
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.1 

 

 Doetinchem, 27 februari 2013 

 

ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 

 

 

Versterken sturing raad in nieuwe  

planning&controlcyclus 

 

 

Voorstel: 

De sturing van de raad in de planning&controlcyclus te versterken door: 

- de nieuwe planning van de planning&controlcyclus vast te stellen; 

- informatieve bijeenkomsten rondom beleidsinhoudelijke thema’s via de 

raadsnotitie van de griffier nader uit te werken. 

 

1. Wat is de aanleiding voor de vernieuwde p&c cyclus? 

 

In 2012 hebt u aangegeven dat u verbetermogelijkheden ziet in het functioneren van de 

planning&controlcyclus. U hebt ons gevraagd met voorstellen daarvoor te komen.  

 

2. Wat is de analyse en conclusie uit de klankbordbijeenkomsten met raadsleden? 

 

Wij hebben in twee klankbordbijeenkomsten aan een aantal raadsleden gevraagd naar hun 

analyse van de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen. Die informatie hebben wij 

vertaald in een voorstel voor een vernieuwde p&c-cyclus. Het conceptraadsvoorstel en de 

presentatie van de vernieuwde p&c-cyclus is ter voorbereiding op de informatieve bijeenkomst 

van 24 januari, via het bestuurlijk informatiesysteem aan u beschikbaar gesteld. U leest nu het 

definitieve raadsvoorstel. In de bijlage treft u een bewerking aan van de eerdere presentatie. 

Deze is afgestemd op dit raadsvoorstel. 

 

Hieronder wordt in steekwoorden uit de presentatie de kern van de problemen en hun 

oplossingen benoemd. De volledige presentatie is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Analyse van problemen p&c-cyclus volgens de raadsleden in de klankbordbijeenkomst: 

- Documenten staan centraal in plaats van inhoud. 

- Documenten kunnen beter bijdragen aan politieke sturing door de raad. 

- De planning van de p&c-documenten kan beter op elkaar worden afgestemd. 

- De planning van de p&c-documenten moeten beter worden afgestemd op het moment van 

informatiebehoefte van de raad. 

 

Dit leidde tot de conclusie in de klankbordbijeenkomsten dat: 

1. de raad de politieke sturing op de inhoud wil versterken, door het bespreken van 

beleidsthema’s en  

2. de planning van de p&c-cyclus verder moet worden geoptimaliseerd. 

 

3. Welke aandachtspunten zien we uit de informatieve raadsbijeenkomst van 

24 januari? 

 

Wethouder Kroon heeft namens het college de vernieuwde p&c-cyclus gepresenteerd in de 

informatieve raadsbijeenkomst van 24 januari. Bij die gelegenheid hebt u met elkaar van 

gedachten gewisseld over de mogelijke werking ervan. Bij die bespreking werd duidelijk dat de 

vernieuwde p&c-cyclus een aantal knelpunten oplost en nieuwe mogelijkheden biedt voor 

sterkere sturing door de raad. Echter, de vernieuwingen hebben soms ook weer een 

bijwerking die sommigen als nadelig ervaren. Kennelijk ligt de ideale p&c-cyclus in Utopia. 
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In de informatieve raad hebben wij de volgende aandachtspunten op de presentatie over de 

vernieuwde p&c-cyclus waargenomen: 

 

- De planning van de taskforce bouwprojecten en actualisatie grondexploitaties in relatie tot 

die van de jaarstukken en de begroting. Signaal was om besluitvorming niet gelijktijdig te 

laten plaatsvinden, maar in tijd achter elkaar, zodat effecten van de taskforce en 

grondexploitaties (grexen) verwerkt kunnen worden in jaarstukken c.q. begroting. 

 

Reactie college: 

Gehoord uw opmerkingen, stellen wij voor om de taskforcerapportage bouwprojecten en de 

actualisatie van de grondexploitatie los te koppelen van andere p&c-documenten. Om uw 

besluiten in de p&c-documenten te kunnen verwerken, betekent dit dat u deze thema’s 

minimaal twee maanden voor een p&c-document moet behandelen. De taskforcerapportage 

bouwprojecten zou u dan in januari moeten behandelen. De actualisatie grondexploitaties zou 

u gelijktijdig kunnen behandelen met het begrotingskader. In de informatieve raad van juli; 

mening- en besluitvorming in september. 

 

- Het wegvallen van de tweede financiële monitor in relatie tot de eerste presentatie van de 

jaarstukken. Signaal was dat de tweede financiële monitor alleen dan kan vervallen als de 

eerste presentatie van de jaarstukken echt vroeg in het jaar (januari/februari) kan 

plaatsvinden. 

 

Reactie college: 

Met het presenteren van de resultaten van de jaarstukken op hoofdlijnen in maart gaan wij tot 

het uiterste van wat wij verantwoord achten naar de ambtelijke organisatie. Navraag bij de 

accountant en analyse van de p&c cycli in den lande laten zien dat wij met dit moment van 

presenteren tot de gemeenten behoren die uitzonderlijk vroeg hun raad informeren over de 

resultaten van het afgelopen jaar. Toezeggingen tot verder vervroegen achten wij, zeker op de 

korte termijn, niet realistisch.  

 

De eerste financiële monitor rapporteert over financiële afwijkingen in het eerste halfjaar. Als 

er in het tweede halfjaar substantiële afwijkingen ontstaan, zullen wij als college u daarover 

uiteraard onmiddellijk informeren. Dat beschouwen wij als onze vanzelfsprekende 

verantwoordelijkheid. Bovendien hebben wij daarin een actieve informatieplicht.  

Wij adviseren u dan ook om af te zien van een tweede financiële monitor. U hebt daar eerder 

terecht over opgemerkt dat uw sturingsmogelijkheden met dit document, gezien het tijdstip 

van raadsbehandeling (november), uiterst beperkt is. Bovendien wilden wij juist ruimte creëren 

in de p&c-cyclus. 

 

- Het tijdstip van het vaststellen van het begrotingskader (september) in relatie tot het 

vaststellen van de begroting zelf (november). Signaal was dat deze planning niet klopt met 

hetgeen het college in het verleden gezegd heeft over de tijd tussen het vaststellen van de 

voorjaarsnota en het vaststellen van de begroting. 

 

Reactie college: 

U signaleert terecht een spanning tussen tijdstip van behandeling van begrotingskader (juli 

informatief; september besluitvorming) en het opmaken van de begroting. 
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De reden van ons voorstel ligt in uw eerder geuite wens om de actuele ontwikkelingen in de 

algemene uitkering te betrekken bij een begrotingskader. Het rijk komt vaak eind mei tot half 

juni met haar circulaire over de algemene uitkering. Deze circulaire achten wij van cruciaal 

belang in het financieel meerjarenperspectief van het begrotingskader. Hoe meer maatregelen 

het rijk verwerkt, des te later komt de betreffende circulaire. Wij hebben drie tot vier weken 

nodig om de gevolgen van alle rijksmaatregelen te vertalen naar de plaatselijke situatie. Dit is 

ook weer afhankelijk van de omvang van de maatregelen. Daarom kunnen wij u op z’n vroegst 

in juli een presentatie geven over het begrotingskader, inclusief de algemene uitkering.  

Het raadsvoorstel met begrotingskader stelt u vervolgens vast in de eerste raadsvergadering na 

de zomervakantie, in september. Alleen met deze planning kunnen wij de gevolgen van de  

mei-/junicirculaire over de algemene uitkering verwerken in het begrotingskader. 

Wij spannen ons tot het uiterste in om uw besluiten over het begrotingskader volledig te 

vertalen in de begroting. Het kan echter in sommige gevallen tot knelpunten leiden bij het 

vertalen in de begroting of het tijdstip waarop de begroting voor u beschikbaar kan zijn. In die 

gevallen overleggen wij met u over de gewenste oplossingsrichtingen. 

 

- De invulling van de informatieve bijeenkomsten rondom beleidsthema’s. Signaal was dat 

verder uitgewerkt moet worden wat inhoud en status van deze bijeenkomsten is. Ook 

wilden raadsleden voldoende ruimte voor het bepalen en plannen van de thema’s. 

 

Reactie college: 

Parallel aan het raadsvoorstel herziening p&c-cyclus ligt in de raad de notitie Aanpassingen 

vergaderstelsel raad. In deze notitie pleit de griffier voor een lagere vergaderfrequentie van de 

raad en een andere invulling van de beeldvormende raad. De notitie geeft daarmee ruimte 

voor het organiseren van informatieve bijeenkomsten rondom de beleidsthema’s. Ons voorstel 

is om de griffier te verzoeken het onderwerp informatieve bijeenkomsten aan deze notitie toe 

te voegen. Hij kan dan in overleg met de raad invulling geven aan deze bijeenkomsten. 

In onze presentatie zijn mogelijke beleidsthema’s opgesomd. Deze lijst is in overleg tussen de 

griffier en ons college gemaakt. In gezamenlijk overleg tussen uw raad en het college kunnen de 

beleidsthema’s en de tijdstippen van behandeling worden bepaald. De griffier kan ook deze 

punten toevoegen in de betreffende notitie. 

 

4. Welke voorstellen doen wij aan de raad? 

 

Vanuit de conclusies uit de klankbordbijeenkomsten doen wij voorstellen op twee gebieden: 

 

1. Versterken van politieke sturing op inhoud 

 

Raad en college maken met elkaar afspraken over beleidsthema’s die de raad bespreekt. 

Dit gebeurt in informatieve bijeenkomsten. Daarna besluit de raad in meningvormende en 

besluitvormende bijeenkomsten. Het college bereidt de bijeenkomsten voor met inachtneming 

van de wensen van de raad. In samenspraak tussen de griffier en het college worden de 

beleidsthema’s en de planning ervan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
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2. Optimaliseren van de planning p&c cyclus 

 

De nieuwe planning van de p&c-cyclus is als volgt: 

 

Tijd / raadsbijeenkomst Document p&c cyclus 

Januari-december 

(Hoofdzakelijk eerste halfjaar) 

Informatieve raad, zo nodig daarna 

beeldvorming/besluitvorming raad 

 

 

Beleidsthema’s 

Januari (2014) 

Informatieve raad 

 

Beeldvorming/besluitvorming raad 

 

Informatie uitwisselen en bespreken van de 

rapportage Taskforce bouwprojecten. 

Vaststellen rapportage Taskforce bouwprojecten 

Maart (2014) 

Informatieve raad 

 

  

 

Beeldvorming/besluitvorming raad 

 

 

1. Presentatie Jaarstukken in informatieve raad: 

 Beleidsinhoudelijke resultaten + ontwikkelingen 

 Financiële resultaten + structurele gevolgen 

  

Raad besluit over inhoudelijke thema’s n.a.v. 

presentatie jaarstukken. 

Mei (2014) 

Beeldvorming/besluitvorming raad 

 

Vaststellen boekwerk jaarstukken 

Juli 

Informatieve raad 

 

 

Presentatie monitor 1e halfjaar 

Presentatie begrotingskader 

Presentatie actualisatie Grondexploitatie 

September 

Beeldvorming/besluitvorming raad 

 

 

Vaststellen monitor 1e halfjaar 

Vaststellen begrotingskader. Raad geeft globale 

beleidsinhoudelijke kaders aan college voor 

uitwerking in begroting. 

Vaststellen actualisatie Grondexploitaties 

November 

Beeldvorming/besluitvorming raad 

 

Vaststellen begroting 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over versterken sturing raad in nieuwe 

planning&controlcyclus; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

De sturing van de raad in de planning&controlcyclus te versterken door: 

- de nieuwe planning van de planning&controlcyclus vast te stellen; 

- informatieve bijeenkomsten rondom beleidsinhoudelijke thema’s via de raadsnotitie van de 

griffier nader uit te werken. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 7 maart 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 

 


