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Samenvatting
Op 21 oktober jl. heeft u ingestemd met de bestuursopdracht Verbetering en vereenvoudiging
van de P&C cyclus. Doelstelling van deze opdracht is het verbeteren van de
informatievoorziening naar de Raad en het College van B&W.
Een van de activiteiten waartoe is besloten, is het in beeld brengen van de wensen en
verwachtingen van de raad, het college en MT door middel van een enquête en een workshop.
Daarnaast zijn ook diverse medewerkers geïnterviewd. (Zie ook bestuursopdracht pagina 4).
De eerste fase van de bestuursopdracht (Voorbereiding) is hiermee afgerond.
Belangrijkste conclusies zijn:
•
•

82% van de respondenten onder de raadsleden is van mening dat de huidige P&C cyclus
niet op orde is en wenst een eenvoudigere en minder tijdrovende P&C cyclus.
100% van de college- en MT leden is van mening dat de huidige P&C cyclus niet op orde is
en wenst een eenvoudigere en minder kostbare P&C cyclus.

Beslispunten
Op basis van bovengenoemde conclusies wordt u gevraagd om groen licht te geven voor de
verdere uitvoering van de bestuursopdracht (Fase 2 t/m 5). In de bestuursopdracht is dit
beslismoment namelijk expliciet opgenomen.
Dit betekent concreet dat er een werkgroep bestaande uit de griffier, concerncontroller, de
secretaris, een financieel consulent en een bedrijfsvoeringmedewerker onder begeleiding van
Partners + Pröpper, een voorstel zullen maken voor:
• Een verbeterde en vereenvoudigde P&C cyclus die versterkte sturing mogelijk maakt;
• Nieuwe P&C instrumenten;
• Een herziene financiële verordening (212);
• Een herziende 213 verordening.
Inleiding
Zie bestuursopdracht pagina 1 en 2.
Wat willen we bereiken
Zie bestuursopdracht pagina 3.

Wat gaan we daarvoor doen
Zie bestuursopdracht pagina 4 en 5.
Mogelijke Alternatieven
U kunt besluiten om de uitvoering van de bestuursopdracht te stoppen. Dit heeft als
consequentie dat de huidige P&C cyclus, inclusief de bijbehorende P&C instrumenten, niet
verder wordt verbeterd en vereenvoudigd. Indien u hiertoe besluit wil ik u erop wijzen dat
daarmee geen recht wordt gedaan aan de uitkomsten van de enquêtes en de workshops.
Risico’s
Er zijn geen juridische en financiële risico’s, mits de uitvoering van deze bestuursopdracht
binnen de Gemeentewet, het Besluit Begroten en Verantwoorden en het door u beschikbare
budget (Begroting 2009 pagina 15) blijft.
Wat mag het kosten
Budget begroting 2009: € 24.000,- voor externe begeleiding (door Partners + Pröpper). Voor
de uitvoering van de eerste fase van de bestuursopdracht is een deel van dit budget inmiddels
gebruikt.
Bijgaand treft u aan:
Bestuursopdracht verbetering en vereenvoudiging P&C cyclus.
Voor u ligt ter inzage:
- Verslag workshop raad 20 november 2008;
- Verslag workshop college en MT 2 december 2008;
(Tijdens deze workshops zijn de resultaten van de enquêtes in de vorm van een
powerpoint presentatie behandeld);
- Verslag van de commissie Algemene Zaken en Control d.d. 18 februari 2009.
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