
 

 

 
 
Agendapunt : 10. 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering :  
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : J.J.A.S. Houtenbos 
Portefeuillehouder(s) :  
Zaaknummer :  
Registratienummer :  
Raadsvoorstel
Onderwerp: P&C BUCH Gemeenten  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  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 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Op 24 juni 2015 is in de raden van de BUCH- gemeenten de notitie “Raadsondersteuning bij 
ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies” vastgesteld. In deze notitie is een aantal 
uitgangspunten genoemd, waaronder: 

- de vier autonome gemeenteraden moeten bij de BUCH-samenwerking kunnen 
rekenen op kwalitatief goede raadsondersteuning. 

Tevens is in de notitie uitgesproken dat de ambtelijke fusie organisatie i.o (en vanaf 2017 de 
werkorganisatie) en griffies goede afspraken dienen te maken over o.a. de ondersteuning 
van de raden en de werkwijze voor het aanleveren van de stukken voor de raden. 
 
Om efficiënt te kunnen werken en te voorkomen dat er vanuit de werkorganisatie BUCH met 
vier verschillende P&C cycli en verschillende P&C documenten gewerkt moet gaan worden, 
is door de Werkgroep financiële aspecten in BUCH-verband, hierna te noemen werkgroep 
FA, de opdracht gegeven om te komen tot een advies over harmonisatie van de P&C cyclii, 
een uniforme programma indeling en een uniforme opzet en lay-out van de P&C 
documenten. Twee raadsleden per gemeente ( leden auditcommissies / Commissie van 
Onderzoek) en de vier griffiers vormen deze werkgroep, bijgestaan door de kwartiermakers 
Bestuursstaf. 
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Deze Werkgroep FA heeft een advies gevraagd, met het volgende uitgangspunt:  

• Een PC Cyclus met Rekening, Begroting en twee rapportage momenten, waaronder 
een “juni nota”. 

 
Dit is uitgewerkt in een Advies Harmonisering P&C cycli BUCH Gemeenten  
(& inrichting P&C werkorganisatie BUCH) 
 
Daarbij zijn uitgangspunten gehanteerd als dienstverlenend (zoveel mogelijk ondersteunend 
aan inwoners, raad en college), efficiënt (zoveel als mogelijk met zo min mogelijk werk) en 
rechtmatig ( die moet gegarandeerd kunnen worden). 
 
Harmoniseren. 
Een veelheid aan namen en beslismomenten is, naast Jaarrekening en Begroting, 
teruggebracht tot twee Voortgangsrapportage beleid, Kadernota ( juni/juli) en financiële 
rapportages. 
 
 
De voorgestelde P& C Cyclus ziet er, met toelichting, voor elke gemeente als volgt uit: 
 

• Mei:  1e Voortgangsrapportgage beleid lopend jaar 
             (financiële consequenties: Kadernota) 

• Juni:  Jaarrekening vorig jaar 
             (doorwerking structurele financiële gevolgen: Kadernota) 

• Jn/juli : Kadernota, voorbereiding begroting (financieel en beleidsmatig); 
              (financieel lopend jaar en meerjarenperspectief) 

• Okt.:   2e Voortgangsrapportage beleid lopend jaar 
              (financiële consequenties FIRAP)) 

• Nov;    Begroting komend jaar 
• Dec:    FIRAP, tweede financiële voortgangsrapportage lopend jaar 

 
Daarbij is in acht genomen dat de voortgangsrapportages beleid de raden in staat moeten 
stellen te kunnen bijsturen. Bij de gevraagde ‘juni nota’, nu Kadernota genoemd, vindt 
besluitvorming plaats over de financiële kaders als percentage stijging van opbrengsten e.a., 
inhoudelijke uitwerking coalitieakkoord en/ of raadsprogramma en ingebrachte speerpunten, 
met daarbij een zeer actueel financieel overzicht. Dit geldt als uitgangspunt voor de nog  te 
stellen begroting later in het jaar.  
 
Het zijn documenten met voldoende en meetbare indicatoren, op het juiste niveau en 
aansluitend op het VNG - advies van de commissie Depla. 
 
De rechtmatigheid wordt gegarandeerd door de tweede en laatste financiële 
voortgangsrapportage, vast te stellen in de raden van december. 
 
Overige specifieke rapportage trajecten: 

• Voor sommige specifieke grote projecten, bijvoorbeeld invoering 3D’s of grote 
grondexploitaties, zijn aparte rapportage trajecten met de betreffende raden 
afgesproken bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of een aparte rapportage. Deze 
afspraken lopen gewoon door. Bij mogelijke tussen- of eindevaluaties (van meerjarige 
projecten) kan ook het verkeerslichtenmodel gehanteerd worden. 

 

Pagina 2 van 5 
 



 

• Nieuw beleid en grote afwijkingen op vigerend beleid en financiën kunnen behalve via 
de P&C documenten ook tussentijds aan uw raad worden aangeboden via een 
separaat raadsvoorstel met eventuele bijbehorende begrotingswijziging. 

Presentatievorm. 
Bij de voortgangsrapportages beleid wordt het verkeerslichtenmodel toegepast, daarbij 
inzicht in voortgang beleid, planning en budget. In overleg met de raden worden de te 
rapporteren speerpunten per raad opgesteld. 
 
Op termijn wordt er ook gekeken naar een App ( ondermeer de begroting moet leesbaar 
worden op de iPad), de presentatievorm (infographics) en lay – out  van de documenten. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
Door geharmoniseerde P&C cycli en documenten van de vier BUCH gemeenten krijgen de 
vier gemeenteraden :   
 
Een tijdige aanlevering van de op te leveren stukken, goede doorvertaling van 
coalitieakkoord/programma of raadsprogramma, in speerpunten per programma, zo actueel 
mogelijke informatie en flexibel, doorlopend aanpasbaar op wensen van raden en colleges. 
 
Couleur locale 
Alhoewel de  P&C cyclus en de structuur van de P&C documenten geharmoniseerd worden, 
blijft de eigenheid per gemeente bestaan; de raad kan bijvoorbeeld eigen accenten en 
speerpunten benoemen en toevoegen.  
 
De inhoudelijke onderwerpen en rapportages, als de uitwerking van de speerpunten, worden 
gebaseerd op het coalitieakkoord en daar waar nodig in overleg met de raad opgesteld. 
Behalve via de P&C documenten kunnen tussentijdse besluiten met financiële gevolgen in 
principe via bijbehorende begrotingswijzigingen, direct verwerkt worden.  
Incidenteel grote financiële mutaties / afwijkingen die in de loop van het jaar  aan de orde 
zijn, worden direct  aan de raad gerapporteerd en/of wordt een separaat raadsvoorstel 
betreffende het onderwerp voorgelegd.  
De raad bepaalt de rapportage grenzen van de financiële afwijkingen en de mandatering aan 
het college.  
 
In ieder P&C document wordt een overzicht opgenomen van alle college- en raadsbesluiten 
met financiële gevolgen die gedurende het jaar zijn genomen. Indien gewenst ontvangt de 
raad maandelijks via een nader te bepalen manier een overzicht van de actuele stand van 
het begrotingsaldo waarin alle tot dan toe vastgestelde besluiten zijn verwerkt 
 
De definitieve planning van het voorleggen van de P&C documenten ter besluitvorming, is 
afhankelijk van de planning van de raadsvergaderingen. 
De raad kan het proces betreffende technische vragen rondom de P&C documenten vorm 
geven, in overleg met de ambtelijke organisatie wordt nagegaan hoe daar zoveel mogelijk 
aan voldaan kan worden. 
De manier waarop de presentatie van de twee beleidsrapportages plaats vindt,  wordt in 
overleg met het college bepaald. 
 
Voor sommige specifieke grote projecten, bijvoorbeeld invoering 3D’s of grote 
grondexploitaties, zijn aparte rapportage trajecten met de raad afgesproken, bijvoorbeeld via 
een nieuwsbrief of een aparte rapportage. Deze afspraken lopen gewoon door.  
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En de raad kan altijd, om zijn moverende redenen, vragen om (aanvullende)  tussentijdse 
rapportages, zowel inhoudelijk als financieel.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders,   

 
Omdat de formats voor de teksten van de kadernota op dit moment nog niet beschikbaar 
zijn, en de beschikbare tijd was te kort is, kan er nu nog niet een kadernota worden 
opgesteld, dat wordt pas in 2017. 
 
De opzet is nu 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. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
De raden zijn de primaire belanghebbenden van dit voorstel. Indirect is het ook de bedoeling 
dat de inwoners van de deelnemende gemeenten profijt hebben van deze verbeterde P&C 
documenten. 
 
De werkorganisatie BUCH is gebaat bij uniforme werkprocessen. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van gelijkluidende besluitvorming in  de gemeenten: Uitgeest, Castricum 

en Heiloo 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: er geen regionale ontwikkelingen zijn op dit 

gebied. 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: Nee 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Er is nu gekozen voor een harmonisatie van de cycli en de documenten. Gezien het 
uitgangspunt dat de raden zelfstandig blijven, kan er geen sprake zijn van uniforme 
documenten qua inhoud.   
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
De raden nemen in april over de invoering van deze P&C Cycli en documenten een besluit. 
Later worden deze ondergebracht in de nog op te stellen wijziging van de Financiële 
verordeningen 212.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

 Geen, de werkzaamheden worden in eigen beheer opgesteld. 
 

Bijlage: 
Advies: Harmonisatie P&C cycli BUCH gemeenten, ver. 18-02-2016. 
 
 
Bergen, 16 maart 2016 
 
 
Commissie van Onderzoek 
 
 
A.M. Kooiman      J.J..A.S.  Houtenbos 
griffier                  voorzitter 
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