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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• Planning & Controlcyclus 2008
• Concept financiële beheersverordening

Onderwerp: Planning & Controlcyclus 2008

Gevraagd besluit:
1. De planning en controlcylus 2008 vast te stellen;
2, De financiële beheersverordening gemeente Den Helder te wijzigen.

Inleiding en aanleiding
Bij de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2006 (RB 65/2007) heeft de raad het college gevraagd
(besiuitpunt 5):

'De Planning- en controlcyclus voor 2008, in overleg met de auditcommissie, voor aanvang van het kalenderjaar
ter vaststelling aan de raad aan te bieden'

Bijgaand treft u de Planning- en controlcyclus voor 2008 aan. In deze bijlage treft u naast de planning van de
diverse instrumenten het doel, functie, inhoud en relatie met andere instrumenten aan.

Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de voorgestelde Planning- en controlcyclus 2008 willen we bereiken dat de samenhang
tussen de verschillende instrumenten wordt versterkt door het koppelen van 'verantwoording' en 'planning'. Dit
brengen we totstand door de actuele ontwikkelingen over de eerste vier maanden te integreren bij het
aanbieden van de Voorjaarsnota en bij de behandeling van de begroting inzicht te geven op welke wijze de
actuele ontwikkelingen over de eerste acht maanden (tussentijdse rapportage) zijn verwerkt.

Voorgesteld wordt om de eerste rapportage gelijktijdig met de Voorjaarsnota aan te bieden en in samenhang
met elkaar te behandelen.De doelstelling van de rapportage wijzigt niet, het college informeert de raad over
belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen over de eerste maanden van het jaar.
De tweede rapportage zullen wij gelijktijdig met de begroting voor het volgende jaar aanbieden. Voor deze
rapportage zullen wij zoveel mogelijk een volledige afstuitprocedure volgen. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de aanbevelingen van de accountant met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de
informatievoorziening.

De bestuurlijke planning voor 2008 ziet er dan als volgt uit:

Voorjaarsnota,
inclusief actuele
ontwikkelingen
Begroting
Tussentijdse
rapportages:
1e rapportage
2e rapportage
Jaarrekening

Vaststelling college
3 juni 2008

30 sepember 2008

3 juni 2008
30 september 2008
13 mei 2008

Behandeling in cie
16 juni 2008

29 oktober 2008

16 juni 2008
13 oktober 2008
2 juni 2008

Vaststelling raad
23 juni 2008

3 november 2008

23 juni 2008
27 oktober 2008
9 juni 2008

P&C 2007
2 juli 2007

5 november 2007

4 juli 2007
19 november 2007
11 juni 2007

De voorgestelde planning 2008 wijkt nauwelijks af van de planning in 2007. Het vaststellen van de 2e

tussentijdse rapportage is vervroegd naar 27 oktober.
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Kader
Voor het opstellen van de P&C cyclus 2008 is de financiële beheersverordening gemeente Den Helder als
vertrekpunt genomen.
Argumenten / alternatieven
Zie beoogd resultaat.

Financiële consequenties
N.v.t.

Juridische consequenties
n.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Aanpak / uitvoering
Op basis van de bestuurlijke planning- en controlcyclus wordt een detailplanning opgesteld. Hierbij wordt de
aanbeveling van de accountant in de bestuursrapportage {'het aanscherpen en implementeren van nadere
afsluitingsprocedures bij de totstandkoming van de tussentijdse informatievoorziening') betrokken.

Den Helder, 27 november 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman
/

, burgemeester

H. Ra as ing , secretaris

C\ r o ^—,-
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gemeente

Den Helder

Raadsbesluit
Raadsvergadering

Besluit nummer:

Onderwerp:

d.d.: 21 januari

001/BCF

Planning-

2007

& Controicyclus

De raad van de gemeente Den Helder,

gelezen het voorstel bJ07.00685A van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van
27 november 2007;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de Auditcommissie van 29 november 2007;

Besluit:
1. de Planning- en Controicyclus 2008 vast te stelien;
2. vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de financiële verordening Gemeente

Den Helder ex artikel 212 van de Gemeentewet:

Artikel 1
Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 4:
1. Het college biedt uiterlijk voor 1 juni een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar

en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden de resultaten over de eerste maanden van het
lopende boekjaar betrokken alsmede de effecten die voortvloeien uit de jaarstukken bedoeld in artikel
8 van deze verordening.

Artikel 2
Artikel 7 leden 1 t/m 2 worden gewijzigd als volgt:

Artikel 7:
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de

begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.
2. De 1e tussentijdse rapportage wordt gelijktijdig met de onder artikel 4 bedoelde kadernota aan de raad

aangeboden.
De 26 tussentijdse rapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting aan de raad aangeboden.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2008.

Aldus besloteain de raadsvergadering
van 2 1/JAN. 2008

orzitter
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Nr. 001A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot vaststelling van de planning & controlcyclus 2008.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 29 november 2007 heeft de auditcommissie het bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie adviseert positief over het voorstel, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat bij beslispunt 1 de
voorjaarsnota vóór 1 juni door het college aan de raad wordt aangeboden, zoals in de aangepaste financiële
verordening Gemeente Den Helder ex. art. 212 van de Gemeentewet bij beslispunt 2 wordt voorgesteld.

Den Helder, 29 november 2007.

De auditcommissie van de gemeente Den Helder,

ir. R.T.G. Prins , voorzitter.

A. Scherer , secretaris.
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