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Onderwerp: planning P&C cyclus 2013 

Portefeuillehouder: Steven Kroon 

Datum: 19 april 2013 

 

 

Wat is de aanleiding voor deze raadsmededeling? 

 

Op 7 maart 2013 hebt u de nieuwe planning van de p&c cyclus vastgesteld. Dat was een 

globale, algemene jaarplanning. De planning 2013 hebben we inmiddels voor elk document 

verder uitgewerkt.  

Daarbij hanteren we het nieuwe schema van de raadsbijeenkomsten en –vergaderingen 2013. 

Dat schema is gebaseerd op de veranderde vergadercyclus die de raad heeft gekozen. De 

driewekelijkse vergadercyclus is omgezet in een maandelijkse cyclus. Elke laatste donderdag 

van de maand is er mening- en besluitvormende raadsvergadering. Daarnaast zitten er nu 10 

weken tussen de raadsvergadering van 18 juli en die van 26 september. Dit leidt tot enkele 

knelpunten in 2013. In deze mededeling informeren we u over  wij u over de praktische 

oplossingen die we hebben gekozen voor het begrotingskader, de financiële monitor en de 

actualisatie grondexploitaties.  

De jaarstukken 2013 zijn onderdeel van de P&C cyclus 2014. Deze wordt niet behandeld in 

deze mededeling. Over de planning van de P&C cyclus 2014 informeren we u uiterlijk in 

februari 2014.  

 

welke uitdagingen zijn er bij de planning van de P&C cyclus 2013? 

 

In het raadsbesluit van 7 maart 2013 Is besluitvorming over het begrotingskader voorzien in 

september. Volgens het nieuwe schema is de besluitvormende raad op 26 september 2013. 

Begin oktober moeten we echter de begroting 2014 al bij de griffie aanleveren. Er is dan geen 

tijd om het begrotingskader nog te verwerken in de begroting 2014. De eerst vroegere 

raadsvergadering is op 18 juli. Het begrotingskader moet daarvoor op 13 juni worden 

aangeleverd bij de griffie. Het is dan onmogelijk om de gevolgen van de mei-/junicirculaire 

algemene uitkering te verwerken. De circulaire van het rijk is dan waarschijnlijk nog niet of pas 

net binnen en zeker nog niet geanalyseerd voor de Doetinchemse gevolgen. De mei-

/junicirculaire over de algemene uitkering is een wezenlijke basis voor het begrotingskader. 

Daarom beschouwen we besluitvorming over het begrotingskader op 18 juli niet als een reële 

optie. 

 

Hoe pakken we de uitdagingen aan? 

 

Om de mei-/junicirculaire algemene uitkering in het begrotingskader te kunnen verwerken en 

dit kader nog te kunnen vertalen in de begroting 2014 willen we het begrotingskader ter 

mening- en besluitvorming aan u voorleggen tijdens de raadsbijeenkomst op 5 september. In 

het nieuwe schema is op deze datum een informatieve raadsbijeenkomst voorzien. 

 

Om recht te doen aan uw besluit van 7 maart willen we gelijktijdig met het begrotingskader 

2014 ook de financiële monitor 2013 en de actualisatie van de grondexploitatie ter 

besluitvorming aan u voorleggen.  
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Wanneer is de raadsbehandeling 2013? 

 

De bestuurlijke behandeling van het begrotingskader 2014, de financiële monitor 2013 en de 

actualisatie van de grondexploitaties is nu als volgt gepland: 

 

11 juli    presentaties over de drie onderwerpen in een informatieve raadsbijeenkomst; 

     Het zijn mondelinge toelichtingen aan de hand van PowerPoint presentaties. 

18 juli    beeldvormende raadsbehandeling over de drie onderwerpen; 

5 september  mening- en besluitvormende raadsbijeenkomst over de drie onderwerpen. 

 

Wanneer ontvangt u de stukken? 

 

De raadsvoorstellen en de stukken voor het begrotingskader 2014, de financiële monitor 2013 

en de actualisatie grondexploitatie ontvangt u uiterlijk op 12 juli. Om in deze documenten de 

actuele informatie te verwerken worden deze onder hoge tijdsdruk en in zeer korte tijd 

geproduceerd. We spannen ons tot het uiterste in om (één of meerdere van) de documenten 

zo mogelijk eerder aan u toe te zenden. Het nu al doen van toezeggingen daarover vinden we 

niet verantwoord en zou verwachtingen wekken die we later onverhoopt toch niet kunnen 

waarmaken. 

 

Om de planning voor de actualisatie van de grexen te kunnen realiseren vertalen we daarin de 

beleidslijn zoals genoemd in de raadsvoorstellen Taskforce woningbouwprojecten en project 

Iseldoks. Eventuele wijzigingen door uw besluitvorming op deze dossiers zou u dan kunnen 

vertalen in besluiten tot aanpassing van de actualisatie grexen of in het begrotingskader 2014. 

Deze besluiten vertalen wij dan alsnog in de begroting 2014.  

 

 

Wanneer is de raadsbehandeling van de begroting 2014? 

 

In maart 2013 hebt u de behandeling van de begroting 2014 vastgesteld voor november. Zoals 

we toen al gezamenlijk hebben vastgesteld is er uiterst krappe tijd om de begrotingskaders te 

verwerken in de begroting 2014. Op basis van het nieuwe schema is de begrotingsbehandeling 

als volgt gepland: 

4 oktober   wordt het boekwerk begroting 2014 verzonden aan de raadsleden. 

17 oktober   beeldvormende raad, 

31 oktober   meningvormende raad, 

7 november  besluitvormende raad. 

 

 

Wat is de conclusie? 

 

Met de procesplanning zoals beschreven in deze raadsmededeling lukt het ons de verschillende 

documenten van de P&C cyclus 2013 te voorzien van actuele en volledige informatie. Uw 

besluiten en kaders vertalen we in de begroting 2014. Het is onze gezamenlijke uitdaging om 

de P&C cyclus 2013 zo te plannen dat er voldoende tijd beschikbaar is voor zowel het 

opstellen van hoogwaardige P&C documenten en krachtige bestuurlijke besluitvorming.  


