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aan : Griffie 

onderwerp : Procedure bestuursrapportages 

cc :  

 

van : Marcel van der Straten afdeling : Advies en 
Ondersteuning 

datum : 8 juni aantal bijlagen :  

      

      

 

Toelichting memo 

 

 

Inleiding 

 

In de vergadering van het presidium is gesproken over de procedure van behandeling 

van de bestuursrapportages door de raad. 

Met deze memo geven we inzicht in de afspraken over de aanlevering en behandeling 

van bestuursrapportages door de raad. 

 

Om een volledig beeld te schetsen over de behandeling gaan we terug naar de 

werkgroep die in 2012 en 2013 bezig is geweest met het inrichten van de huidige P&C 

cyclus. Daarna geven we aan hoe de behandelwijze eruit ziet als de 

bestuursrapportages ook oordeelsvormend worden behandeld. 

 

 

Werkgroep P&C cyclus in 2012 en 2013 

 

In 2012 is vanuit het presidium een werkgroep ingesteld om de P&C cyclus van de 

gemeente onder de loep te nemen. Deze werkgroep bestond uit 4 raadsleden, de 

griffier, de wethouder financiën, de concerncontroller en 2 ambtenaren van cluster 

Financiën. 

Deze werkgroep heeft zich ook over de bestuursrapportages gebogen. Destijds kenden 

we 2 bestuursrapportages in een jaar. Over die bestuursrapportages gaven de 

raadsleden in de werkgroep aan dat deze niet toegankelijk waren, niet actueel en 

teveel detail bevatte. 

 

Als oplossing heeft de werkgroep de raad voorgesteld om met kwartaalrapportages te 

gaan werken. Dit zijn de huidige bestuursrapportages. 

Om de rapportages toegankelijk te maken is er toen voor gekozen om te gaan 

rapporteren op programmaniveau. Om actueler te zijn, werden de rapportages binnen 

1 maand na afloop van een kwartaal opgeleverd aan de raad. En om op hoofdlijnen te 

rapporteren is ervoor gekozen om alleen bijstellingen te rapporteren groter dan 

€ 50.000. Kleinere bijstellingen ‘lopen wel mee’ maar worden niet apart toegelicht. 
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Aanlevering en behandeling 

 

Om in de raad een actuele rapportage te behandelen is het nodig om de rapportage 

snel op te leveren. En ook om deze snel te behandelen. In de besluitvorming in 2013 

over de vernieuwde P&C cyclus vanaf 2014, is de volgende kanttekening opgenomen: 

 

1.3 Aanlevering aan raad 

Met de kwartaalrapportages wordt beoogd om sneller en actueler informatie aan 

de raad aan te bieden. In de nota P&C Cyclus is vastgelegd dat de 

kwartaalrapportages aan de raad worden aangeleverd in de eerste maand na 

afloop van het kwartaal (de rapportage over kwartaal 1, wordt in april aan de raad 

toegestuurd). Consequentie hiervan is dat de kwartaalrapportages nadat deze 

door B&W zijn vastgesteld, naar de raad worden verstuurd en vervolgens door de 

raad worden behandeld in de eerstvolgende raadsavond. Aan het principe dat de 

raad 3 weekeinden “leestijd” heeft, kan met de kwartaalrapportages geen 
invulling worden gegeven. 

 

Of een rapportage dan alleen besluitvormend of ook oordeelsvormend kan worden 

behandeld, is afhankelijk van het vergaderschema. Het is niet per definitie het geval 

dat de 1e en 2e rapportage direct naar de besluitvormende raad gaan. Als er na 

oplevering nog een oordeelsraad is, wordt de rapportage daar (ook) behandeld. 

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de 1e en 3e rapportage alleen 

besluitvormend werden behandeld. En de 2e rapportage oordeels- en besluitvormend. 

Want de 2e rapportage wordt in juli opgeleverd en in augustus/ september zijn dan de 

oordeels- en besluitvormende raad. 

  

 

Wat als we wel oordeelsvormend en besluitvormend behandelen? 

 

Als de bestuursrapportage oordeelsvormend en besluitvormend wordt behandeld, zijn 

er 3 mogelijkheden: 

1. Werken met de reguliere aanlevertermijnen, dus 3 weekenden leestijd voor de 

oordeelsvormende raad, en 3 weekenden leestijd voor de besluitvormende 

raad. 

 

 Dan kan de 1e bestuursrapportage in juni oordeelsvormend worden behandeld 

 en in juli besluitvormend. 

 De 2e bestuursrapportage wordt dan in september oordeelsvormend en in 

 oktober besluitvormend behandeld. 

 De 3e bestuursrapportage kan dan niet worden behandeld in 2021. En 

 doorschuiven naar januari of februari 2022 is niet zinvol. De financiële 

 regelgeving geeft namelijk aan dat besluiten van begrotingswijzigingen moeten 

 worden genomen IN het begrotingsjaar. Dus in februari 2022 kunnen geen 

 besluiten meer worden genomen over 2021. 

 

2. Tweede mogelijkheid is dat het vergaderschema van de raad zodanig wordt 

aangepast dat er kort na oplevering van de bestuursrapportage een 

oordeelsvormende raad is.  

 

3. Ook kunnen de oplevermomenten van de bestuursrapportage zodanig worden 

aangepast dat er een oordeelsvormende en besluitvormende raad mogelijk is. 

De 1e bestuursrapportage zou dan 5 februari opgeleverd moeten zijn, 12 

maart, of 23 april. Dan is 5 februari niet praktisch. Dan zou de organisatie op 1 

januari al moeten beginnen aan de 1e bestuursrapportage. 

Voor de 2e bestuursrapportage hoeft er niets te wijzigen. En de 3e 

bestuursrapportage zou dan moeten worden opgeleverd op 12 november. 


