in die vraag veral as dit 'n spitsaanvraag
is.

Waar die private onderneming 'n wins uit 'n ver-

hoging in vraag kan maak mits hy die voorraad besk ikbaar het,kan die plaaslike owerheid horn in die eienaardige situasie bevind waar 'n hoer vraag tot minder
wins kan lei as dit 'n hoer spitsvraag tot gevolg
het.

'n Verlaging in vraag, as dit nie gepaard gaan

met ooreenstemmende laer spitsvraag nie, kan ook 'n
laer wins as waarvoor begroot is tot gevolg he.

Die

plaaslike owerheid is egter in die bevoorregte posisie dat hy in staat is, anders as gewoonlik in
die geval van private ondernemings,om sy begrote
1
wins te behaal bloot deur die tariewe aan te pas. )
Dit is :ondenkbaar dat dit vir 'n private onderneming
1)

Dit sal natuurlik alleen moontlik wees as die wins wat
geneem word nie na oordeel van die Admini s trateur buitensporig is nie. Kyk bladsye 434 en 435 .
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moontlik sou wees om die verkoopprys van sy produkte
te verhoog as logiese uitweg, om begrote wins te behaal as daar gemerk word dat dit nie bereik gaan word
nie.

Vanwee openbare teenk anting sal 'nraad

nie sy tariewe

egter

sommer na •willekeur verhoog nie.

Die persentasie wins wat uit die elektrisiteitsverkope gemaak word, is, anders as in 'n private onderneming waar wins op omset en kapitaal belangrik is,
nie besonder belangrik nie.
en sent is belangriker.

Die bedrag wins in rand

Die tariewe sal dus daarop

ingestel wees om 'n sekere bedrag wins te in.

Die

bedrag kan aan die begin van 'n jaar redelik akkuraat
bepaal word.

lets wat die plaaslike owerheid dan ge-

rus kan oorweeg is om die bedrag by wyse van gelyke
maandelikse bydrae te in in plaas van op die huidige
basis waar daar 'n baie groot verskil is in elektrisiteitsrekenings tussen die winter- en somermaande.
Dit is 'n aangeleentheid wat met die rekenaardeparte ment wat die rekenings druk uitgepluis behoort te
word.

Sodra die verbruikerslesings van die verskil-

lende klasse verbruikers in totaal bekend is, kan
elke verbruiker volgens 'n formule aangeslaan word
om die bedrag wat vir die betrokke maand benodig
word te in.

Dit sou egte r beteken dat tariewe per

eenheid van maand tot maand mag verskil en daarvoor
sou die Administrateur se toestemming nodig wees.
In die geval het die privaatonderneming weer die voordeel
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dat hy in 'n seisoen van lae of hoe aktiwiteit inkomste makliker kan manipuleer deur middel van prys(tarief) verhogings of verlagings.
Die tyd het miskien aangebreek dat die plaaslike owerheid 'n spesiale poging moet aanwend om alle moontlik hede tot besparing dringend te ondersoek en te vra
dat die elektrotegniese stadsingenieur maandeliks verslag oor die vordering wat daarmee gemaak word,doen .
Miskien kan die rede waarom dit nog nie gedoen word
nie gesoek word by die elastisiteit van die vraag na
elektrisiteit.
Dit is jammer dat die elastisiteit van die vraag na
elektrisiteit nie groter is nie.

Ten spyte van 'n

styging van 144 persent per eenheid in koste van elektrisiteit in die tydperk 1972/73 tot 1976/77 (tabel 9.6),
het die vraag, hoewel baie stadiger (29,39%), elke
jaar toegeneem.

Die tabel 9.5 bevat vir die jare

1972/73 tot 1974/75 ~ok die eenhede wat aan die
buurdorp Potgietersrus verkoop was.

Ten einde die

persentasie toename in die aantal eenhede aan Pieters burgers verkoop, vir die tydperk 1972/73 tot 1976/77
te bereken, is die aantal eenhede aan Potgietersrus
verkoop naamlik 36 403 506 afgetrek van 121 834 394
in tabel 9.5.

Dit lyk of 'n verhoging in tariewe

wel die verbruik stadiger as die verhogings laat toene em
het.

Die plaaslike owerheid is ten spyte daarvan

in die gelukkige posisie dat totale verbruik skynbaar
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nooit sal afneem nie en daarom sal hy nog steeds die
bedrag wins wat hy wil in,kan in en sal die druk om
eerder na besparingsmaatreels te kyk nie so groot
wees nie.

Sou 'n verhoging in tariewe die totale

verbruik laat afneem het, sou die plaaslike owerheid
seker lankal 'n stelsel van ten minste rimpelbeheer
ingestel gehad het om tariewe laag te hou ten einde
verbruik te stimuleer.
Ter afsluiting moet aanbeveel word dat die plaaslike
owerheid daadwerklike stappe neem om tariefverhogings
teen te werk deur meer ingestel te wees op besparings
wat bewerkstellig word deur iets te spandeer in plaas
van iets af te knyp.

Hiermee word bedoel dat 'n

persoon(e) aangestel behoort te word wat voltyds sy
aandag kan skenk aan besparingsmaatreels in alle departemente. Na die persoon se posisie is reeds in
.

hoofstuk 6
9.9

1)

verwys en word die saak daarby gelaat.

Element

Eiendomsbelastingstariewe subsidieer

"Local authorities in South Africa, like local authorities in most other countries of the world, enjoy
relative freedom in the disposal of trading surpluses "
(Cowden, 1969, p. 109).
In Pietersburg word winste uit handelsdienste oorgedra
na die belastingsfonds en verliese op handelsdienste
daaruit gedek.
1)

Daar is argumente wat daarvoor en

Kyk p. 325 en 335.
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daarteen aangevoer kan word maar dit sal geen doel
dien om dit te bespreek nie.

Die feit is dat winste

uit handelsdienste gemaak word en dat dit 'n baie
belangrike bron van inkomste vir die plaaslike owerheid is.

Waar dit in 'n private onderneming gaan om

winsmaksimalisering kan dit by 'n plaaslike owerheid
uit die aard van die saak nie daaroor gaan nie en
gaan dit meer om die subsidiering van die eiendomsbelastingstarief.
"Die elektrisiteitsonderneming is immers 'n handelsafdeling en behoort derhalwe 'n bydrae te maak tot
verligting van belasting en nie a:i:1dersom nie"
{Boshoff, Begrotingsrede, 1978 - 1979, p. 4).
bladsy 433 is daar reeds

Op

'n uiteensetting gegee van

die mate waarin die elektrisiteitsdepartement 'n
bydrae oor 'n tydperk van tien jaar gemaak het tot
die verligting van belasting.

Nadat die netto wins

uit elektrisiteit in 1976/77 gedaal het tot 3,16 persenl~n daar verwag was dat dit vir 1977/78 na onder
3 persent sou daal, het die plaaslike owerheid tariewe op 1 Julie 1978 sodanig aangepas dat die verwagte wins in 1978/79 tot 11 persent sal styg.

Dit

kan aanvaar word dat die winsvlak seker nie maklik
weer sal styg tot die vlakke

van

1967 tot 1973 nie.

Daar kan uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt geen beswaar ingebring word teen die praktyk van die subsidiering van die eiendomsbelastingtariewe deur wins
1)

Kyk tabel 9.8, p. 473.
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uit handelsdienste nie, solank daar soos reeds vermeld
'n behoorlike beleid ten opsigte van die omvang daarvan is en dit nie op 'n lukraakmetode geskied nie.
9.10

Element : Die tarie'f• moet' ·a :a nvaarbaar en
12rakties wees·

Dit is baie moeilik om te se wat 'n aanvaarbare tarief
is. Sosiale en politieke faktore kan veroorsaak dat
daar afgewyk word van tariewe wat op gesonde matematiese beginsels gebaseer is. Die druk wat inwoners en
instansies soms uitoefen sal moeiliker weerstaan word
as die plaaslike owerheid nie 'n behoorlik geformuleerde wins- en prysbeleid ten opsigte van sy elektrisiteitsdienste het nie.
Die pers speel 'n rol in die bepaling of 'n tarief
aanvaarbaar is omdat dit baie keer 'n weerspieeling
is van die inwoner se gevoel daaroor.
As die koerant daarby 'n plaaslike koerant is waarvan die werknemers ook inwoners is kan daar gewis van kennis geneem word. So byvoorbeeld het die een plaaslike koerant, die Review,in hoofvoorbladberigte in sy uitgawes van 28/7/78 en 4/8/78 verslag gedoen van inwoners
se ontsteltenis oor hoe munisipale rekenings vir
Julie 1978 en die reaksie van die stadsklerk, stadstesourier, burgemeester en voorsitter van die bestuurskomitee daarop. Eintlik was daar tegnies geen fout
met die rekenings nie en was dit hoog omdat Julie 'n
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spitsverbruikmaand is vanwee die winter, 'n tariefverhoging wat op 'n EVKOM tariefverhoging gevolg het in
werking getree het op 1 Julie en sornrnige meters se
lesings langer as die gewone 30 dae uitmekaar geneem
was.
Ten spyte van die goeie geldige redes wat deur die
voorsitter van die bestuurskomitee verstrek is waarom die tariewe so hoog was, was daar nogtans skok
en verontwaardiging onder die inwoners. Dit sou
polities miskien beter gewees het as die raad die
tariewe nie verhoog het juis gedurende die tyd van
die jaar dat elektrisiteitsrekenings op hul hoogste
is nie. Dit is te betwyfel of die raad maklik weer
in die toekoms 'n verhoging in werking sal laat tree
en/of meterlesings vir langer as 30 dae uitmekaar
sal laat neem in Julie ten spyte van die feit dat
daar tegnies niks met hulle optrede in die genoemde
voorbeeld verkeerd was nie.
Wat die praktiese sy betref kan die stelling gemaak
word dat die tariewe ongekompliseerd moet wees en
nie tot situasies moet kan lei waar verhoogde verbruik tot 'n verlaging in die maandelikse rekening
sal lei nie. Die tariewe soos dit tans daar uitsien,
voldoen aan hierdie vereiste.
Daar kan afgesluit word deur te verrneld dat 'n tarief
uit 'n bedryfsekonomiese oogpunt aanvaarbaar en prak-
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HOOFSTUK 10

DEPARTEMENT VAN DIE STADSINGENIEUR

10.1

Inleiding

In hierdie hoofstuk gaan slegs die drie poste wat
op water betrekking het bespreek word.

Die poste

sal as 'n eenheid bespreek word. Wins uit water
het in 1977/78 18,19 persent 1 )van die totale netto
behoefte aan fondse voorsien wat die belangrikheid
van die waterdiens onderstreep.

Water is 'n nood-

saaklike kommoditeit waarvan mens en dier se voortbestaan afhanklik is.

Daar kan trouens beweer word

da t die voortbestaan en vooruitgang van enige samelewing van water afhanklik is.

In die hoofstuk sal

daar 'n doelstelling voorgestel word van wat 'n
effektiewe waterdiens kan wees.

Die doelstelling

sal in sy verskillende elemente opgebreek word en
elkeen daarvan sal bespreek word.

Net soos in die

geval van die ander d i enste wat die plaaslike owerheid lewer is literatuur skaars betreffende effektiwiteitsmaatstawwe vir waterlewering.

Soos sal

blyk uit die bespreking in die hoofstuk is Pietersburg se probleme met water ingewikkeld en is daar
1)

Sien tabel 10.S vir besonderhede.
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baie veranderlikes wat mekaar beinvloed.

Dit sal

daarom nie moontlik wees om presiese voorskrifte
te wil gee oor die belangrikheid wat elke element
van die doelstelling in verhouding tot die ander
elemente moet beklee nie.
Die bespreking in die hoofstuk sal in hoofsaak 'n
feitlike

weergawe wees van die belangrikste aspekte

rakende die waterdiens en behoort die leser onder
die indruk te bring van die groot en moeilike verantwoordelikheid wat behoorlike beplanning en beheer nie
net van die raad en departement van die stadsingenieur
vereis nie maar ook van die stadstesourier se departement.
Di e departeme nt van die s t adstesourier is ver a l b e tro kke by
d i e bepaling van tariewe en winsbeplanning sover dit die
waterdiens betref.

Die bespreking sal vervolgens met 'n

voorgestelde doelstelling ten opsigte van die waterdiens
begin.
10.2

Doelstelling vir 'n effektiewe waterdiens

Die volgende doelstelling behoort redelike aanvaarding
te geniet : om sonder onderbreking soveel suiwer water
as wat verlang word aan alle verbruikers wat daaraan
behoefte het te voorsien teen die laagste koste moontlik
en terselfdertyd die beplande wins waarmee die eiendomsbelastingtarief gesubsidieer moet word te maak.
'n Ontleding van bogenoemde definisie onderskei die
volgende belangrike elemente :

43 5

Sender onderbreking;
suiwer water;
soveel water as wat verlang word te lewer;
teen laagste koste;
beplande wins;
eiendomsbelasting subsidieer.
Die bespreking in die res van die hoofstuk sal rondom
bogenoemde elemente van die doelstelling sentreer.

Die

elemente sal ook in bostaande volgorde behandel word
en daarom vind daar nou onmiddellik hieronder 'n bespreking van die element "sender onderbreking" plaas.
10.3

Sender onderbreking

Die lewering van water is onteenseglik die diens wat
deur die plaaslike owerheid as krities noodsaaklik
beskou moet word.

Omdat mens en dier daarvan moet

lewe sal 'n onderbreking in die diens ongerief en,
indien dit lank genoeg aanhou, ellende veroorsaak.
Pogings sal daarom aangewend moet word om selfs 'n
geringe onderbreking in watertoevoer te voorkom en
ook veral omdat die spoelrioelstelsel van Pietersburg
van water afhanklik is om effektief te funksioneer.
Onderbrekings in watertoevoer kan plaasvind vanwee
foute in die voorsieningsnetwerk of vanwee die feit
dat daar nie water is om te voorsien nie omdat dit
opgeraak het.

Eersgenoemde onderbreking kan plaas-

vind in die Departement van Waterwese se netwerk of
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in die plaaslike owerheid se eie netwerk.

Onderbre-

kings in die Departement van Waterwese se netwerk
is iets waaroor die plaaslike owerheid hoogstens
feitlik verslag hoef te doen en sal daar gelaat word.
Onderbrekings in die plaaslike owerheid se netwerk
sal onder die huidige opskrif bespreek word terwyl
onderbrekings as gevolg van die feit dat daar nie
voldoende water is nie onder punt 10.5, naamlik soveel water as wat verlang word te lewer, bespreek
sal word.
Die plaaslike owerheid het nie 'n spesifieke maatstaf om te meet in hoe verre almal ononderbroke water
ontvang het of nie ontvang het nie.

Dit is jammer

want dit behoort uit 'n raadsoogpunt insiggewend te
wees om te verneem hoe die inwoner die voorsiening
van water mag beoordeel.

As die verbruiker sy kraan

oopdraai en daar is water behoort die diens as effektief beskou te word wat die element van die doelstelling betref.

Waar dit nie die geval is nie be-

hoort inligting daaroor versamel te word en verslag
oor die redes daarvoor gedoen te word.

Daar behoort

dan verd8r verslag gedoen te word oor die stappe wat
geneem gaan word om die posisie reg te stel en 'n
herhaling daarvan te probeer voorkom.
Net soos met die lewering van ander dienste sal daar
seker onderbrekings in die plaaslike owerheid se eie
netwerk voorkom waaroor soms en soms nie beheer uitgeoefen kan word nie.

Die ideaal van geen onderbre-
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kings nie sal seker nie bereik kan word nie en sal
'n onrealistiese standaard wees.

So rapporteer die

stadsingenieur dan ook dat 'n groot onderbreking in
die Dap Naudedam-pypleiding p l aasgevind het wat veroorsaak het dat die boonste gedeelte van die dorp
uit water uit geraak het (1977/78-Burgemeestersverslag, p. 35).

In die geval van 'n onderbreking be-

hoort daar gerapporteer te word hoeveel meters geaffekteer was en hoeveel ure die onderbreking geduur het.
Ten einde alle onderbrekings op gelyke voet te plaas
kan die omvang van 'n onderbreking uitgedruk word as
'n faktor wat verkry word deur die aantal meters wat
deur die onderbreking geraak word te vermenigvuldig
met die aantal ure wat die onderbreking geduur het.
Die plaaslike owerheid kan nou self besluit wat 'n
realistiese standaard is en die jaarlikse onderbrekings met die standaardfaktor vergelyk.

Die standaard

kan jaarliks aangepas word namate meer statistiek beskikbaar kom oor die aantal, omvang en duur van onderbrekings.

Die onderliggende idee van die standaard

sal wees dat die plaaslike owerheid dit moet gebruik
om met homself mee te ding en moet poog om telkens
op die standaard te probeer verbeter.
Meeste onderbrekings sal seker van 'n aard wees waaroor weinig of geen beheer uitgeoefen kan word nie en
dit kan as 'n rede voorgehou word waarom die voorgestelde standaard nie veel waarde mag he nie.

Die
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feit dat 'n onderbreking onbeheerbaar is, neem nog
nie die plaaslike owerheid se verantwoordelikheid
om die toevoer so gou moontlik te herstel weg nie
en daarom is daar voorgestel dat die faktor waarmee
effektiwiteit gemeet word 'n samestelling moet wees
van die twee elemente hierbo genoem.

Die feit dat

'n onderbreking onbeheerbaar is kan dus nie as rede
aangevoer word waarom die voorgestelde effektiwiteitsfaktor nie waarde hoef te he nie.

Die plaaslike

owerhe.:id het nog altyd beheer oor die spoed waarmee
onderbrekings uit die weg geruim kan word.
Die element "wanneer benodig" veronderstel ook dat
water enige tyd van die dag of nag beskikbaar moet
wees.

Die probleem van waterbeperkings. mag dan gein-

terpreteer word as behorende onder die element.

Water-

beperkings beperk gewoonlik die tye waarop veral huishoudelike verbruikers water vir 'n spesifieke doel
mag gebruik en streng gesproke kan daar dan gestel
word dat daar nie voldoen word aan die vereiste dat
water enige tyd van die dag of nag beskikbaar moet
wees nie.

Feit is egter dat daar wel water is maar

dat die klem op die hoeveelheid wat verbruik mag
word val eerder as "wanneer" dit gebruik kan word.
Die "wanneer-element" in die beperkingsmaatre~ls
slaan dua op die hoeveelheid wat verbruik mag word
en daarom hoort waterbeperkings onder die element
"soveel water as verlang word te lewer" tuis.
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10.4

Suiwer water

Die pligte van plaaslike owerhede in Suid-Afrika word
in terme van Artikel 111 van die Volksgesondheidswet
nr. 36 van 1939, soos gewysig,ten opsigte van die besoedeling van waterbronne, in kort omskryf as die
neem van die nodige stappe om besoedeling van water
te voorkcm en sodanige water te suiwer (Cluver, 1960,
p. 66 - 7).
Die regulering van watersuiwerheid deur wetgewing hou
verband met die voorkoming van siektes en tereg meld
die Urban Institute (1974, p. 67)

"The principal con-

cerns in water supply are prevention of water-borne
disease and ... ". Tradisionele gesondheidsgevare is
siektes soos cholera en ingewandskoors.

Hierdie siek-

tes is gelukkig goed ender beheer in Pietersburg en
kom nie voor as gevolg van besoedelde water ender
die plaaslike owerheid se beheer nie.

Die groot he-

dendaagse probleme met betrekking tot watersuiwerheid
het meer te doen met chemikaliee en organiese gifstowwe wat die water deur industriele afval en op
ander wyses bereik.

In die 1977/78-Burgemeesters-

verslag (p. 47) word daar melding gemaak dat die
water van die Dap Naudedam en die boorgate tekens
van besoedeling toon maar dat dit
van 'n hoe suiwerheidstandaard was.

a chloorbehandeling
Meer besonder-

hede kon nie by die hoofgesondheidsbeampte _verkry
word nie omdat die aard van besoedeling as vertroulik beskou word.
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Die water in die verspreidingstelsel word minstens
een maal per maand in 'n laboratorium getoets en
ontleed.

Die monsters vir toetse word op verskil-

lende punte geneem sodat water wat uit al drie bronne
kom getoets word.

The Urban Institute (1974, p. 69,70)

beskryf hoe daar gemeet kan word in watter mate gesondheidsgevare uitgeskakel word.

Die kwaliteits-

eienskap wat gebruik word, is die aanwesigheid van
stof in die water wat aan gesondheidsrisiko's verwant
kan wees.

Die spesifieke maatstaf waarmee gemeet word

is die aantal dae per jaar wat verloop het tussen die
eerste toets wat aangetoon het dat sommige/geen van
die volgende waterkwaliteitseienskappe buite die
voorgeskrewe standaard was en die datum van die laaste
toets wat aangedui het dat die eienskappe weer binne
standaard was : totale coliform, chloor-oorblyfsel,
koolstof chloroformekstrak, load, barium, kadmium,
hexavalent, chroom, selenium, silwer, arseen, sianied,
sink, totale beta aktiwiteit, radium, strontium, fluo-ried, nitraat, natrium.
Die watersuiwerheid meet voldoen aan voorskrifte neergele deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde
(1977/78-Burgemeestersverslag, p. 47).

Dit lyk nie

nodig om saver socs die Amerikaners te gaan in die
bepaling van 'n effektiwiteitsmaatstaf nie en dit kan
as voldoende beskou word indien watersuiwerheid aan
die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde se vereistes
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voldoen.

Dit word aanbeveel dat daar volgehou word

om jaarliks verslag te doen of watersuiwerheid aan
die vereistesvoldoen en dat daar, soos reeds gedoen
word, ook interim verslag gelewer word sodra 'n afwyking voorkom.
10.5

Soveel water as wat verlang word te lewer

Verbruikers hou daarvan om soveel water te h~ as wat
hulle benodig en enige rantsoenering daarvan veroorsaak ongerief.

Indien die plaaslike owerheid die in-

woner van soveel water as wat hy verlang voorsien sal
die openbare welsyn maksimaal gedien word en sal die
plaaslike owerheid ook finansieel voordeel daaruit trek.
Uit 'n ontleding van die wins wat uit water gemaak word,
is dit duidelik dat dit die plaaslike owerheid betaal
om soveel water as moontlik te verkoop.

Die plaaslike

owerheid sal vanwee die winsgewendheid van die waterdiens aan die een kant nie 'n beperking op lewering
wil instel nie maar het aan die anderkant met die probleem te doen dat water 'n skaars kommoditeit is wat
met groot omsigtigheid en spaarsaamheid hanteer moet
word.
Wanneer daar van soveel water as benodig gepraat word
moet daar nie net met die huidige nie maar ook met
die toekornstige vraag na water rekening gehou word.
Om in behoeftes te voorsien is daar deegl1ke beplanning
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nodig.

Akkurate beplanning word in besonder bemoeilik

deur reenval wat 'n moeilike voorspelbare faktor is.
Nie net is die reenval vir Pietersburg alleen belangrik nie maar ook die reenval vir die opvanggebiede
van die damme waaruit Pietersburg water trek.

As die

reenval in Pietersburg hoog en redelik goed oor die
somermaande verspreid is, kan dit die vraag van veral
huishoudelike verbruikers aansienlik beinvloed.

Hoe-

wel dit die wins uit water mag beinvloed bring dit
'n verligting sover voorsiening in behoeftes aanbetref
mee.

Die positiewe invloed wat reen op onderaardse

bronne het, is amper te logies om te vermeld, veral
in Pietarsburg se geval nog te meer, omdat daar swaar
op ondergrondse water as bron gesteun word.
n Lae reenvalsyfer, veral in die opvanggebied van
die Dap Naudedam, kan groot probleme vir die plaaslike owerheid veroorsaak.

Ten spyte van die feit

dat die water wat uit die Dap Naudedam verkry kan
word aan die raad voorgehou word as 13 680 kiloliter
per dag (Agenda bestuurskomiteevergadering 25/7/77,
p. 98(d)) het die hoofbeampte (tegnies) in die agenda
van die bestuurskomiteevergadering van 29/8/77 (p. 178(e))
melding gemaak dat die syfer ook kwellings lewer.

In

'n goeie reenjaar kan die hoeveelheid water maklik verkry word maar in 1970, toe die reenval slegs 818mm by
die dam was teenoor die gemiddelde van 1 290mm, kon die
dam slegs 8 655 kiloliter per dag lewer.

Die gevolg

was dat daar die volgende jaar waterbeperkings ingestel
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was.

In dieselfde verslag meld die stadsingenieur dat

die Departement van Waterwese se beplanningsafdeling
besig was met 'n intensiewe ondersoek na die Letaba
opvangsgebied se moontlikhede en dat hulle moontlik
later in 1977 die veilige lewering ,van nie net die
Dap Naudedam nie maai ook die Ebenezerdam sou bepaal.
Dit was teen Oktober 1978 egter nog nie voltooi nie.
Die stadsingenieur was die mening toegedaan dat die
watervoorsiening op daardie stadium nie voldoende sou
wees as 'n droe jaar beleef word nie en die raad het
toe op sy vergadering van 29/8/77 besluit dat die
stadsingenieur sesmaandeliks verslag moes doen van die
waterposisie.
Die invloed wat reenval op beptanning kan he, blyk dus
duidelik uit bogenoemde voorbeeld en is 'n aanduiding
van die mate waarin dit beplanning kan bemoeilik.

Om-

dat water 'n noodsaaklike kommoditeit is, behoort daar
altyd konserwatief berekenings gemaak te word ten opsigte
van die reenval en sal oorvoorsiening van water eerder
geassosieer word met goeie beplanning as ondervoorsiening.
'n Verdere faktor wat beplanning bemoeilik is seisoenskommelinge en skommelinge in temperatuur.

So het die

spitsverbruik in 1978 al byvoorbeeld 45 270 kiloliter
per dag beloop.

In die somer is die verbruik heelwat

hoer as in die winter.

As dit baie warm is styg die
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verbruik ook gewoonlik.

Dit is onmoontlik om te

voorspel hoe warm dit in die toekoms gaan wees en
vir hoe lank 'n sekere graad van warmte gaan duur.
Akkurate beplanning word dus ook aansienlik deur seisoens- en temperatuurskommelinge bemoeilik.
Die plaaslike owerheid sal in sy beplanning voorsiening moet maak om in die spitsverbruik wat gewoonlik
in die somer voorkom te kan voorsien.

Die spitsver-

bruik is die basis waarop beplan behoort te word as
daar aan die verbruiker soveel water as benodig, ononderbroke voorsien wil word.

Die stadsingenieur het

op 16/11/76 in 'n skrywe aan die Departement van

wa-

terwese die volgende geskatte spitsverbruiksyfers voorgele:
Tabel 10.1
Geskatte spitsverbruik van water
Jaartal

Spitsverbruik per dag in kiloliter

1977

29 712

1978

31 480

1979

34 200

1980

36 648

1981

39 640

1982

42 360

1983

45 488

1984

48 752

1985

52 152
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Op daardie stadium het Pietersburg se waterbronne
in kiloliter per dag volgens 'n verslag gedateer
8/2/77 van die hoofbeampte (tegnies) aan die bestuurskomitee (Agenda, p. 13) soos volg daar uitgesien :
Dap Naudedam (13 680) Ebenezer (18 180) en boorgate
(9 000).

Dit gee 'n totaal van ongeveer 41 000 kilo-

liter per dag.

Volgens bostaande tabel sou die voor-

siening slegs genoeg gewees het om in spitsverbruik
te voorsien tot in 1981.

Sou 'n droogtetoestand soos

in 1970 geheers het, toe die Dap Naudedam slegs 8 655
kiloliter per dag kon lewer, sou die totale voorraad
water beskikbaar slegs 33 835 kiloliter per dag beloop
het.

Waterbeperkings sou hoogs waarskynlik nodig ge-

wees het indien die besondere spitsverbruik lank genoeg aangehou het omdat die kapasiteit van die reservoirs slegs 47 727 kiloliter beloop.
Die verslag aan die raad was egter nie heeltemal korrek
nie.

In 'n skrywe gedateer 16/11/76 van die stads-

ingenieur aan die Sekretaris van Waterwese is syfers
verskaf oor behoeftes van Seshego en die Universiteit
van die Noorde wat ook water vanaf die Ebenezerpyplyn
kry.
Die water wat aan die Universiteit van die Noorde en
Seshego gelewer word, word ook uit die Ebenezerdam~pyplyn
verkry en moes van die 18 180 kiloliter per da~ afgetrek gewees het.

Dieselfde geld ten opsigte van ander kleiner
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verbruikers langs die pyplyn wat ook water trek en
wie se verbruiksyfers nie vasgestel kon word nie.

Die

spitsverbruiksyfers wat aan die bestuurskornitee op
3/2/77 (Agenda, p. 13) voorgele was, was dieselfde as
die in tabel 10.1 behalwe dat Seshego se syfers by
Pietersburg s'n ingesluit was.

Dit was die laaste

geleentheid dat 'n tabel oor spitsverbruik van water
voor die bestuurskornitee gele was.
Die feit dat die stadsingenieur Pietersburg en Seshego
se spitsverbruik in bogenoernde voorlegging saarngooi
en die twee dorpe 'n afsonderlike kwota vanaf die
Ebenezerdarn het, lyk nie reg nie.

Dit sou rneer insig-

gewend gewees het as die verwagte spitsvraag van Seshego
(socs in tabel 10.1 gedoen is) apart behandel was en
afgetrek was van die beskikbare 18 180 kiloliter per dag.
Die waterposisie was dus eintlik neg swakker gewees as
wat dit uit die verslag voor die bestuurskornitee geblyk
het orndat die volle 18 180 kiloliter per dag Pietersburg
nie toegekorn het nie.
Dit lyk ascf behoorlike beplanning om soveel water as
wat verlang word te voorsien plaasgevind het eers
wanneer daar positief op die volgende vraag geantwoord
word: Kan Pietersburg sender waterbeperkings in sy
vraag na water voorsien indien reenval gelyk is aan
die laagste gernete reenval van die verlede in al die
bronne se opvanggebiede en die sornerternperatuur in die
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dorp ooreenstem met die ongunstige temperatuur en
duur daarvan gerapporteer in die verlede?

As die

antwoord op die vraag positief is, is die laaste
woord oor die saak egter nog nie gespreek nie.

Die-

selfde tyd wat bostaande vraag gevra word, moet dit
ook van toepassing gemaak word op die posisie vir
minstens tot 1995. 1 ) As daar onder dieselfde omstandighede soos hierbo genoem nie voldoende water
vir die hoer vraag tot in 1995 is nie en daar nie
ten tye dat die vraag gevra word behoorlik beplan is
of beplan word vir die toekoms nie dan was die plaaslike owerheid nie effektief in sy pogings om sy doelwit, om sy inwoners soveel water as wat benodig word
te voorsien en te verseker, te bereik nie.

Indien

dit nie moontlik sou blyk om in toekomstige behoeftes
te voorsien nie kan verdere uitbreiding van die dorp
betyds gestaak word.
Die enigste maniere waarop in die jare vorentoe voorsiening gemaak kan word, is om meer water uit die bestaande bronne te kry, nuwe bronne te soek, water te
hergebruik of alle verdere uitbreiding van die dorp
te staak.

Laasgenoemde is buite die kwessie sover

die raad van Pietersburg betref en daar sal kortliks
gekyk word na wat die plaaslike owerheid ten opsigte
van die ander drie moontlikhede gedoen het.
begin word by die hergebruik van water.
1)

Kyk ook bladsy

509.

Daar sal
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10.6

Voorsiening van meer water

10.6 . 1

Die hergebruik van water

Hiermee word veral die hergebruik van rioelwater bedoel.

Die oorgrote meerderheid van Pietersburg se

rioelafloopwater word in die Sandrivier gestort.

In

April 1976 het daar 'n verslag oor die hergebruik van
rioelafloopwater voor die raad gedien (Skrywe van die
stadsingenieur aan die stadsklerk gedateer 11/4/78).
In di~ verslag is tot die slotsom geraak dat die hergebruik van rioelafloopwater onekonomies sou wees omdat die pyplyn vanaf die rioelplaas na die dorp baie
lank sou wees en die drukhoogte daarmee saam te hoe
koste sou meebring.

Daar was egter in dieselfde

verslag .aan die stadsklerk besin oor die moontlikheid
om gesuiwerde water aan die gholfbaan
die Sterkloop te lewer.

en parke langs

Dit was bevind dat hierdie

skema moontlik eers in 1985 ekonomies regverdigbaar
sou wees.
Daar word egter ook planne beraam om die grasperke en
tuine by die huidige rioelsuiweringsaanleg en nuwe uitbreidings daaraan in die onmiddellike toekoms met
rioelafloopwater te besproei.
Rioelafloopwater kan ook gesuiwer word vir drinkwater.
Dit kan in die toekoms voordeliger wees om die gesui. werde water by die bestaande netwerk in te pomp as om
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'n addisionele netwerk aan te le vir rioelafloopwater
wat net in parke en tuine gebruik kan word.

'n Studie

wat deur die stadsingenieur se departement uitgevoer
is, het aangetoon dat dit tans nog nie ekonomies regverdigbaar is om rioelwater tot drinkwater te suiwer
nie.

Verdere verwikkelings ten opsigte van die sui-

wering van rioelwater sal egter deur die stadsingenieur
se departement opgevolg word.
Dit is verblydend dat die plaaslike owerheid horn met
die moontlike alternatiewe bron van water besig hou
en dit, al is dit op baie klein skaal, reeds gaan aanwend waar dit ekonomies regverdigbaar is.

'n Alterna-

tiewe bron van water, wat ondersoek was, was moontlike
lewering uit die Olifantsrivier.
10.6.2

Nuwe bronne

'n Moontlike nuwe bron wat ondersoek was, was die
Olifantsrivier ongeveer drie en sewentig kilometer
vanaf Pietersburg.

In 'n verslag wat op 29/3/77 voor

die raad gedien het, i s aangetoon dat die verkryging
van water uit die bron onekonomies sou wees.

Dit sou

30 sent per kiloliter gekos het om 27 megaliter water
per dag te gepomp het wat op daardie stadium meer as
twee keer die koste van water uit die Ebenezerdam was.
Die enigste oorblywende alternatief is dan blykbaar
om bestaande bronne te ontwikkel.
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10.6.3

Ontwikkeling van bestaande waterbro·nne

10.6.3.1

Inleiding

Waterbronne kan hoofsaaklik in ondergrondse water en
oppervlaktewater geklassifiseer word.

Pietersburg

se ondergrondse water kom uit boorgate wat gesink is
op plase wat net buite die dorp aangekoop is spesiaal
vir die doel van watervoorsiening.
Oppervlaktewater word verkry vanaf twee bronne naamlik
die Dap Naudedam en d i e Ebenezerdam.

Eersgenoemde is

in die Broederstroomrivier gebou en die eiendom van
die Pietersburgse plaaslike owerheid.

Laasgenoemde

bron is in die Letabarivier gebou en behoort aan die
Departement van Waterwese.

Beide damme is ongeveer

vyftig kilometer vanaf Pietersburg gelee en die water
word per afsonderlike pypleidings na die dorp vervoer.
Daar word beoog

om later 'n tweede pyplyn vanaf die

Ebenezerdam aan te le.
Daar sal kortliks aan elk van die bronne, veral uit
'n beplanningsoogpunt , aandag geskenk word.

Die twee

damme sal eerste behandel word en daarna die boorgate.
10.6.3.2

Dap Naudedam

Pietersburg was vanaf 1915 totdat die Dap Naudedam op
13/9/58 in gebruik geneem is hoofsaaklik aangewese op
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ondergrcndse watervoorrade (Agenda bestuurskomiteevergadering, 12/9/77, p. 25).
Die hoeveelheid water wat deur di~ dam voorsien kon
word was 13 680 kiloliter per dag.

Die probleem wat

spitsvraag veroorsaak, is reeds op bladsye 492 - 6
aangeroer waar dit duidelik aangetoon was dat addisionele water verseker sou moes word.

Die spitsvraagpro-

bleem kan in 'n mate deur die opgaar van water oorkom
word, maar dit sal net 'n tydelike oplossing bied.

'n

Meer permanente oplossing sal wees om meer water te bekom.

Met die doel voor oe het die plaaslike owerheid

'n bevel van die Waterhof verkry om die wal van die
Dap Naudedam te verhoog (Agenda bestuurskomiteevergadering, 8/2/77, p. 13).

Die gevolg is dat die kwota

water wat jaarliks uit die dam getrek kan word, verhoog is van 5 000 megaliter tot 6 800 megaliter.

Dit

sou toe die beskikbare water tot 18 630 kiloliter per
dag opstoot.

Die Waterhof het ook toestemming verleen

dat daar 2 040 megaliter in plaas van 1 680 megaliter
water opgegaar kan word wat gelykstaande is aan ongeveer twintig dae se voorraad.

Dit mag die plaaslike

owerheid help om in geval reen wegbly 'n besluit om
waterbeperkings toe te pas 'n paar dae uit te stel.
Volgens die stadsingenieur sal die verhoging van die
damwal in 1979 voltooi wees.

Uit 'n beplanningsoog-

punt het die plaaslike owerheid dus reeds alles gedoen
om die Dap Naudedam optimaal te benut.
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10.6.3.3

Ebenezerdam

Uit die verslae wat aan die bestuurskomitee voorgele
was, kon dit moeilik gewees het om 'n duidelike beeld
te vorm van die waterposisie betreffende die Ebenezerdam veral omdat inligting stuk stuk voorsien was en
dit daarom nie 'n gesonde basis vir behoorlik beleidsformulering bied nie.

Die hoofbeampte (tegnies) het

byvoorbeeld in sy verslag aan die bestuurskomitee
(Agenda, 25/8/75, p. 121) vermeld "Die huidige toekenning van water vanaf Ebenezer is egter aan Pietersburg, Turfloop, Solomondale en Seshego gesamentlik
gedoen en laasgenoemde drie verbruikers kan 13 730
kiloliter per dag trek van die moontlike 18 000 kiloliter per dag (4 miljoen gelling) per dag wat die pyp
kan lewer".

In dieselfde verslag (p. 122) tel die

hoofbeampte (tegnies) egter die volle 18 180 kiloliter
per dag (18 000 in bostaande aanhaling) as bron vir
Pietersburg terwyl antler verbruikers soos reeds genoem
reeds water uit die Ebenezerdam trek.

Die syfer van

18 180 kiloliter per dag kan dus nie heeltemal korrek
wees nie.

Op 12/9/77 (Agenda, p. 26) gee die stads-

ingenieur die water beskikbaar uit die Ebenezerdam nog
steeds aan as 18 180 kiloliter per dag wat weer nie
korrek kan wees nie.

Op 29/8/77 -

'n paar dae vroeer -

(Agenda, p. 178(d)) vermeld die stadsingenieur dat die
Ebenezerdam-pyplyn

'n leweringsvermoe van 27 270 kilo-

liter per dag het waarvan slegs 13 543 kiloliter per
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dag uiteindelik aan Pietersburg sal toekom.

Hoe die

stadsingenieur nog steeds die beskikbare water uit
die Ebenezerdam op 12/9/77 as 18 180 kiloliter per
dag kon aangee, word nie begryp nie.

Op 26/7/77 is

in 'n skrywe van die Depar t ement van Waterwese bekend
gemaak dat die Ebenezerdam-pyplyn in staat sal wees
om vanwee veranderings in die inlate van die damkom,
die volle kapasiteit van 27 270 kiloliter per dag
deur te laat.

Die res van die water is toegedeel aan

ander verbruikers op die lyn.

Pietersburg gebruik

dus, solank ander verbruikers nie hulle toegekende
13 750 kiloliter per dag benut nie, soveel water as
wat die pyplyn kan lewer wanneer dit hulle pas.

Die

volle vermoe van die pyplyn word egter nie benut nie
veral omdat die water in verhouding tot eie bronne
se koste duur is.

Wanneer die spitsvraag egter hoog

is, word die plaaslike owerheid genoodsaak om meer
water uit die Ebenezerdam te trek omdat die eie bronne
(boorgate en Dap Naudedam met 'n gesamentlike vermoe
van ongeveer 22 680 kiloliter per dag) nie in staat
is om daaraan te voldoen nie.

Eie bronne is goed in

staat om in 'n normale jaar in die grootste gedeelte
van die gemiddelde vraag soos gereflekteer in onderstaande tabel te voorsien

(Skrywe gedateer 16/11/76

van die stadsingenieur aan die Sekretaris van Waterwese).
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Tabel 10. 2
Geskatte gemiddelde verbruik van water

Jaar

Kiloliter Eer dag

1975

17 750

1976

20 626

1977

21 900

1978

23 200

1979

25 200

1980

27 000

1981

29 200

1982

31 200

1983

33 500

1984

35 900

1985

38 400

As die syfers in tabelle 10.l en 10.2 met mekaar en
met die beskikbare waterbronne vergelyk word dan kan
goed verstaan word waarom die versoeking groot sal
wees om ~ans slegs water vir spitsverbruik van die
Ebenezerdam te trek.

Dit sal ook duideliker word

wanneer die onderwerp - laagste koste - later bespreek
word.

Onder normale omstandighede is die gemiddelde

vraag na water tans binne die vermoe van die Dap Naudedam en die boorgate en hoef die Ebenezerdam slegs
vir spitsverbruik as aanvullende bron gebruik te word.
Volgens tabel 10.2 sal dit egter na 1980 in elk geval
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nodig wees om water van die Ebenezerdam te trek selfs
om net in die gemiddelde vraag te voorsien.

As die

verhoging van die Dap Naudedam se wal voltooi is en
addisionele boorgate geboor en ou boorgate dieper gemaak is mag dit die datum miskien ietwat verskuif.
Feit bly egter dat die tydperk reeds aangebreek het
dat die plaaslike owerheid van die Ebenezerdam afhanklik is om in sy doelstelling om soveel water as wat
verlang word ononderbroke te verskaf te slaag.

Indien

1978 net so 'n droe jaar was soos in 197~ toe die Dap
Naudedam slegs 8 655 kiloliter per dag kon lewer en
die spitsvraag soos in Oktober 1978 naamlik 45 270
kiloliter per dag in berekening gebring word sou selfs
die Ebenezerdam se vooraad water van 27 270 kiloliter
per dag waterbeperkings nie kon afwend nie en sou
daar gefaal gewees het in die doelstelling om soveel
water as wat verlang word te voorsien.

Die feit dat

daar in die doelstelling om soveel water as wat verlang word te voorsien was dus meer toe te skryf aan
gunstige reen- en klimaatsfaktore as aan goeie beplanning.
As die spitsvraag van 45 270 kiloliter per dag wat op
'n enkele dag in Oktober 1978 aangeteken was lank genoeg aangehou het, sou daar ook ten spyte van normale
reenval die moontlikheid van waterbeperkings ontstaan
het as die ander verbruikers van die Ebenezerpyplyn
se vraag 8 730 kiloliter per dag te bowe gegaan het.
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(Die syfer van 8 730 kiloliter per dag is bereken
deur 45 270 af te trek van die beskikbare 54 000
kiloliter per dag).
Die stadsingenieur in sy skrywe aan die Sekretaris
van Waterwese gedateer 6/10/76 meld dat die jaarlikse
spitsverbruik per dag gebaseer kan word op 'n faktor
van 2,2 die jaarlikse gemiddelde verbruik.

Volgens

tabel 10.2 sal die geskatte gemiddelde daaglikse verbruik in 1979 25 200 kiloliter per dag wees.
Die geskatte spitsverbruik in 1979 kan dus 2,2 x
25 200 kiloliter per dag

=

55 440 kiloliter per dag

wees wat meer gaan wees as die beskikbare voorraad
van 54 000 kiloliter per dag. 1 ) Dit wil dus voorkom
asof die plaaslike owerheid in 1979 reeds probleme mag
h~ om soveel water as wat benodig word te voorsien gedurende spitstye.

Die behoefte aan nog meer water is

meer as duidelik en vir die voorsiening daarvan word
die hoop gevestig op 'n tweede pyplyn vanaf die Ebenezerdam.

Dit lyk egter nie of die tweede pyplyn gou

'n werklikheid gaan word nie want die Sekretaris van
Waterwese meld in sy skrywe van 26/7/77 dat die verhoging van die toekenning uit die Ebenezerdam (bokant
1)

Die syfer is vir berekeningsdoeleindes so aanvaar
omdat die hoer voorraad water wat in 1979 uit die
boorgate kom (sien 10.6.3.4) en die onttrekki_n g
deur ander verbruikers langs die Ebenezeipyplyn
mekaar min of meer sal uitkanselleer.
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27 270 kiloliter per dag) nodig sal word wanneer die
gerniddelde aanvraag vanaf die Ebenezerdarn 18 180 kiloliter per dag oorskry.

Intussen is die stadsingenieur

gevra om die hoofingenieur (beplanning) van die Departernent van Waterwese op hoogte te hou van die plaaslike
owerheid se rnaandelikse verbruiksyfers sodat betyds
voorsiening gernaak kan word vir die nodige uitbreidings.
As aanvaar word dat Pietersburg sy huidige eie bronne
van 27 000 kiloliter per dag ten volle benut sal daar
na aanleiding van tabel 10.2 teen 1985 nog nie 'n gerniddelde verbruik van 18 180 kiloliter per dag uit
die Ebenezerpyplyn wees nie tensy die antler verbruikers
in 1985 die verskil naamlik 6 780 kiloliter per dag
(18 180 -(38 400 - 27 000)) sal opmaak.
Orn behoorlik te beplan om uit die probleern te kom is
dit eerstens nodig dat daar vasgestel word hoeveel
van die 27 000 kiloliter per dag van die Ebenezerdampyplyn deur antler

verbruikers geneern word en wat

hulle verwagte toekornstige gerniddelde daag l ikse verbruik gaan wees.

Dit sal die plaaslike owerheid in

staat stel om te bepaal in watter jaar die gerniddelde
verbruik 18 180 kiloliter per dag gaan bereik.
Die volgende stap sal wees om te besluit op watter
rnanier die datum vervroeg kan word deur die aankooppatroon van water te wysig.

Die gerniddelde verbruik
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van 18 180 kiloliter per dag kan onrniddellik bereik
word indien Pietersburg sou besluit om 'n gemiddelde
hoeveelheid water van 18 180 kiloliter per dag vanaf
Ebenezerdam aan te koop en sy eie bronne as aanvullend te gebruik.

Die invloed op die wins uit water

en die tariewe daarvan en/of ander tariewe sal egter
baie groot wees.

Die vraag wat beantwoord moet word

is of die koste om soveel water as wat verlang word
te verseker nie te hoog is nie en of die risiko van
waterbeperkings maar geloop moet word.

Dit wil voor-

kom asof die raad nou op die stadium gekom het dat
duidelik uitspraak oor die saak gegee moet word.

Die

invloed wat aankope van water uit die Ebenezerdam uitoefen, sal in die bespreking van die volgende element
van die doelstelling duidelik na vore kom.
Dit lyk asof die stadsingenieur se waarskuwing (Agenda
bestuurskomiteevergadering, 26/7/77, p. 178(a)) oor
die belernrnering van Pietersburg se kanse om gou 'n
tweede pyplyn vanaf die Ebenezerdam te kry omdat
daar relatief min water van getrek word ernstiger
opgeneem behoort te word en dat die korttermyn voordeel van laer tariewe en hoer winste vanwee groter
verbruik uit eie bronn e 'n beleid is wat die doelstellings om soveel water as wat benodig word te
lewer in gevaar stel.

Miskien kan die probleem daar-

aan toegeskryf word dat die probleem nog altyd stukkies en brokkies voor die raad gele is en dat die
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waterprobleem nog nooit met een slag in sy geheel
behoorlik oorweeg is nie.
Sodra die tweede pyplyn uiteindelik 'n werklikheid
geword het kan die volgende aanhaling uit die verslag van die stadsklerk op 29/8/77 aan die bestuurskomitee (Agenda, p. 177) miskien van toepassing word:
"Sover dit watervoorsiening aan Pietersburg betref,
is daar reeds voorsiening gemaak vir 'n verhoogde
watertoekenning uit die Ebenezerdam en met die nodige
vergroting van die toevoerstelsels en suiweringswerke
behoort daar sodoende in Pietersburg se waterbehoeftes
voorsien te kan word tot die jaar 1995".
Geoordeel aan wat hierbo bespreek is, moet die jaartal
1995 nie so geredelik aanvaar word nie en behoort
daar periodiek ingegaan te word op die geldigheid
daarvan.

Dit kan net 'n goeie doel dien indien die

stadsing c nieur jaarliks in sy jaarverslag verslag
moc t · doen met volledige redes daarvoor of die jaartal
1995 nog realisties is of nie.
10.6.3.4

Boorgate

Tot in 1958 toe die Dap Naudedam in gebruik geneem is,
het Pietersburg swaar op ondergrondse waterbronne
(boorgate en putte) gesteun.

Daar is op daardie stadium
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bereken dat die Dap Naudedam voldoende water sou he
om Pietersburg tot in 1981 van water te voorsien.

So

gou as 1960 moes die plaaslike owerheid egter weer op
die boorgate steun as aanvullende bron.

Gedurende

1966 is waterbeperkings ingestel en besluit om addisionele boorgate te sink (Agenda bestuurskomiteevergadering, 12/9/77, p. 25).
Op 25/7/77 (Agenda bestuurskomiteevergadering, p. 98
(a)) meld die hoofbeampte (tegnies) dat die plaaslike
owerheid noodgedwonge swaar sal moet steun op • die leweringsvermoe van die boorgate as aanvullende bron
vir die damme in spitsverbruiktye tot tyd en wyl die
Departement van Waterwese meer water aan Pietersburg
beskikbaar stel.

Op bladsy 98(d) van dieselfde ver-

slag meld die stadsingenieur ''Desnieteenstaande die
styging in elektrisiteitstariewe bly die pomp van
water dus 'n ekonomiese proposisie en sal dus solank
as wat grondwateraanvulling voldoende is as 'n aanvullende bron van watervoorsiening gebruik kan _word
in Pietersburg".

Die twee verwy$ings in dieselfde

verslag na boorgatwater as aanvullende bron van
water is met opset uitgewys omdat dit 'n weerspieeling
van die stadsingenieur se siening van . die rol van
boorgatwater is.

By die latere bespreking van wins

uit water sal dit nog groter betekenis kry.
Op 25/7/77 het die plaaslike owerheid oor ses en twintig boorgate beskik met 'n leweringsvermoe van 9 000
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kiloliter p 8 r dag.

In 'n dro~ jaar mag die lewerings-

vcrmoe van die boorgate selfs laer wees.

In 1976 is

daar 3 318 megaliter (9 065 kilolit e r per dag) en in
1977 2 114 megaliter (5 791 kiloliter per dag) gepomp.
Die baie waler wat in 1976 gepomp was, het veroorsaak
dat die watervlak gedaal het en twee boorgate drooggepomp is.

Ten einde ' die watervlak kans te gee om

te herstel is daar toe gedurende 1977 minder water g e pomp.
(Agenda bcstuurskomiteevergadering, 25/7/77, p. 98(e)).
Ten spyte van die feit dat die stadsingenieur na die
boorgate as aanvullende bron verwys, wil dit vir skrywer lyk asof dit deur die plaaslike owerheid as 'n
noodsaaklike bron beskou word.

Op 25/7/77 is toe-

stemming gevra dat addisionele boorgate gesink word
en op 10/4/78 by welke geleentheid verdere fondse
verlang is om opgedroogde boorgate skoon te maak en
di ~pcr te boor is verslag gedoen van die toctslewering
van die nuwe boorgate wat gcboor is en van 'n boorgat
wa t skoongema ak en dieper geboor is.

Daar is ongeluk-

kig nie verslag gedoen van tot watter hoeveelheid die
lewering uit boorgate in terme van kiloliter per dag
opgestoot word deur die nuwe boorgate nie.

Dit lyk

ook asof die moontlikheid om die bou van die tweede
pyplyn vanaf die Ebenezerdam te bespoedig nie veel
kans op oorweging gehad het as alternatief vir meer
water uit die boorgate nie.
Dit lyk asof boorgatwater nog lank 'n groot bron van
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water gaan wees vir Pietersburg en dat daar groot
ekonorniese oorwegings is waarorn dit so sal wees.
10.7

Laagste koste

Soos reeds verrneld verkry Pietersburg water uit drie
bronne.

Die eenheidskoste van die drie bronne was op

16/10/78 soos volg (Agenda bestuurskorniteevergadering,

p. 79)
Bron

Eenheidskoste (Sent per kl.)

Dap Naudedarn en boorgate
Ebenezerdam

4,81
14,53

(Nuwe tarief 16,00
vanaf 1/4/78)

Uit bogenoemde syfers is dit duidelik dat dit die goedkoopste is om water uit die boorgate te verkry as die
eenheidskoste al faktor van belang sou wees.

Die boor-

gate is egter nie in staat om in al Pietersbur g

se be-

hoeftes te voorsien nie terwyl die boorgate en die Dap
Naudedarn saam ook nie in staat is om in die spitsvraag
te voorsien nie, vandaar aankope uit die Ebenezerdam
teen 'n baie hoer tarief.

"Tans is die posisie so dat

die Raad probeer om die maksimum hoeveelheid water uit
eie bronne te onttrek en tog nie te veel vanaf Ebenezer te onttrek nie"

(Verslag van die hoofbeampte

(tegnies) aan die raad op 29/8/77).

Die raad bespaar

op die wyse baie geld maar belemmer indirek sy kanse
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om meer water uit die Ebenezerdam te kry.

(Daar is

reeds aangetoon dat die Ebenezerdam die bron is
waaruit Pietersburg sy verhoogde toekomstige vraag
na water moet voorsien).

Die opmerking van die

stadsingenieur beklemtoon net weer die moeilike balans
wat daar tussen die verskillende elemente van die
doelstelling gehandhaaf moet word.

Die raad behoort

eksplisiet uitsluitsel te gee oor waar sy voorkeur
1~ en sy beplanning dan. daarvolgens rig.

Op hierdie

stadium word die indruk gewek dat die amptenare eintlik die voorkeure bepaal, en dan lyk dit ook of daar
nie groot ooreenstemming in benaderings van die stadsingenieur en stadstesourier is nie.

Daaroor meer

onder di e volgende opskrif.
Die stadsingenieur het op 29/8/77 (Agenda bestuurskomiteevergadering, p. 178(b)) die volgende insiggewcnde skedul . opgetrek wat 'n aanduiding gee van wat
dLc posisie (kostegewys) sal we es as daar maksimum,
gemiddelde of geen onttrekking van boorgate sal plaasvind nie.
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Tabel 10.3
Invloed op koste van wa t er teen maksimum , gemi ddelde
en geen onttrekking uit boorgate
Maksimum onttrekking uit boorgate
Verbrui k ;eer
dag (k l )

Bron

-Boorgate
Dap Naudedam
Ebenezerdam

Eenhe i dskoste
(c/kl)

8 700

4,04

Rl28 290

13 200

5,57

268 363

7 200

14,0

29 100

Totaal

Koste ;eer
jaar

367 920
R764 573

Gemiddelde ont t rekking uit boorgate
Verbru i k per
dag (k l )

Eenheidskoste
(c/kl )

4 500

6,27

Koste
:eer
I
Jaar
Rl0l 34/)

Dap Na uded a m

1 3 20 0

5 , 57

268 362

Ebenezerdam

11 400

Totaal

29 100

Bron

-Boorgate

14, 0

582 540
R952 244

Geen onttrekk i ng uit d ie boorgate

Bron
-

Verbru i k :eer
dag (k l )

Boorgate

nul

Dap Naudedam

13 200

Ebenezerdam

15 900

Totaal

29 100

1)

Eenhe i dskoste
(c/kl)

5,57
14,0

Koste :eer
jaar
±R 50 500

268 362
812 490
Rl 131 18 j)

Die syfer s is n ie korrek nie ma a r word pre sie s aangegee s oos dit in
die bran waaruit dit v e rkry is voorkom. Di t het e gter nie 'n wesenlike invloed op die e indresu ltaat nie.
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Di e verskil in koste tussen maksimum en geen onttrekking
van water uit die boorgate bedra R366 610 per jaar.
Die gevolg is dat daar soveel water as moontlik uit die
boorgate gepomp moet word as daar aan die doelstelling
van laags t e koste voldoen wil word.

Volgens die stads-

ingenieur sal dit ideaal wees om die boorgate slegs te
gebruik om spitsverbruik te help bevredig.

Die eenheids-

koste kan egter as daar te min onttrek word hoer beloop as die van die Ebenezer omdat daar nog uitstaande
leningskuld op die boorgatskema gedelg moet word.

Geen

of 'n te l ae onttrekking vanaf die boorgate is in elk
geval dan buite die kwessie saver uit 'n koste-oogpun t
gesien.

'n Onttrekking van ongeveer 1 000 kiloliter

per dag sal boorgatwater min of meer so duur maak as
Ebenezerwater.

Dit is verder ook buite die kwessie

va nwee drukprobleme in die voorsieningsnetwerk gedurende spitsvraag.

Ten einde almal behoorlik van water

te voorsien is dit noodsaaklik dat water tans uit die
boo r gate voorsien moet word omdat die toevoer vanaf
die ander twee bronne nie genoeg is nie

(Agenda

bestuurskomiteevergadering, 29/8/77, p. 178(c)).
Di t

is du i delik dat die plaaslike owerheid by die be-

pal i ng van laagste koste deeglik rekening sal moet
hou me t die feit dat maksimum onttrekking langtermynnadel e het omdat boorgate kan opdroog.

Dit lyk asof

dit wys sal wees indien die raad dit as beleid sal
neerl~ dat die _boorgatwater slegs as aanvullende
bron vir spitsverbruik beskou moet word en dat die
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ander elemente van die doelstelling van die waterdiens
swaarder moet weeg.

Sou die raad egter besluit dat

dit beter virdie openbare welsyn is om goedkoop water
nou te h~ en later miskien onderbrekings in, of beperkinge op, die toevoer te he is dit hulle saak.

Die

tyd is egter nou meer as ryp dat 'n behoorlik geformuleerde beleid neergele word oor die koste wat die raad
bereid is om vir water te betaal.
winsbeplanning vergemaklik.

Dit sal dan ook

'n Bron van groot verlies

in die verlede was foutiewe watermeters.

Die volgende

tabel gee 'n weergawe daarvan oor 'n tydperk van twaalf
jaar en kom uit 'n verslag van die hoofbeampte (tegnies)
aan die bestuurskomitee op 12/10/76 (Agenda, p. 10).
Tabel 10.4
Waterverspreidingsverliese
Jaartal

Bulkmeterlesing

Waterverkope
3 625 190

64/65
65/66

4 546 563

4 293 941

66/67

4 435 854

4 260 972

68/69

5 118 604

3 969 605

69/70

5 094 937

4 340 430

70/71

5 202 616

4 405 153

71/72

5 507 123

4 295 322

72/73

6 356 359

4 995 538

73/74

6 493 728

5 186 540

74/75

7 290 352

5 788 539

75/76

9 039 934

7 360 556

76/77

Vers:ereidin9:
Verlies 012
dor:enetwerk %dor:e en Seshego
+
- 16

+
- 9,17
+ 16, 14

+
-

22,45
+
- 14,63
+
- 15,33
+ 22,00
+ 21, 4

-

+
- 21, 4
+ 25, 7
+
- 23, 8
Doelwit 15%

20, 1%
20,6
18,6
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Die syfers onder die opskrif bulkmeterlesing dui aan
hoeveel water aangekoop en uit eie bronne verkry is.
In die volgende kolom word aangedui hoeveel van die
water wat verkoop is in werklikheid as verkope geregistreer is.

Die volgende twee kolomme dui die per-

sentasie verlies aan.

Die stadsingenieur het met 'n

program begin om die foutiewe watermeters (foutief
hoofsaaklik as gevolg van ouderdom) stelselmatig te
vervang.

Om die geld wat in die verlede op die wyse

verloor is te bereken sal nou geen doel dien nie.
Waaroor we~ gewonder kan word is of daar nie op die
jaarlikse byeenkoms van munisipale stadsingenieurs
oor sake soos hierdie aan mekaar wenke gegee kan
word nie en indien daar wel oor gepraat is waarom
daar eers op so 'n laat stadium begin is om meters
te vervang.

Dit word hiermee aanbeveel dat daar jaar-

liks in terme van rand en sent verslag gedoen behoort
te word oor waterverspreidingsverliese in die stadsingenieur se jaarverslag.

Deur verspreidingsverliese

laag te hou kan die wins soveel hoer wees en kan dit
'n hoer aankoopkoste se nadelige gevolge help verlig.
10.8

Verlangde wins

Die volgende tabel reflekteer die belangrikheid van
die wins wat oor 'n tydperk van tien jaar uit water
gemaak is.
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Tabel 10.5
Belangrikheid van wins uit water
% van totale
handelswins

1 van totale handelswins Elus eiendomsbelastin9:

Jaar
-

Wins
-

1968/69

R 43 372

22,37

9,26

1969/70

56 285

17,31

9,27

1970/71

(8 583)

-

-

1971/72

65 485

21,83

9,20

1972/73

66 029

17,28

7,23

1973/74

54 468

19,61

5,25

1974/75

176 970

44,57

12,45

1975/76

377 862

58,34

21,85

1976/77

422 618

69,85

21,89

1977/78

340 597

59,82

18,19

Hierdie tabel moet saam met tabel 9.8 op bladsy
gelees word.
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Tot en met 1973/74 het water vir minder

as tien persent van Pietersburg se netto behoefte aan
lopende fondse en vir ongeveer 'n vyfde van die totale
handelswins gesorg.

In 1974/75 het die persentasie

van netto behoefte aan lopende fondse die eerste keer
in bogenoemde periodes bokant tien persent gestyg en
in die daaropvolgende jare feitlik verdubbel op die
1974/75 syfer.

Wins uit water het dus 'n al belang-

riker rol begin speel as bron van fondse en het dit
veral beg i n doen namate die rol wat wins uit elektrisiteit gespeel het skerp begin afneem het in die
periode na 1973/74.

Sedert 1975/76 het water die

grootste bydraer van al die handelsdienste geword sover
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wins betref.

Daar kon ongelukkig n~rens bepaal word

wat die langtermyn oogmerke is met betrekking tot die
verhouding wat water sal bydra as bron van fondse nie.
Uit 'n verslag wat die stadstesourier op 16/10/78 voor
die bestuurskomitee gel~ het (Agenda, p. 78) word kommer uitgespreek dat d i e wins uit water in 1977/78 slegs
R340 597, of R86 618 minder as die begrote bedrag van
R427 215, beloop het.

In dieselfde verslag (p. 79) het

die stadstesourier aangetoon dat die verskil in wins
veroorsaak was deur in verhouding rneer water van die
Ebenezerdarn aan te koop as wat uit eie bronne onttrek
is.

Die gemiddelde aankoopprys vir water uit die

Ebenezerdam was 14.53 sent per kiloliter terwyl voorsiening uit eie bronne 4.81 sent per kiloliter gekos
het.

Onderstaande tabel gee die inligting weer wat

die stadstesourier op dieselfde vergadering oor die verkryging van water uit die verskillende bronne voorgel~
het en op grond waarvan hy gerneld het dat dit gebiedend
noodsaaklik is dat eie bronne tot die absolute rnaksirnurn
benut rnoet word.
Tabel 10.6
Ontleding van bronne van watervoorsiening

-

Aansi:ekooE
Kiloliter

% van

totaal

DaE Naude
Kiloliter

% van

totaal

Boorsi:ate
Kilolite:r;:

% van

totaal

1973/1974

817 161

13

4 514 611

70

1 161 956

17

1974/1975

1 841 327

25

3 823 936

53

1 625 089

22

1975/1976

1 458 065

16

4 475 670

50

3 106 199

34

1976/1977

1 724 447

18

4 866 466

49

3 193 616

33

1977/1978

2 002 200

21

4 836 059

52

2 561 011

27

520

Die tabel toon aan dat daar in 1977/78

277 753 kilo-

liter meer water vanaf Ebenezerdam aangekoop is en
632 605 kiloliter minder uit die boorgate onttrek is
as in 1976/77 en dat dit 'n nadelige uitwerking op
die begroting gehad het.

Daar was vir 'n oorskot van

R427 215 op die waterrekening begroot vir 1977/78 terwyl
die oorskot in werklikheid net R340 597 of R86 618 minder
beloop het.

Die tabel toon aan dat Dap Naudedam-water

in elk geval optimaal benut word maar dat die boorgate
teen slegs ongeveer 7 000 kiloliter per dag benut was.
Die geringe verskil in persentasie aankope vir water
uit die Ebenezerdam het in slegs een jaar se tyd 'n aansienlike invloed op die wins uitgeoefen.
het die stadsingenieur (kyk

Op 25/7/77

bladsy 510) tog gemeld dat

die watervlak gedaal het en dat minder water gepomp
was om die watervlak kans te gee om te herstel.

Die

aksie moes weerklank gevind het in die begroting vir
1977/78 maar dit lyk of dit oor die hoof gesien was
en dat daar vir 'n te hoe onttrekking uit boorgatwater
begroot was.
Die koordinasie tussen die stadstesourier en stadsingenieur was in die verlede blykbaar nie wat dit moes
wees nie en dit lyk asof die twee amptenare verskillende
uitkyke het betreffende die waterdiens.

Dit lyk asof

die stadsingenieur prim~r geinteresseerd is in die
versekering van voldoende water vir die toekoms en dat
die prys wat die verbruiker betaal 'n sekond~re rol
speel.

Dit lyk aan die ander kant weer asof die stads-
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tesourier se prirnere besorgdheid gaan oor die prys van
water en die wins daaruit en dat hy die langterrnynvoorsiening van water - alhoewel hy dit definitief nie onbelangrik skat nie - tog minder belangrik skat as die
stadsingenieur.

Dit is 'n saak waaraan die raad ern-

stige aandag behoort te skenk en 'n duidelike beleid
oor rnoet neerle.

Wanneer daar vir die waterposte

begroot word, behoort die raad elke jaar rninstens die
inligting voor horn te he oor presies hoe die wins uit
water opgernaak sal word as aanvaar word dat dit 'n normale reenjaar sal wees.

Die stadsingenieur sal dan

presies weet hoeveel water om uit elke bron te onttrek
sodat die wins gehandhaaf kan word.

Daar is egter reeds

aangetoon dat dit nie rnoontlik is om vooruit te skat
wat die reenval, ens. gaan wees en wat die invloed op
die onttrekking van water uit die verskillende bronne
sal wees nie.

Dit sal daarorn 'n goeie doel dien indien

besonderhede van onttrekkings uit die verskillende bronne
en die invloed daarvan op die wins uit water terselfdertyd aan die raad voorgele word vir verskillende vlakke
van onttrekkings uit die verskillende bronne.

Dit be-

hoort verder ook 'n staande opdrag aan die stadsingenieur te wees dat hy rnaandeliks aan die raad verslag
rnoet doen van die onttrekkingsyfers uit elke· bron.
Op die rnanier kan beheer behoorlik uitgeoefen word of
die plaaslike owerheid sy begrote wins uit water gaan
rnaak, en kan gepaste stappe betyds geneern word om die
wins te handhaaf of fondse uit ander bronne te bekorn
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1
deur middel van verhogings in tariewe ) en/of besparings.
10.9

Eiendomsbelasting subsidieer

Daar is reeds in tabelle 9.8 en 10.5 aangetoon wat die
bydrae van handelsdienste tot die subsidiering van eiendomsbelasting is en in watter mate wins uit water se
bydrae as persentasie van die handelswins toegeneem het.
Dit wil egter voorkom asof dit al hoe moeiliker sal
r~ak om water die rol te laat bly speel tensy tariewe
in die toekoms drasties verhoog gaan word.

Dit stel-

ling word gemaak vanwee die feit dat die plaaslike owerheid in 'n al groter wordende mate afhanklik van die
Ebenezerdarn word.

Die voorsiening uit boorgate kan

nie veel op gereken word nie omdat boorgate in die
verlede drooggepomp is met groot onttrekkings.
hoog

waarskynlik in die toekoms weer gebeur.

Dit kan
Daarby

word die maksimum nou reeds uit die Dap Naudedam getrek.
Hoe meer water uit die Ebenezerdam getrek word hoe hoer
gaan die koste van water word.

Daar is reeds aangetoon

dat 'n addisionele onttrekking van 8 700 kiloliter per
dag 'n verskil van R366 610 in 1977 sou gemaak het wat
gelykstaande is aan 86,75 persent van die wins van
R422 618 wat in 1976/77 uit water gemaak was.

Die

verskil was toe bereken teen 'n tarief van 14 sent

1)

Hiervoor sal toestemming by die Administrateur verkry
moet word.

523

per kiloliter.

Bereken teen 16 sent per kiloliter

soos vanaf 1/4/78 word die verskil met R63 510 vergroot
tot R430 120 en sou die waterdiens geen wins maar 'n
verlies getoon het.
Dit is jarnrner dat Pietersburg nie oor 'n finansiele
plan soos op bladsy285

uiteengesit, beskik nie.

Daar sou dan 'n integrering van die belastings- en algemenedienstebegroting

met die kapitaalprogram wees

wat die plaaslike owerheid sou gedwing het om nou reeds
te bepaal wat water vir vyf jaar vorentoe sou gekos het
en wat die invloed daarvan op die belastingtarief sou
wees.

Die invloed sal groot wees omdat die afhanklik-

heid van die Ebenezerdam jaarliks groter word namate
verbruik styg.

Daar kan net gewonder word of die kapi-

taalprojekte soos op die kapitaalprogram uiteengesit
nog so daar sou uitsien soos wat dit wel uitsien indien
die plaaslike owerheid behoorlik bepaal het of die inwoners in staat sal wees om daarvoor te betaal gesien
in die lig van duurderwordende water.
Die plaaslike owerheid sou verder ook gedwing gewees
het om 'n duidelike beleid uit te stippel oor die verhouding waarin die verskillende handelsdienste en
eiendomsbelasting tot die behoefte aan fondse 'n bydrae
sal lewer.
10.10

Samevatting

Daar is in hierdie hoofstuk gepoog om die elemente van
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die doelstelling vir die bedryf van 'n effektiewe waterdiens naamlik om sonder onderbreking soveel suiwer water
as wat verlang word aan alle verbruikers wat daaraan behoefte het te voorsien teen die laagste koste moontlik
en terselfdertyd die beplande wins waarmee die eiendomsbelastingtarief gesubsidieer moet word te maak, te beskrywe.

Die feit dat Pietersburg sy water uit verskil-

lende bronne teen verskillende kostes kry en die verdere
feit dat die verbruik van water nie heelternal akkuraat
vooruitgeskat kan word nie het duidelik aangetoon dat
besondere aandag aan die beplanning en beheer van hierdie allerbelangrikste funksie van die departernent van
die stadsingenieur geskenk rnoet word.
Die besondere verband wat daar bestaan tussen die wins

wat uit water gemaak word en die bronne vanwaar dit
korn, maak sarnewerking op 'n baie gereelde basis tussen
die stadsingenieur en stadstesourier noodsaaklik.

Die

strategiese belangrikheid van water maak dit ook nodig
dat die raad gedurig op hoogte moet bly van die waterposisie en dat 'n duidelik uitgestippelde langterrnynbeleid ten opsigte van al die elemente van die doelstelling van die waterdiens so gou moontlik deur die
raad geformuleer rnoet word. Verder behoort dit 'n
staande opdrag aan die stadsingenieur te wees om in sy
jaarverslag te rapporteer oor die omvang van waterverspreidingsverliese.
Die hoofstuk het aangetoon dat dit vir bestuur soms
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nodig is om op hoogte te kom van sekere tegniese aspekte
wat 'n beslissende rol kan speel in die effektiewe uitvoering van die bestuursfunksie.

Daar is in die hoof-

stuk egter gepoog om nie te diep in die tegniese besonderhede van watervoorsiening te delf nie omdat 'n detailkennis daarvan nie deur die raad besit hoef te word nie.
Die nodigste elemente wat rasionele besluitneming deur
die raad kan beinvloed is egter aangeraak en bespreek.
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HOOFSTUK 11
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

11.1

Samevatting

Die bestuurder in die plaaslike owerheid het dieselfde
behoefte aan rasionele optrede en 'n metode om dit mee
te meet as sy eweknie in die private onderneming

maar

daar is 'n verskil tussen die doelwitte van owerheidsinstellings en private ondernemings.

Die hoofdoelstelling

van ' n plaaslike owerheid is die dien van die openbare welsyn te rwyl die maak van wins weer die private onderneming s'n
is.
Die behoorlike formulering van doelstellings is 'n voorvereiste vir doeltreffendheidsmeting.

Voordat by doel-

treffendheidsmeting uitgekom kan word moet daar egter
eers maatstawwe bestaan om die effektiwiteit waarmee
<loelstellings bereik kan word te meet.

Daar is gevind

dat daar in die Pietersburgse plaaslike owerheid geen
doelstellings wetenskaplik geformuleer is nie en daarom kon daar dus ook nie maatstawwe om die effektiwiteit
te meet waarmee doelstellings bereik kan word, bestaan
nie.

Daarom is die doel van hierdie studie om te be-

paal wat die doelstellings vir sornrnige van die belangrikste funksies van die plaaslike owerheid mag wees
en om waar moontlik effektiwiteitsmaatstawwe voor te
stel om mee te meet in watter mate doelstellings bereik
word.
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As agtergrond is die · bestuurselemente beplanning en
beheer eers bespreek.

Ten opsigte van beplanning is

daar op die belangrikheid daarvan en redes daarvoor
gewys waarna die verskillende soorte planne bespreek
is.

Ten opsigte van beheer is daar gewys op die ver-

eistes vir 'n goeie beheerstelsel en is daar besluit
om in die proefskrif klem te laat le op mikrobeheer.
'n Plaaslike owerheid moet by gebrek aan maatstawwe
om effektiwiteit mee te meet besondere aandag aan
beplanning en beheer skenk.

Die belangrikste beplan-

nings- en beheerinstrument in die plaaslike owerheid
is die jaarlikse belastings- en -algemenedienstebegroting.

Dit bevredig egter nie omdat dit nie genoeg

is om doelstellings slegs in terme van 'n bedrag geld
wat gein en/of uitgegee mag word weer te gee nie.
Doelstellings moet meer spesifiek wees.
Dit het noodwendig gelei tot 'n bespreking van die doelwitbegrotingstelsel waarin aangetoon is dat die stelsel,
as dit behoorlik sou kon funksioneer,

'n goeie beplan-

nings- en beheerinstrument kan wees.

Nadat daar op

die probleme gewys is wat ondervind mag word om die
stelsel in Pietersburg toe te pas is daar besluit om
met die lynitembegroting as basis 'n metode te vind
om doelstellings en effektiwiteitsmaatstawwe vir die
volgende belangrikste poste te formuleer en te ontwerp.
In die eerste plek is die funksies van die raad, stadsklerk en stadsekretaris bespreek.

Die raad het 'n be-

528
plannings- en beheerfunksie wat uitgevoer rnoet word.
Die besondere funksies kan egter nie effektief uitgev oer

word ni e, orndat die raad nie spesifiek genoeg

aandag aan doelstellings, behalwe soos gerefle k teer
in d i e jaarlikse begroting en kapitaalprograrn se rand
en sent syfers, skenk nie.

Die gevolg i s dat behee r

eintlik rnaar daarop toegespits word om te verseker
dat die grense van die begroting nie oorskry word nie.
Di e stadsklerk se funksies stern grootliks ooreen met
die van die hoofbestuurder van 'n private ondernerning.
Die stadsklerk behoort heelwat aandag aan beplanning
te wy en veral toe te sien dat behoorlike doelstellings
geforrnuleer word.

Hy kry egter weinig geleentheid om

horn met bestuursfunksies besig te hou orndat sy adrninistratiewe verpligtinge horn te besig hou.

Dit, ten spyte

van di e feit dat die poste van hoofbearnpte (adrninistratief/finansieel) en hoofbearnpte (tegnies) ingestel is
met die doel om die las op die stadsklerk se skouers
te verli g .

Die aanstelling van 'n assistent vir die

stadsklerk het in hierdie opsig ook nie rneegebring dat
meer aandag aan bestuurstake gewy kan word n ie.
Daar i s slegs kortliks na die stadsekretaris se departement verwys en genoern dat 'n organisasie- en rnetodeondersoek rneer waarde sal he as 'n ondersoek in die
konteks van die proefskrif.
Die stadstesourier se departernent is in hoofstuk 5 be-

529

spreek.

Sy funksies stern grootliks ooreen met die

van die kontroleur in 'n private ondernerning.

Sy

hoofverantwoordelikhede kan aangetoon word as
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

die behoeftebepaling aan fondse;
die verkryging van fondse;
die adrninistrering daarvan;

en

verslag te doen oor wat met die fondse bereik
is.

Orndat die stadstesourier die geldsake beheer, beklee
hy 'n baie belangrike posisie in die hele rnunisipale
opset en dra sy aanbevelings heelwat gewig en beinvloed die bedrywighede van die ander departernente.
In hoof stuk 6 is daar 'n doelstelling vir vullisverwydering voorgestel.

Daar is aangedui dat die volgende

elernente van belang is sover dit die doelstelling betref, naarnlik gesondheid en veiligheid, die estetiese,
inwonersongerief en die algernene tevredenheid van inwoners.

Die elernente bestaan elkeen weer uit verskeie

subelernente wat nie alrnal ewe belangrik is nie.

Ten

einde voorsiening vir die verskillende waardes van
die subelernente te rnaak is gewigte daaraan toegeken
ten einde 'n effektiwiteitsfaktor te bepaal.
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Dit is moontlik om 'n eenheidskoste vir vu l lisverwydering te bereken en daarom is dit in berekening gebring in die bepaling van 'n finale effektiwiteitsfaktor.

Dit word gedoen sodat regverdige vergely-

kings tussen verskillende jare se effektiwiteitsfaktore getref kan word.
Vir die parke- en landgoeddepartement is parke en
tuine, sportgronde en swembaddens as 'n eenheid behandel.

Daar is eerstens bespreek wat die tradisio-

nele maatstawwe is om die departement se funksies aan
te meet, waarna bevind is dat selfs weinig daarvan
deur die plaasl ike owerheid gebruik word om effektiwiteit me e te meet.

Effektiwiteitsmeting was nie moontlik

n ie omda t doelstelling s ontbreek het.

Die doelstelling

wa t voorgestel is, is ook net soos in hoofstuk 6 gedoen
is, in elemente en subelemente verdeel.

Daar is veral

klem op twee elemente gele naamlik genot en inwonersatisfaksie.

Die inligting wat vir die effektiwiteits-

maatstawwe benodig word, sal hoofsaaklik uit vraelyste
verkry ~oet word.

Voorbeelde van die tipe vrae wat

gevra sal meet word, i s derhalwe voorsien.
Hoofstuk 8 het gehande l oor verkeersbeheer wat onder
die departement beskermingsdienste ressorteer.

Wat

ver keer sbeheer betref stel die inwoner besonder belang
daarin dat dit veiligheid en 'n billike spoed waarteen
beweeg k an word tot gevolg moet he.

Daar is verduidelik

hoe ' n standaard ongeluksfaktor ontwerp kan word waarteen
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die hoeveelheid, aard en omvang van werklike ongelukke wat 'n logiese maatstaf van veiligheid is - gemeet kan
word.

Die ongeluksfaktorelement moet in verhouding

met die subelemente ongeluksanalise, wetstoepassing en
opvoeding beoordeel word ten einde te verseker dat
die standaard wat gestel is realisties is.

Daar is

voorgestel dat die spoedelement se standaard verkry
moet word deur te bepaal hoe vinnig daar oor die vier
besigste roetes gery kan word.

Die gegewens word dan

saamgevoeg om 'n enkele faktor vir spoed te vorm.
Die uiteindelike effektiwiteitsmaatstaf is toe bepaal
deur 'n gewig van 80 persent aan veiligheid en 20 persent aan spoed te verleen.
In hoofstuk 9 met die bespreking van die elektrisiteitsdepartement is die terrein van die handelsdienste betree en is daar eerstens 'n oorsig gegee van die belangrike rol wat die handelsdienste as bron van fondse
speel.

Die elektrisiteitsdepartement se voorgestelde

doelstelling is in sy elemente opgebreek en bespreek.
Daar is in besonder aandag gegee aan die invloed wat
spitsvraag op die uitgawes het en die metodes wat
aangewend kan word om dit te verminder.
Hoofstuk 10 het gehandel oor die stadsingenieur se
departement en meer spesifiek die waterdiens.

Daar

is begin deur aan te toon dat water die plek van elektrisiteit begin neem het as belangrikste voorsiener
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van fondse onder die handelsdienste.

Om soveel water

as wat verlang word te alle tye teen die laagste koste
te voorsien het geblyk 'n probleem te wees wat samewerking tussen die raad, stadstesourier en stadsingenieur 'n dringende noodsaaklikheid maak.

Daar is

in besonder gewys op die interafhanklikheid van die
verskillende elemente van die doelstelling vir 'n
effektiewe waterdiens.
11.2

Gevolgtrekkings en aanbevelings

Uit 'n bestudering van die onderwerpe in die hoofstukke
wat hierbo genoem is, is daar tot belangrike gevolgtrekkings gekom en word daar ook enkele aanbevelings
gedoen.
(i)

Die proefskrif kon uiteraard aan baie van die belangrike funksies wat deur die plaaslike owerheid
verrig word nie raak nie.

'n Deeglike ondersoek

van meeste van die plaaslike owerheid se departemente sou genoeg stof kon bied vir verskeie proefskrifte, en dit kan net 'n goeie doel dien as bedryfsekonome in Suid-Afrika 'n poging wil aanwend
om dit te doen.

Tereg meld Bosch in 'n artikel:

"Die Bedryfsekonomie het histories nie veel aandag
aan sulke organisasies sonder 'n winsdoel gegee
nie ten spyte daarvan dat 'n groot deel van die
bedryfsekonomiese analise volledig hierop van
toepassing is"

(1978, p. 21).
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Die vraag kan gevra word of die Publieke Administrasie nie reeds lank genoeg op eie bene staan
om 'n studie soos hierdie aan te pak nie.

Vir

'n bedryfsekonoom is daar nie 'n klinkklare antwoord nie.

Uit gesprekke met openbare administra-

teurs en uit talle publikasies en ander dokumente
val dit op dat daar 'n groot bewustheid bestaan
van die ekonomiteitsprinsipe.

Die indruk is ook

verkry dat daar 'n doelbewuste nastrewing van
die ekonomiteitsprinsipe is maar dat dit nie op
'n geordende of kundige wyse plaasvind nie.

'n

Gebrek aan behoorlik gedefinieerde doelstellings
onderstreep die stelling.

Waar 'n private onder-

neming oor die algemeen redelik eksplisiet stel
hoeveel wins hy beoog

om te maak bly die plaas-

like owerheid in gebreke om duidelik te stel
hoeveel diens dit wil lewer, hoeveel diens genoeg
is, ens.

Die verbasende verskynsel doen homself

egter voor dat die plaaslike owerheid ten spyte
van sy swak of skynbaar geen gedefinieerde doelstellings - hoewel dit nie gemeet kan word nie redelik effektief in die lewering van sy dienste
is.
woner

Dit kan miskien die gevolg wees dat die indie plaaslike owerheid en sy metode van

dienslewering oor 'n tydperk van baie jare begin
aanvaar het en in werklikheid nie 'n keuse het
anders as om dit te aanvaar nie.

Dit word by-

voorbeeld ernstig betwyfel of die inwoner dieselfde geduld aan die dag sou le met 'n private
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onderneming indien hy so lank vir diens moes
wag soos wat dit soms die ondervinding is byvoorbeeld as motorlisensies hernu moet word.
'n Private onderneming wat nie ten alle tye
'n hoe standaard van diens lewer nie sal gewis
nie lank bly voortbestaan as daar genoeg mededinging is nie.
Die gebrek aan die mededingingsfaktor kan tot
gevolg he dat baie talente van amptenare verborge
bly.

Mededinging haal die beste uit enige be-

stuurder uit en so 'n persoon het 'n ander ingesteldheid tot probleme wat horn mag konfronteer.
Mededinging dwing behoorlike weldeurdagte beplanning af gevolg deur 'n besonder skerp waarneming en streng dag tot dag beheer veral met
die oog op aanpassing van strategie en taktiek.
Dit is tipies die bedryfsekonoom se ingesteldheid.

Daarteenoor is die plaaslike owerheid

verseker van sy voortbestaan.

Dieselfde eise

van dringendheid en spoedige optrede is nie in
dieselfde mate aanwesig by die openbare administrateur as by die private ondernemer nie.
Di t moet dan noodwendig so wees dat die openbare
administrateur uit die bedryfsekonoom se anderste
benadering kan baat vind.

Die bedryfsekonoom moet

egter baie versigtig wees en nie verwag dat te
veel van dit wat op die oog af toepasbaar op
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plaaslike owerhede lyk wel toepasbaar is nie.
Skrywer hiervan

moet na 'n dekade van noue

kontak met openbare administrateurs erken dat
sy insig in die taak en onderliggende filosofie
vir dinge doen in die plaaslike owerheid nog
ver van volmaak is.

Van die openbare adminis-

trateur is ook veel geleer oor veral die prysenswaardige geneentheid tot openbare welsynsdienste,
'n eienskap wat in die private onderneming gevaar staan om geen of weinig plek te h~ vanwee
die sentrale plek wat die winsmotief inneem.
Aanbevelings wat gemaak word, word in beskeidenheid aangebied, nie as volmaak en absoluut nie,
maar meer as 'n beginpunt van wat 'n sinvolle
gesprek tussen bedryfsekonoom en openbare administrateur behoort te wees oor die ontwerp van
'n beter metode om sekere aangeleenthede te
bestuur.

Waarna gekyk moet word is die beginsels

wat telkens ter sprake is en nie soseer die detail nie.

Byvoorbeeld as die gewig wat in 'n

voorbeeld vir 'n element toegeken is vir die
openbare administrateur onrealisties voorkom,
verander dit nog niks aan die beginsel nie.

As

hy die beginsel gaan toepas, kan hy self die onrealistiese syfers met 'n meer realistiese syfer
vervang.
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(ii)

Die algernene welsyn is 'n ontasbare rnaatstaf
waaroor daar groot rneningsverskil kan bestaan.
Elke plaaslike owerheid behoort egter vir hornself uit te rnaak wat die algernene welsyn vir sy
besondere inwoners sal wees.

Die raadslid as

waardebepaler daarvan sal duidelik rnoet uitspel
wat die algernene welsyn verteenwoordig.

Orndat

dit uit die aard van die saak onrnoontlik sal
wees om in al die dienste wat die openbare welsyn sal dien ten volle te voorsien sal prioriteite duidelik bepaal rnoet word.

Die plaaslike

owerheid sal horn dan ten doel stel om die dienste
waarop besluit is, te lewer.
Die volgende stap sal nou wees om die kwaliteit
van die dienste waarop besluit is te ornskryf.
Daar het geblyk 'n groot leernte te wees sover
dit die definiering van 'n kwaliteitstandaard
betref en die proefskrif het op die gebied 'n
bydrae probeer lewer.

Die kwaliteit diens wat

nagestreef word, sal die doelstelling verteenwoordig waarna gestrewe word.
Die studie het aangetoon dat die plaaslike owerheid nie nodig het om sonder effektiwiteitsmaatstawwe te wees nie ten spyte van die afwesigheid van 'n eksakte rnaatstaf, soos wins in die
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geval van 'n private onderneming, om die effektiwiteit waarmee doelstellings bereik word te
meet.
As die raad een van sy basiese verantwoordelikhede naamlik die formulering van behoorlike
doelstellings nagekom het, kan dit die basis
vorm vir die ontwerp van effektiwiteitsmaatstawwe.

Sodra 'n doelstelling vir 'n spesifieke

funksie geformuleer is en dit voldoen aan al die
vereistes van 'n goeie doelstelling behoort meeste van die subjektiwiteit eie aan die term "openbare welsyn" ook uit die weg geruim te wees.
Dit moet toegegee word dat die gewone leke-raadslid dit moeilik kan vind om die doelstellings
soos dit in die proefskrif geformuleer is saarn
te kon gestel het en dat die skuld vir die
hu i dige afwesigheid daarvan nie geheel en al op
hu l le skouers gepak kan word nie.

Die Bedryfs-

e konoom het tot nog toe nie die nodige leiding
o p die gebied g egee waartoe dit in staat is nie
e n moet dus deels verantwoordelik gehou word
vir die toedrag van sake.

Die werk wat deur

die proefskrif gefnisieer is, sal voortgesit
moet word en die Publieke Administrasie en die
Bedryfsekonomie sal moet uitsorteer hoe dit
gedoen gaan word.
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Wanneer die nodige leiding deur die verskillende
vakdissiplines daargestel is, sal die raadslid
en amptenaar ten volle verantwoordelik gehou
moet word indien hulle onkundig daaroor is.
Daar rus nou die verantwoordelikheid op die
raadslede en amptenare in veral Pietersburg
om die kennis wat tot hulle beskikking gekom
het aan te wend, te verwerk of te verwerp.
Dit is baie belangrik dat die raad en personeel
verteenwoordig deur die stadsklerk , die doelstellings waarna gestrewe word gesamentlik bepaal omdat dit die grootste motiveringswaarde
sal he.
Die daarstelling van doelstellings en effektiwiteitsmaatstawwe van die verskillende funksies
wat verrig word sal die basis vorm vir die
volgende stap in die evaluering van bestuursprestasie naamlik doeltreffendheidsmeting.
Nadat die plaaslike owerheid sy kwaliteitstandaarde vir die belangrikste funksies gedefineer
het, kan aanvaar word dat die uitset waarna gestrewe word behoorlik omskryf is en sal die
volgende logiese stap wees om doeltreffendheid
te bevorder.

Dit behoort 'n belangrike deel

van die beoogde afdeling bestuursdienste se
werksaamhede uit te maak.
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(iii)

Dit is moeilik om te sien hoe raadslede behoorlik kan beplan en beheer uitoefen met die jaarlikse belastings- en-algemenedienstebegroting
as belangrikste bestuursinstrument.

Die belas-

tings- en-algemenedienstebegroting is 'n uitstekende kontrole-instrument om toe te sien dat
bedrae wat ten opsigte van funksies toegeken
word nie sonder goeie motivering en goedkeuring
oorskry word nie.

Daar word egter na skrywer

se mening 'n oordrewe waarde aan die rol van
die begroting geheg.
Behoorlike standaarde ten opsigte van die kwaliteit diens wat gelewer word, sal 'n baie beter
bestuursinstrument voorsien en sal dit vir die
raadslid moontlik maak om aan die einde van 'n
finansiele jaar nie alleen 'n vergelyking tussen
begrote en werklike koste te tref nie maar ook
die kwaliteit diens te vergelyk met 'n standaardkwaliteit waarna in die begrotingsrede volledig
verwys behoort te word.

Arnptenare sal dan breed-

voerig van afwykings verslag moet doen.

Daar is

ondersoek of die doelwitbegrotingstelsel nie
dalk 'n alternatief vir die belastings- en-algemenedienstebegroting het nie.
Daar is baie meriete in die doelwitbegrotingstelsel.
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Daar word egter ook baie probleme met die stelsel ondervind.

Uit die bespreking van die stel-

sel het dit duidelik geblyk dat dit nie in Pietersburg in die onmiddellike toekoms toegepas
sal kan word nie en dat die meeste voordele wat
die stelsel bied in elk geval ook verkry kan
word indien daar behoorlike doelstellings ten
opsigte van die lynitembegroting se poste geformuleer word en gebruik gemaak word van die
finansiele plan soos deur Cowden (1969, p. 296)
voorgestel.

Die kapitaalprogram wat tans saam

met die belastings- en-algemenedienstebegroting
gebruik

word, is heeltemal ontoereikend en be-

. hoort met die voorgestelde finansiele plan geintegreer te word.
Die finansiele plan behoort te sorg vir 'n gesonde verhouding tussen produktiewe en nie-produktiewe uitgawes.

•

Daar is in die teks genoem

dat dit interessant sal wees indien die owerheidsektor 'n studie sal onderneem oor wat 'n
gesonde verhouding tussen produktiewe en nieproduktiewe uitgawes behoort te wees.

Indien

'n sekere verhouding voorgeskryf word, mag dit
verhinder dat plaaslike owerhede in oorambisieuse projekte betrokke raak tot nadeel van die
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belastingbetaler.

Die verhoudin~ interne tot

eksterne finansiering is oak 'n terrein waarop
die plaaslike owerheid met groat vrug 'n ondersoek kan loads.

Riglyne wat in die verband voor-

geskryf word, kan oak die voordeel he dat plaaslike owerhede daardeur verhinder mag word om
oorarnbisieuse projekte in verhouding tot hulle
reserwes aan te pak.

Dit sal die opbou van 'n

sterk kapitaalontwikkelingsfonds aanmoedig en
finansiele onafhanklikheid bevorder.

Daar be-

hoort jaarliks breedvoerig verslag gedoen te
word oor die stand van die kapitaalontwikkelingsfonds en die raad behoort elke jaar opnuut sy
beleid ten opsigte daarvan breedvoerig uit te
spel.
(iv)

Daar is gevind dat die jaarverslag van die verskillende departernente nie die waarde het wat
dit behoort te he nie.

Daar word te veel klern

op 'n beskrywing van wat gedoen is gel~, in
plaas van hoe dit wat gedoen is aan die doelstellings daarvan voldoen het.

Die metode van

verslag doen sal slegs verander kan word as
doelstellings behoorlik geformuleer is.
Dit mag wees dat van die inligting, wat socs aanbeveel verskaf behoort te word, wel beskikbaar
is.

Waarvoor hier gepleit word, is dat dit onder

die maatemmer uitgehaal meet word en gebruik meet
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word in 'n sinvolle beplannings- en beheerproses.
Beskikbare inligting wat nie optimaal gebruik
word nie is nie veel werd nie.

As die raadslid

moet waak oor wat die openbare welsyn moet wees,
moet sy definiering daarvan op behoorlike gronde
berus.

'n Sinvolle omskrywing sal kwalik sender

die samewerking van die amptenaar wat die nodige
inligting moet voorsien kan geskied.
(v)

Daar moet rekening gehou word met die rol wat
politiek speel en dat dit die wyse waarop 'n
plaaslike owerheid bestuur word aansienlik beinvloed.

Dit strek nie altyd tot 'n dorp se voor-

deel nie.

Die voer van 'n verkiesing is 'n saak

waarvoor baie bekwame persone in 'n gemeenskap
nie kans sien nie.

As gevolg daarvan moet die

inwoners die voordele wat so 'n persoon se kundigheid kan bring, ontbeer.

Dit behoort 'n groot

voorwaartse stap te wees indien die Administrateur, op aanbeveling van die stadsklerk (amptenare), lede mag aanwys, mits dit nie meer as 25
persent van die verkose lede is nie.
Dit wil voorkom asof dit ook 'n beter reeling sal
wees indien raadslede op 'n rotasiebasis verkies
word.

Dit sal die moontlikheid tot groepvorming

verminder terwyl nuwe bloed in 'n komitee vernuwing van denke en optrede mag bring.

Onder sekere

omstandighede behoort die publiek ook geleentheid
gebied te word om aan besprekings gedurende raadsvergaderings deel te neem.

Dit mag raadslede en

amptenare tot nog beter prestasie aanspoor.
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(vi)

Die stadsklerk van Pietersburg bestee heeltemal
te veel tyd aan administratiewe sake terwyl hy
feitlik geen tyd vind vir sy bestuursfunksie nie.
Dit is 'n toestand

wat ontstaan het ten spyte

van die feit dat daar twee hoofbeamptes sowel
as 'n assistent tot die stadsklerk se beskikking
is om sy administratiewe las te verlig.

Daar

sal ernstige aandag aan die oplossing van hierdie
probleem geskenk moet word.

Die stadsklerk se

tyd kan met veel groter vrug aan byvoorbeeld
die ontwerp van doelstellings vir die plaaslike
owerheid bestee word.

Uit 'n bedryfsekonomiese

oogpunt gesien lyk dit asof die minder belangrike werk voorkeur bo die belangriker werk geniet.
(vii)

Wanneer die doelwit vir die belangrikste funksies
en/of element daarvan gekwantifiseer of duidelik
omskryf is, kan 'n stelsel van doelwitbestuur baie
makliker ingestel word, omdat elke bestuurder 'n
beter begrip sal he van waarheen die plaaslike
owerheid mik en hoe sy eie taak in verhouding
met die doelstelling staan.

Die wyse waarop 'n

bestuurder in staat is om sy eie doelwitte te
beskryf en die mate waarin hy daarin slaag om
dit te bereik kan 'n groot hulpmiddel wees om
sy insig en vermoens te beoordeel met die oog op
latere bevordering.
(viii)

Die verskillende institute kan op hulle gereelde
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jaarlikse of tweejaarlikse vergaderings met
groot vrug as standaardonderwerp van bespreking
die formulering van doelstellings en effektiwiteitsmaatstawwe he.

Dit sal 'n groot voorwaartse

stap wees om eenvormigheid te verkry sodat vergelykings tussen plaaslike owerhede se resultate,
wat op die huidige stadium beswaarlik gemaak kan
word, vergemaklik kan word.
(ix)

Die gebrek aan 'n beleid oor die verhouding waarin
die verskillende handelsdienste en eiendomsbelasting tot die netto behoefte aan fondse hydra, behoort reggestel te word.

(x)

Die hoe persentasie van die fondse wat deur die
parke- en landgoeddepartement verbruik word, is
te hoog as in ag geneem word dat die uitgawes
hoofsaaklik nte-produktief is en daar nie behoorlik geformuleerde doelstellings in die departement bestaan nie. Tot tyd en wy l die depart emen t
s e d oels te llings b e hoorlik geforrnuleer is behoort gee n
u it bre idings in di e departernent se dienste aangegaan
te word nie.

(xi)

Daar behoort rneer dringende aandag geskenk te
wor d aan die moontlikhede wat bestaan om die
spitsvraag na elektrisiteit af te plat.

Daar

bestaan geen rnorele regverdiging om elektrisiteitstariewe te verhoog solank alles in die verband nog nie gedoen is nie.

Die departementshoof

behoort ook jaarliks van die rand, sent gevolge
van distribusieverliese verslag te doen.
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(xii)

Die raad sal duidelike uitspraak moet lewer oor
sy beleid ten opsigte van veral die koste wat hy
bereid is om vir water te betaal en die versekering van genoegsame water vir die toekoms.

Dit

is 'n aspek wat te dringend van aard is om aan
die stadstesourier en stadsingenieur oorgelaat
te word, veral ook omdat die twee amptenare die
waterdiens uit verskillende oogpunte benader.
(xiii)

Indien die plaaslike owerheid aan die aspekte
hierbo genoem, dringende aandag skenk, en veral
doelwitte sever moontlik bepaal en meet of dit
bereik word soos in die proefskrif voorgestel
word, sal daar groot vordering gemaak word na
die effektiewe bestuur van die Pietersburgse
munisipaliteit.
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