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Bestuurlijke Planning & Controlcyclus 2009

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke Planning & Controlcyclus 2009
e
2. De 2 tussentijdse rapportage 2009 de stand van zaken te laten bevatten van de
eerste zeven maanden van het begrotingsjaar in plaats van de eerste acht maanden
van het begrotingsjaar

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
In de financiële verordening van de gemeente Nieuwkoop staat dat voor aanvang van het
begrotingsjaar het college een overzicht aan de raad aanbiedt met daarin de geplande
data van de planning en control documenten. Het gaat daarbij om de jaarstukken, de
perspectiefnota, de tussentijdse rapportages en de begroting met de meerjarenraming.
Beoogd effect
Verdere uitwerking van de planning en controlcyclus voor 2009 binnen de kaders van de
financiële verordening en het financieel toezicht van de provincie Zuid Holland.
Argumenten:
1. De voorgestelde planning past binnen de kaders van financieel toezicht van de
provincie Zuid Holland.
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2. De voorgestelde planning is gebaseerd op de agenda van de raad van Nieuwkoop
2009, die op 2 oktober 2008 is vastgesteld.
Kanttekeningen:
e
e
1. De inhoud van de 2 Tussentijdse Rapportage wijkt voor de 2 tussentijdse
rapportage af van de financiële verordening. In de financiële verordening van de
gemeente Nieuwkoop is bepaald dat het college twee tussentijdse rapportages per
jaar opstelt, over de eerst drie maanden en over de eerste acht maanden. De
tussenrapportages worden aan de raad aangeboden in de maand mei, respectievelijk
oktober van het boekjaar. Met de beide rapportages informeert het college de raad
over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.
In afwijking hierop bevat de 2e tussentijdse rapportage 2009 de stand van zaken over
de eerst zeven maanden, en wordt in oktober aan de raad aangeboden voor
besluitvorming in november. De verwerkingstijd voor het opstellen van de 2e
tussentijdse rapportage afgezet tegen het vergaderschema van de raad voor 2009 en
de ambtelijke capaciteit maakt het noodzakelijk om af te wijken van de termijn die in
e
de financiële verordening staat. Door de 2 tussentijdse rapportage in november in de
raad te behandelen is het mogelijk deze in samenhang met de programmabegroting
2010 te bespreken. Daarnaast kan de rapportage nu eerder aan de raad beschikbaar
worden gesteld en zijn er nog mogelijkheden om besluiten van de raad uit te voeren.
Bij besluitvorming over de Berap II in medio december van het jaar resteert geen tijd
om besluiten nog te kunnen uitvoeren.
2. Het eerste jaar van de Perspectiefnota 2010-2013 betreft het verkiezingsjaar 2010.
Mede gelet op de vele activiteiten die op basis van het raadsprogramma reeds in
gang gezet zijn zal de Perspectiefnota 2010-2013 vooral in het teken staan van het
realiseren van reeds aangevangen cq geplande activiteiten.
De Perspectiefnota 2011-2014 wordt opgesteld in het voorjaar van 2010 en
vastgesteld in juni van dat jaar. De inzet zal zijn om in deze perspectiefnota het
programma van het nieuw gevormde college te vertalen in een perspectief voor de
periode 2011-2014.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•

Bestuurlijke Planning & Controlcyclus 2009

Advies auditcommissie 2-12-2008: ‘Ongewijzigd over te nemen’.

Advies meningsvormende raad 11 december 2008:
Voorstel kan gewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering als discussiestuk.
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