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Masterplanning 2013 en gevoelen van de raad

Geachte leden van de raad,
Conform voorgaande jaren hebben wij een masterplanning in het kader van de P&C-cyclus
opgesteld. In deze masterplanning 2013 is een aantal vereenvoudigingen in de P&C-cyclus
doorgevoerd (zie bijgevoegde bijlage). Deze vereenvoudigingen zijn op 11 december 2012
besproken met de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft aangegeven zich te kunnen
vinden in de nieuwe aanpak.
De vereenvoudigingsvoorstellen zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.

Het maken van een perspectiefbrief
De kadernota meer als hét kaderstellende doc ument besc houwen
Berap-II tot en met september laten lopen (en niet meer tot en met augustus)
Het laten vervallen van het Nabericht

Ad 1/2
In een afzonderlijke brief "Verbetering begrotingsproces
geïnformeerd over deze onderdelen.

2013"

(kenmerk 13.006974) wordt u

Ad3
Tot nu toe omvatte de Berap-II de periode tot en met augustus. Het voorstel is om deze
periode te verlengen tot en met september. Dit heeft de volgende voordelen:
- het is beter inpasbaar in de planning van de werkzaamheden en zorgt ook voor een betere
verdeling van de werldast over het jaar. Het opstellen van de Berap-II in oktober is dan
aansluitend op het maken van de begroting en niet gelijktijdig daarmee.
- het geeft meer nauwkeurige informatie in de Berap-II.
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Bij de Berap-II willen we ook meer gaan rapporteren analoog aan de begroting. Dus meer
beleidsverantwoording over de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting.
De Berap-II is dan ook meer een voorloper van de jaarrekening.
Zijn er grote afwijkingen bij Berap-II zullen we dit aan de raad voorafgaande aan de
begrotingsbehandeling laten weten. Dit kan dan worden meegewogen in de
begrotingsbehandeling in november.
Ad 4
Het Nabericht vervalt. De reden destijds om het nabericht in te stellen was het feit dat er voor
het einde van het jaar een besluit genomen moest worden bij afwijkingen die zorgen voor
hogere lasten dan begroot op een programma (begrotingsrechtmatigheid). Inmiddels wordt
het nabericht vooral gebruikt voor het melden van nagekomen posten, niet eerder
gerapporteerde afwijkingen etc. Dit zegt nog niets of het programma daarmee wordt
overschreden. Wij denken dat er geen sprake is van grote overschrijdingen en denken dat de in
het nabericht opgenomen posten prima in de jaarrekening kunnen worden verwerkt.
Bovendien is bij een programmaoverschrijding het niet altijd zo dat er dan ook sprake is van
onrechtmatigheid (bv. als uitgaven passen binnen het geldende beleid hetgeen bij open-eind
regelingen het geval is).
Als in de laatste maanden van het jaar door middel van collegebesluiten toch posten alsnog
moeten worden verwerkt kunnen we er in voorkomende gevallen voor opteren om hiervan
toch een begrotingswijziging te maken (maar dan in de eerste maanden van het nieuwe jaar,
dus achteraf); dit is afgestemd met de accountant en akkoord bevonden. Wel zullen wij dan uw
raad voor het einde van het jaar moeten informeren.
Gevoelen van de raad
Zoals hiervoor aangegeven hebben wij de voorstellen voorgelegd aan de Auditcommisssie. Wij
vragen uw raad zijn gevoelen kenbaar te maken omtrent de masterplanning en de daarin
verwerkte vereenvoudigingsvoorstellen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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* vanaf de geplande data voor overleg van de Directiestaf met Directeur Bedrijfsvoering en wethouder financiën vindt regelmatig overleg plaats (tot aan behandeling in college).
'* de einddatum van de directiestaf is de datum van het eerste concept; daarna is er nog tijd voor volgende concepten
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Aan:

de leden van de gemeenteraad

Van:

het college van burgemeester en wethouders

Betreft:

informatie (brief) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 13/159
Onderwerp:
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Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen
stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.
Datum:

31 januari 2013
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