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Vandaag (maar wel na vakantie) hebben we het 
(in principe) niet over:

• Financiële Verordeningen
• Artikel 212 en 213 (a) Verordeningen
• Nota activabeleid
• Nota reserves en voorzieningen
• Tolerantie grenzen financiële rapportages
• Mandaat structureren
• Programma indeling

Maar wel over……………..



Het bevorderen van een 
eenduidige interpretatie van 

begroting-, tussentijdse 
verantwoordings- en jaarstukken 

van de BUCH gemeenten



De basis:
• Het gemodificeerd stelsel van 

baten en lasten…….?????
(www.commissiebbv.nl)

“boekhoudsysteem overheid”



5 belangrijke functies:

Voor de raad:
• Autorisatiefunctie
• Allocatiefunctie
• Controlerende functie

Voor de colleges van B&W:
• Beheerstechnische functie
• Verantwoordingsfunctie



Verleden naar heden:

• Besluit Begroting & Verantwoording 
(rond 2003)

• Rapport commissie Depla (2014)
• Vernieuwing BBV (2017)
• BUCH (2017)



Door uw raden vastgestelde 
uitgangspunten nieuwe p&c cyclus 

gebaseerd op uitgangspunten 
werkorganisatie:

• Dienstverlenend
• Efficiënt
• Rechtmatig



Belangrijkste beeld oude p&c 
documenten deelnemers:
• Verschil in opzet
• Verschil in benaming
• Verschil in proces
= inefficiëntie 



*) 1e FIRAP samengevoegd met Kadernota



Ook de BUCH werkorganisatie 
kent eenzelfde cyclus, met als 
belangrijkste kenmerk voor uw 
raad:

VOORUITLOPEN OP DE P&C 
CYCLUS VAN DE DEELNEMENDE 

GEMEENTEN 



Relatie met de 
programmabegrotingen 

gemeenten:

De begroting van de werkorganisatie BUCH omvat zoals 
bekend alleen de personele en materiële middelen 
waarmee de taken voor de gemeenten worden 
uitgevoerd. De beleidsmiddelen blijven verankerd
in de gemeentelijke begrotingen



*) Voorlopige jaarrekening in april naar raden



SAMENHANG IN DE TIJD…..



Wat nog te verwachten 2016?
• Autorisatie kapitaal kredieten ICT (sept)

• Begrotingen 2017 gemeenten 
(november)

• Zienswijze begroting werkorganisatie 
2017 (dec)

• 1e wijz. 2017 (inbrengen 
begroting werkorganisatie- jan17)




