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Het presidium
F.C. Breukink namens de stuurgroep Modernisering P&C
Klankborden met vertegenwoordiging raad over nieuwe visie op Planning en Control

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het
RKC-rapport ‘Evalueerbaarheid van beleid’. Op 29 september jl. is het Plan van aanpak daarvoor met
raadsinformatiebrief aan de raad toegezonden. De aanbevelingen van de RKC houden nauw verband met
de planning- en-controlcyclus (P&C-cyclus). Daarom zijn bij het maken van het plan van aanpak ook
opmerkingen betrokken vanuit de Auditcommissie en de aanbevelingen van de commissie BBV
(commissie Depla). Uit het plan van aanpak volgen diverse projecten die bijdragen aan een modernisering
van de planning en control(cyclus en producten) van de de gemeente. Het gaat o.a. om verbetering van de
monitoring en sturingsinstrumenten, digitalisering van processen en producten en betere verbinding tussen
doelen in de begroting en onderliggend beleidsnota’s.
Het eerste onderdeel uit dit plan van aanpak is het opstellen van een visie op een moderne planning-encontrolcyclus. In deze visie zullen de kaders worden beschreven waarbinnen het college en de ambtelijke
organisatie de modernisering vorm geven en de evalueerbaarheid van beleid verbeteren. De visie wordt
ter vaststelling aangeboden aan de raad in de raadsvergadering op 4 april.
Een vertegenwoordig van de stuurgroep Modernisering P&C wil graag in een korte bijeenkomst
klankborden met een vertegenwoordiging van de raad om te kijken of we op de goede weg zijn met deze
visie.
Onze gedachten gaan uit naar de auditcommissie, maar mogelijk heeft u andere ideeën. Qua planning zou
het goed uitkomen als zo’n klankbordbijeenkomst uiterlijk in de 1e helft van januari plaats kan vinden.
Samenvattend:
Aan het presidium wordt gevraagd de auditcommissie aan te wijzen om met enkele leden van de
stuurgroep Modernisering P&C van gedachten te wisselen over de concept-visie op Planning&Control die
momenteel wordt opgesteld. Doel is om te kijken of we ambtelijk op de goede weg zijn met visie.

