
AFHANDELINGSVOORSTEL 
Agendapunt 2 

Harmoniseren PC Cyclus in BUCH verband 

 
Reden van agendering 
Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
Adviseren en besluitvorming 
Kaderstelling, raadsbevoegdheid 
 
Kern van de zaak 
De opzet is om met ingang van het opstellen van de Programmabegroting 2017 te gaan werken 
met de P&C Cyclus en de daarbij behorende documenten. Dit wijkt af van de vigerende cyclus, 
zoals opgenomen in de Financiële Verordening 212. Daarom besluit de raad om in afwijking 
daarvan en vooruitlopend op de wijziging van de verordening ( het erin opnemen), nu deze 
cyclus vast te stellen. 
 
Het is de bedoeling dat tot de zomer de volgende P&C documenten ter besluitvorming aan de 
raad worden voorgelegd: 

• De jaarrekening 2016, oude stijl, gebaseerd op de Programmabegroting 2016; 
• De Perspectiefnota 2017, krijgt de naam Kadernota 2017 en er zullen al elementen van 

de kadernota nieuwe stijl in opgenomen worden; 
• De Tussenrapportage 2016, beleidsmatige voortgang oude stijl, een presentatie bij de 

perspectiefnota, begin juli. De in de nieuwe cyclus opgenomen twee beleidsrapportages, 
verschijnen voor het eerst in 2017. 

 
Na de Programmabegroting 2017, komt in december de FIRAP nieuwe stijl uit, deze is 
nagenoeg gelijk aan het raadsvoorstel Voorbereiding begroting <jaar>, die jaarlijks in december 
door de raad is vastgesteld. 
 
Doel en wijze van bespreking 
Het voorstel kan, na voorbereidende besluitvorming in de commissie, met een advies aan de 
raad worden voorgelegd. De commissie stemt in, wil wijziging, of wijst af. 
Besluitvorming 
 
Voorgenomen besluit 
 in afwijking van de nu geldende verordeningen en vooruitlopend op de te harmoniseren 
verordeningen, 

de volgende fasering van de P&C Cyclus vast te stellen als onderdeel van verantwoording en 
controle van het financiële beleid en beheer: 

• 1e Voortgangsrapportgage beleid jaar T (huidig jaar) 
• Jaarrekening jaar T-1 (vorig jaar) 
•  Kadernota inclusief 1e financiële rapportage jaar T tm  T+4 
• 2e Voortgangsrapportage beleid jaar T (huidig jaar) 
• Begroting jaar T+1 (volgend jaar) 
• FIRAP, (tweede financiële voortgangsrapportage) jaar T (huidig jaar) 

 
Deze cyclus te starten met het opstellen van de Programmabegroting 2017 
 
 
Bijlagen 
Concept rb/rv Beide  
Nota/Notitie/Memo Afhandelingsvoorstel 

Nota: P&C BUCH gemeenten 
Anders  
  



 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.:   Hamerstuk      Bespreekstuk 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:  
Anders  
 
Opmerkingen2 

 
2 Advies griffie 

 

Sessie aanduiding en datum Arc 7 april 2017 45 minuten 
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