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Onderwerp
Planning & Control instrumentarium

Korte inhoud
In samenspraak met de dragende organisaties wordt vanuit de werkmaatschappij 8ktd
gewerkt aan het project “Optimalisatie Planning en control instrumentarium.”. Als
resultante van dit project wordt nu een aantal besluiten aan de raad voorgelegd. Deze
besluiten hebben betrekking op de informatievoorziening aan de raad, de wijze waarop
de informatie in de diverse documenten wordt aangereikt, het gebruik van indicatoren
om de effecten van beleid inzichtelijk te kunnen maken, de Planning & Control cyclus
en het al dan niet integreren van de rapportages over het Sociaal Domein in de
reguliere Planning & Control cyclus.

Voorstel van het College
Vaststellen van de notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, een vervolg” en instemmen met de daarin
opgenomen voorstellen.

Bijlagen
1. Notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel, een vervolg” met bijlage.

Toelichting
Inleiding
Wat is het probleem/wat zijn de oorzaken van het probleem
Er was een aantal redenen om de Planning & Control instrumenten weer eens tegen
het licht te houden:
1. In 2016 is het BBV, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten gewijzigd. De vernieuwde BBV heeft vooral technische gevolgen
voor de inrichting van begrotingen
2. Op dit moment volgen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de
werkmaatschappij 8KTD ieder hun eigen proces en richten hun producten op
verschillende wijze in. Verder zijn de onder de producten liggende principes niet
altijd gelijk. Uit pragmatische overwegingen en uit een oogpunt van
Kostenbesparing, Kwaliteit, vermindering Kwetsbaarheid en Klanttevredenheid
(de 4 K’s) kan het wenselijk zijn de drie processen en de daarbij behorende
producten en onderliggende principes meer op elkaar af te stemmen en waar
mogelijk wat dichter bij elkaar te brengen
3. Ontwikkelingen als de drie decentralisaties, de Omgevingswet die op ons
afkomt en de voorgestane kanteling van de organisatie riepen de vraag op, of
het niet gewenst is opnieuw nog eens naar de programma-indeling van de
begrotingen te kijken.
Tegen deze achtergrond is in nauwe samenspraak tussen de twee dragende
organisaties, de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, en de
werkmaatschappij 8KTD vanuit het Team Advies & Control van de werkmaatschappij
8KTD gewerkt aan het project “Optimalisatie Planning en Control instrumentarium”.
Bevoegdheid en rol raad
Het behoort tot de bevoegdheid van de raad om besluiten te nemen over essentiële
elementen van de Planning & Control cyclus op bestuurlijk niveau. Om deze reden is
de afgelopen periode in een interactief proces gesproken met een afvaardiging uit de
raden van de twee dragende organisaties met als doel de wensen vanuit de raden te
horen en vervolgens deze wensen om te zetten naar voorstellen voor besluitvorming.
Als eerste resultaat van dit proces hebben op 15 juni 2017 beide gemeenteraden
besloten om met ingang van de programmabegrotingen 2018 de programmabegroting
op te laten bouwen conform de indeling en de volgorde van het BBV het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en om de programma –
indeling aan te laten sluiten bij de hoofdstukindeling van de taakvelden van het BBV.
Met deze besluiten is bereikt dat de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen met
dezelfde opbouw en programma – indeling zijn gaan werken. Dit bevordert de
overzichtelijkheid, toegankelijkheid en de onderlinge vergelijkbaarheid van de begroting
en de jaarstukken en versterkt de efficiency met betrekking tot de voorbereiding van de
begroting en de jaarstukken.
Voorstel
Als vervolg op het ingezette proces wordt nu ter besluitvorming aan de twee raden de
notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel, een vervolg” voorgelegd. In deze notitie staat een aantal voorstellen.
Deze voorstellen hebben betrekking op de informatievoorziening aan de raad, de wijze
waarop de informatie in de diverse documenten wordt aangereikt, het gebruik van
indicatoren om de effecten van beleid inzichtelijk te kunnen maken, de Planning &
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Control cyclus en het al dan niet integreren van de rapportages over het Sociaal
Domein in de reguliere Planning & Control cyclus.
De voorstellen zijn besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de
controlecommissie van Achtkarspelen (waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn) en
van de klankbordgroep van Tytsjerksteradiel (bestaande uit leden van de
accountantscommissie aangevuld met vertegenwoordigers uit die fracties die niet in de
accountantscommissie zijn vertegenwoordigd).

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
De voorstellen hebben primair tot doel de kaderstellende en controlerende rol van de
raden te optimaliseren, als ook om de efficiency met betrekking tot de voorbereiding
van de diverse Planning & Control documenten te versterken. Een vergroting van de
overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de diverse documenten en het
vereenvoudigen daarvan maakt het daarnaast voor de (geïnteresseerde) buitenwereld
wel makkelijker om kennis te nemen van de stukken.

Wat gaan we daarvoor doen?
Voorgesteld wordt:
- de notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel, een vervolg” vast te stellen en
- in te stemmen met de in deze notitie opgenomen voorstellen.
Voor een nadere onderbouwing en toelichting wordt verwezen naar deze notitie.

Wat mag het kosten?
N.v.t.

Communicatie
Na besluitvorming wordt primair intern gecommuniceerd om de voorbereiding van de
diverse Planning & Control documenten optimaal te laten verlopen.

Evaluatie
Uit een oogpunt van continuïteit is het gewenst dat de te nemen besluiten een geruim
aantal jaren te laten gelden. Op dit moment wordt nog geen evaluatie voorzien.
Uitzondering hierop is het voorlopig nog niet integreren van de rapportages Sociaal
Domein in de reguliere Planning & Control cyclus. Het staat ons voor ogen dit uiterlijk
begin 2020 in samenspraak met de raad te evalueren. Uiteraard wordt ten aanzien
van de andere onderdelen van dit voorstel tot een evaluatie overgegaan, wanneer
signalen of veranderde omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Burgum, 30 januari 2018
Het college van Tytsjerksteradiel
de loco-secretaris

de burgemeester

M. van der Feen

drs. L.J. Gebben
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 18

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:



voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol het van belang is
dat het gemeentelijk beleid inclusief de financiële implicaties helder, overzichtelijk
en toegankelijk aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.
er een aantal redenen is om het Planning & Control instrumentarium weer eens
tegen het licht te houden.

gelezen het voorstel van het College d.d. 30 januari 2018;
tevens kennis genomen hebbend van de bijlagen behorend bij het voorstel van het
College;
gelet op het bepaalde in het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV);

BESLUIT:
- de notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel, een vervolg” vast te stellen en
- in te stemmen met de in deze notitie opgenomen voorstellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018 .

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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