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Geachte raadsleden, 
 
 
Het audit committee heeft op 26 oktober jl. een bijeenkomst gehad. Met deze brief 
informeren we u kort over de onderwerpen die daar besproken zijn. Het verslag van de 
bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van 
ingekomen stukken worden geplaatst. Dit verslag is net als deze brief ook terug te vinden op 
het RIS in de map dossiers (onder audit committee). In de vergadering is gesproken over de 
vernieuwing van de P&C-cyclus en over de begroting 2017.    
 
Planning en control-cyclus 
Aan de orde was een memo van het college van B&W met enkele voorstellen tot 
vernieuwing van de P&C-cyclus. Het eerste gaat over een meer integrale besteding van de 
middelen, het tweede om het meer gelijktijdig/ meer in samenhang behandelen van de 
gemeenterekening en voorjaarsbrief en tenslotte het voorstel om een ambtelijke werkgroep 
in het leven te roepen die zich bezighoudt met de vernieuwing van de Planning- en 
Controlcyclus, (de jaarstukken zoals begroting, voortgangsrapportages en rekening).  
 
Integrale afweging bij besteding van middelen 
De raad bestemt niet alleen middelen bij het begrotingsproces, maar ook bij de jaarrekening 
(middels het voorbeslag op het rekeningresultaat en de inzet van het rekeningresultaat bij 
de jaarrekening zelf). Bij de jaarrekening wordt teruggekeken op wat er het afgelopen jaar is 
gedaan en hoe zich dat verhoudt tot wat de raad en het college hebben afgesproken bij de 
begroting over dat jaar. Het gaat dus vooral om verantwoording afleggen en als raad 
invulling geven aan de controlerende taak. Het is wat oneigenlijk om bij dat proces ook 
middelen te gaan bestemmen voor zaken die in de toekomst gaan plaatsvinden. De 
middelen worden dan ad hoc ingezet zonder een integrale afweging. Het audit committee 
kan zich er goed in vinden dat de bestemming van een eventueel rekeningresultaat (het vrij 
besteedbare deel) niet meer bij de rekening plaatsvindt, maar meegenomen wordt in het 
begrotingsproces, dat begint met de voorjaarsbrief en eindigt met de vaststelling van de 
begroting. Dan kunnen beschikbare middelen integraal worden afgewogen en vervolgens 
worden ingezet.  
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Gelijktijdige behandeling gemeenterekening en voorjaarsbrief 
Voorgesteld werd verder om de gemeenterekening en de voorjaarsbrief min of meer 
gelijktijdig en in ieder geval meer in samenhang met elkaar te behandelen. Voordeel zou zijn 
dat de informatie en het beeld dat uit de rekening naar voren komt gemakkelijker kan 
worden meegenomen in het voorjaarsdebat. Nadeel is dat er veel stukken tegelijkertijd naar 
de raad toegaan. De kans is dan groot dat de controlefunctie die de raad heeft bij de 
gemeenterekening onderbelicht blijft. Verder constateert het audit committee dat er nu 
aan de gemeenterekening ruim aandacht wordt besteed en dat is een groot goed. Het audit 
committee ziet graag dat de behandeling van de rekening en de voorjaarsbrief vooralsnog 
blijft zoals die is. Wel is de vraag gesteld of de gemeentereken indien mogelijk eerder 
aangeleverd kan worden. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, maar er zal naar gekeken 
worden.  
 
Ambtelijke werkgroep 
Voorgesteld wordt om een ambtelijke werkgroep in te stellen die zich bezighoudt me t de 
vernieuwing van de P&C-cyclus. Het audit committee kan zich prima hierin vinden.   
  
Gemeentebegroting 2017, wensen van de raad 
Het audit committee heeft een memo van het college besproken over de i nvulling van de 
wensen van de raad en het audit committee ten aanzien van de begroting 2017. 
Geconstateerd wordt dat de meeste wensen goed zijn ingevuld. De volgende keer kan er 
wat meer aandacht  besteed worden aan een beter inzicht in wat de raad aan 
beleidsnotities tegemoet kan zien  het komende jaar. Per programma kan dit worden 
weergegeven. Verder blijft het lastig om goed in kaart te brengen waar de raad middelen 
kan vinden voor alternatieve plannen. Nu zijn er wel op deelprogrammaniveau de 
kostencategorieën weergegeven (die meer of minder flexibel zijn in te zetten) maar dat 
biedt toch onvoldoende houvast. Deze punten worden alvast meegenomen en op een later 
tijdstip vindt ook nog de evaluatie van de begroting plaats in het audit committee. Dat 
levert ook input op voor een verdere verbetering van de begroting van volgend jaar.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact 
opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst.  
    
Met vriendelijke groet, 
namens het audit committee, 
 
 
P.A. Kommerij, 
Secretaris. 


