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Planning & Control cyclus 2019 

 
1. Inleiding 

 

In deze nota beschrijven we de P&C cyclus voor 2019. Daarbij gaan we in op de uitgangspunten, 

kaders, de planning, de samenhang van de verschillende P&C instrumenten, de planning daarvan en 

de rollen en verantwoordelijkheden. De doelstelling van deze nota (spoorboekje) is: 

• Het College en de Gemeenteraad inzicht verschaffen wat zij in 2019 kunnen verwachten in 

de P&C cyclus en wanneer de documenten worden opgeleverd; 

• De organisatie inzicht geven in de diverse tijdsplanningen en daarbij aangeven wat de 

rolverdeling is en wanneer informatie moet worden aangeleverd om de P&C documenten 

tijdig en goed op te kunnen leveren; 

 

Voor aanvang van ieder document van de cyclus ontvangen de betrokkenen een mail met daarin een 

nog gedetailleerdere planning. Deze is niet in dit document opgenomen. 

 

Voor het eerst is in dit document ook de planning van de Interne controle opgenomen. 

 

 

2. Uitgangspunten 

 

Planning en control bestaat uit twee onderdelen: 

 

- Planning: het plannen van uit te voeren beleid in 

de vorm van maatschappelijke doelen 

(outcome), resultaten (output), processen 

(throughput) en toewijzing van de middelen 

(input). Hieronder vallen de Kadernota en de 

Programmabegroting.  

 

- Control: het beheersen van en sturen op de 

realisatie van de planning en het afleggen van 

verantwoording hierover. Hieronder vallen de 

Tussenrapportages, de Jaarrekening en de Interne controle. 

 

 

Het doel is dat door het tijdig, volledig en juist plannen van de doelen, resultaten, processen en 

middelen, (bij) gestuurd kan worden op de realisatie ervan en verantwoording kan worden afgelegd. 
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De gemeente is in control, wanneer de juiste doelen zijn gesteld en de gestelde doelen worden 

bereikt binnen de afgesproken budgetten en spelregels en tijdig wordt bijgestuurd indien dat niet het 

geval dreigt te zijn. Planning en control-instrumenten dienen het bestuur en het management in 

staat te  stellen om te sturen, te beheersen en bij te sturen. In de P&C-cyclus worden de doelen en 

kaders geformuleerd, tussentijds gemonitord en achteraf verantwoord.  Duidelijk mag zijn dat dit de 

hele gemeente aangaat. De opgave om de gestelde doelen te bereiken is de primaire zorg van het 

bestuur en het management. Bovenal is in control zijn mensenwerk. Het gaat om een cultuur die is 

gericht op het behalen van de doelen en beheersing van middelen (doelmatigheid) en het uitgeven 

hiervan aan de juiste zaken (rechtmatigheid). 

 

De grondslag van de financiële huishouding is bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting 

en Verantwoording (BBV) en nadere uitwerkingen in de Financiële Verordening. Ook het 

Normenkader is hierop aanvullend van toepassing. 

  

Coalitieakkoord / Collegeprogramma

Kadernota
Vaststellen op hoofdlijnen begroting volgend jaar, de meerjarenbegroting en kaders voor nieuwe investeringen

Begroting
- Programma's, algemene dekkingsmiddelen, overhead, paragrafen

- Programma: beleidskaders, maatschappelijke effecten (beoogd en hoe te bereiken, raming baten en lasten

- indicatoren (wenselijk en voorgeschreven), 

- taakvelden naar activiteiten

- financiële begroting en meerjarenraming

Tussentijdse rapportages
- afwijkingen van de uitvoering

- bijstelling van het beleid

- stand van zaken beleidsvoornemens

- wijziging geautoriseerde budgetten en investeringskredieten

- minimaal tweemaal per jaar op basis verwachte realisatie van de begroting

- inrichting sluit aan bij programma-indeling begroting

Interne controle
- controles vastleggen in een checklist

- alle bijbehordende (bewijs)stukken archiveren

- controles voorzien van datum en paraaf

Jaarstukken
- afleggen van verantwoording

- spiegel van de begroting

- welke effecten zijn bereikt en hoe

- gerealiseerde baten en lasten en afwijkingen t.o.v. begroting met toelichting

- balans
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In de Financiële Verordening is de P&C cyclus opgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

• financieel beleidscyclus: overzicht van data van het aanbieden door het college aan de raad 

van de P&C documenten, voor aanvang van een begrotingsjaar; 

• kadernota: overzicht financiële kaders en uitgangspunten van de ontwerpbegroting en 

meerjarenraming; 

• programmabegroting; 

• tussentijdse rapportages: minimaal twee tussentijdse rapportages: verwachte afwijkingen en 

bijsturingsvoorstellen op basis van de verwachte realisatie van de begroting:  

• voortgangsrapportage projecten: in december wordt een afzonderlijke 

voortgangsrapportage uitgebracht over de projecten; 

• interne controle 

• jaarlijkse verantwoording: de jaarstukken 

 

 

2. Aandachtspunten in 2019 

 

Punt van zorg rondom de jaarrekening is dat we alle stukken van externe partijen vroegtijdig 

aangeleverd krijgen. Dan zijn er ook in staat de jaarrekening tijdig aan te leveren. 

 

Eind 2018 zijn de P&C documenten van 2018 geëvalueerd en zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 

De uitwerking van de aanbevelingen is onderstaand weergegeven. 

 

Totstandkomingen programmateksten jaarstukken en begroting 

De programmateksten worden samengesteld en opgeleverd door de afdelingen. De aangeleverde 

teksten zijn niet altijd raads-proof. De teksten moeten worden geschreven in de stijl waarin het college 
verantwoording aflegt aan de raad.  

Totstandkomingen teksten kadernota 

In de aanlevering van de teksten voor de Kadernota moet er verbinding zijn tussen de teksten en de 
financiële effecten van het voorstel.  

Versiebeheer 

In het totstandkomingsproces worden brondocumenten regelmatig heen en weer gestuurd tussen 
beleidsafdelingen en het team financiën. Hierbij moet er worden gewerkt in de juiste versie. Met name 
bij de Kadernota kwam het voor dat beleidsafdelingen met een oude versie verder werkten waardoor 
aanvullingen vanuit het team financiën verloren gingen. Dit kan worden opgelost als iedereen in 
hetzelfde document werkt. Dit kan helaas niet met meerdere mensen tegelijk.  

Communicatie 

De totstandkoming van de stukken uit de P&C cyclus staan vooral in de eindfase onder tijdsdruk. In de 
praktijk is gebleken dat het betrekken van het team communicatie meer aandacht verdiend. 
Afgesproken is dat de afdeling eerder in het proces wordt betrokken. Daarnaast komt er een betere 
terugkoppeling naar de beleidsmedewerkers door Financiën. Geconstateerd is dat deze niet altijd 
worden geïnformeerd over de uiteindelijke besluiten van de documenten uit de P&C cyclus.  

Scrummen 

Op basis van de ontvangen reacties in de evaluatie op het scrummen bij de jaarrekening 2017 met in 
ogenschouw nemende dat met het scrummen in de "light" variant bij het samenstellen van de 
begroting 2019 ook het gewenste eindresultaat is bereikt, wordt bij het samenstellen van de 
jaarrekening 2018 en begroting 2020 ingezet op het scrummen in de "light" variant. Dit betekent dat 
de teksten worden geschreven onder aansturing van het afdelingshoofd en de teamleiders.   
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Ramingen 

De ramingen wijken soms (fors) af van de realisatie van zowel de budgetten, projecten en 

investeringen. Vaak zijn er vertragingen in het werk en vergt de oplevering langere tijd. Daarbij valt 

het geld dan vrij en wordt overgeheveld naar het volgend jaar. Daarbij dienen we alert te zijn op de 

tijdigheid van de overheveling in verband met het budgetrecht van de Raad. Bovendien kunnen de 

middelen slechts eenmaal worden overgeheveld naar een volgend jaar. Dit geldt voor zowel 

investeringen, projecten als voorstellen nieuw beleid, zowel bij de Kadernota als bij de begroting. 

 

3. Wie doet wat 

Planning en Control is een gemeente brede verantwoordelijkheid. Het is belangrijk te benoemen wie 

waarvoor verantwoordelijk is. We maken een onderscheid in verantwoordelijkheid voor het proces 

van de P&C cyclus en verantwoordelijkheid voor de inhoud van de P&C cyclus. 

 

Bestuurlijk: de P&C cyclus is voor wat betreft het proces de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

van de wethouder van Financiën. Inhoudelijk zijn de inhoudelijke portefeuillehouders 

verantwoordelijk.  

 

Ambtelijk: het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid voor de inrichting, de monitoring en de 

sturing van het proces inclusief de planning. Daarnaast  gaat het om de consolidatie 

en samenstellen van de P&C producten  en de bewaking van de geldende kaders en 

rechtmatigheid. De rolverdeling daarbij is als volgt: 

- directeur: eindverantwoordelijk 

- afdelingshoofden en teamleiders: verantwoordelijk voor tijdige aanlevering en de 

inhoudelijke en cijfermatige kwaliteit en interne controle. Daarnaast zien ze toe 

op een tijdige afstemming met de portefeuillehouder  

- budgethouders: verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegewezen 

producten c.q. activiteiten en voor het beheer van de bijbehorende budgetten. 

De budgethouder levert alle stukken aan bij het afdelingshoofd/teamleider  zodat 

die goed kan rapporteren  

- managementteam: adviseert aan de directeur. Deze stelt de documenten vast en 

stuurt indien nodig bij 

- afdelingshoofd Bedrijfsvoering: verantwoordelijk voor het proces, consolidatie en 

tijdige aanlevering van de documenten aan MT, College en Raad. Voor elk 

onderdeel van de P&C cyclus wijst het afdelingshoofd een medewerker aan. 

- teamleider Financiën: verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige 

financiële administratie, aanleveren van de financiële basisinformatie, 

verzamelen en analyseren van de aangeleverde informatie, ondersteuning aan 

afdelingshoofden en teamleiders bij het opstellen van de P&C documenten 

middels consulenten 

- concerncontroller: toetst  vanuit zijn onafhankelijk rol de kwaliteit en samenhang 

van de verschillende processen en de documenten en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies met als doel de kwaliteit van de producten te waarborgen 

- Auditor: toetst vanuit zijn onafhankelijke rol de kwaliteit van de interne controle 

en rapporteert daarover periodiek aan de directeur en jaarlijks aan college en 

raad. Geeft daarnaast aan de afdeling gevraagd en ongevraagd advies over 

interne controle 

 

De planning en control cyclus is dus niet de verantwoordelijkheid van de afdeling 

Bedrijfsvoering, maar van de gehele gemeente. De coördinatie van het proces ligt 

bij de afdeling Bedrijfsvoering. Via richtlijnen en formats wordt van de afdelingen 

informatie gevraagd (programma- en paragraafteksten), voorstellen nieuw beleid, 

bijstelling begrotingsbedragen, prognoses en verklaringen van de afwijkingen. Van 
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de afdeling Bedrijfsvoering, team financiën mag gevraagd worden hierbij de nodige ondersteuning te 

bieden. De afdeling c.q. afdelingshoofd blijft verantwoordelijk voor de aanlevering en de kwaliteit 

van de  inhoud.   

 

 

4. Jaarplanning 2019 

In de jaarplanning komen de volgende producten aan bod: 

a. Richtlijnen P&C cyclus 2019 

b. Richtlijnen en uitgangspunten begroting 2020 

c. Jaarstukken 2018; 

d. T-rapportages 2019-1, 2019-2; 

e. Voortgangsrapportage projecten 2019; 

f. Kadernota 2020; 

g. Begroting 2020; 

h. Auditrapport. 

 

a. Richtlijnen P&C cyclus 2019 

Doel: 

Het College en de Gemeenteraad inzicht verschaffen wat zij in 2019 kunnen verwachten in de P&C 

cyclus en wanneer de documenten worden opgeleverd. De organisatie inzicht geven wat er op welk 

moment van hen verwacht wordt en welke rollen verantwoordelijkheden er zijn in het P&C proces. 

 

Planning in hoofdlijnen: 

 

 
 

 

b. Richtlijnen en Uitgangspunten begroting 2020 

Doel: 

Het bepalen van de uitgangspunten en richtlijnen als basis voor de programmabegroting 2020. Op 

grond van deze uitgangspunten en richtlijnen kunnen diverse andere basisdocumenten worden 

geproduceerd, bijvoorbeeld: 

• salarisbegroting 2020; 

• berekening kapitaallasten voor het jaar 2020 en verder; 

• Lokale Heffingen 2020. 

 

Planning in hoofdlijnen: 

 

 
 

Van de afdelingen vragen we: 
• opgave loonontwikkelingen 2020 (Bedrijfsvoering); 
• indexcijfer voor de tarieven ca. (Bedrijfsvoering). 

 
 
 

Data Richtlijnen P&C cylcus 2019 Rol Wie
07-dec-18 Oplevering richtlijnen door financiën Informeren Financiën
11-dec-18 MT Afstemmen/adviseren Financiën
18-dec-18 College Voorstellen Financiën
10-jan-19 Presidium Raad Vaststellen Financiën

Data Richtlijnen en Uitgangspunten Begroting 2020 Rol Wie
01-mrt-19 Aanlevering gegevens Informeren P&O en Financiën
26-mrt-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
09-apr-19 College Voorstellen Financiën
25-apr-19 Raad Vaststellen Financiën
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c. Jaarstukken 2018 

Doel:  

Verantwoording door het College aan de Raad over de uitvoering van het beleid en het  

gevoerde financiële beleid. De jaarstukken bevatten het Jaarverslag (programmaverantwoording en 

paragrafen) en de Jaarrekening (Balans en programmarekening). 

 

Planning in hoofdlijnen: 

 

 
 

Cijfermatig 

In de periode van 4 februari 2019 tot 22 februari 2019 komen wij op verzoek bij de budgethouders 

langs om de budgetten door te spreken: 

• de budgethouder beoordeelt vooraf alle budgetten (producten, investeringen en projecten); 

• gezamenlijk met een medewerker van Financiën kunnen budgetten worden doorgesproken; 

• uiterlijk 22 februari  2019 wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen tussen de 

gerealiseerde budgetten en raming hiervan als de afwijking per productgroep/investering/ 

project groter is dan € 15.000; 

 

Na afloop van de rapportage wordt door Financiën ten behoeve van de leidinggevenden een 

overzicht verstrekt van de afwijkingen en de daarbij verstrekte verklaringen en/of toelichtingen. De 

budgethouders stemmen hun verklaringen af met de afdelingshoofden en teamleiders. 

 

Beleidsmatig 

Bij het schrijven van de teksten dient er rekening te worden gehouden met onderstaande punten: 

• welke beleidsdoelen wilden we bereiken en zijn deze bereikt; 

• hoe hebben we dat bereikt;  

 

d. T-rapportages 

Doel: 

Met de T-rapportages wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering met als doel 

eventuele bijsturing mogelijk te maken. Daarnaast worden prognoses gemaakt van het verwachte 

resultaat. Het voorspellend vermogen van de T-1 rapportage is daarbij aanmerkelijk lager dan die van 

de T-2 rapportage. In de T-rapportages worden in 2019 ook verwerkt de voortgang van de 

onderwijstransitie, projecten en investeringen. Daarnaast wordt gerapporteerd over de 

taakstellingen Sociaal Domein en Jeugd. 

 

Data Jaarstukken 2018 Rol Wie
18-jan-19 Uiterste datum aanlevering facturen Informeren Budgethouder
04-feb-19 Start beoordelen budgetten Beoordelen Budgethouder
22-feb-19 Aanlevering verklaring financiële afwijkingen Rapporteren Budgethouder
11-apr-19 Oplevering boekwerk Rapporteren Financiën
15-apr-19 Aanvang accountantscontrole Controleren Accountant
25-mei-19 Accountantsverslag Rapporteren Accountant
28-mei-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
04-jun-19 College Voorstellen Financiën
27-jun-19 Raad Vaststellen Financiën
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Planning in hoofdlijnen: 

 

   
 

Van de afdelingen ontvangen we: 

• stand van zaken budgetten en prognose voor hele jaar, met toelichting op afwijkingen tussen 

begroting en verwachte realisatie; 

• idem investeringen; 

• idem projecten; 

• voortgang taakstellingen; 

• stand van zaken beleidsvoornemens uit programmabegroting met toelichting; 

• een juiste prognose die ook aansluit bij het resultaat uit de jaarrekening 

 

Bij de T1 rapportage wordt als peildatum 30 april aangehouden en bij de T2 rapportage is dit 30 

augustus. Zaken die na deze datum bekend worden, worden niet in de prognose meegenomen. 

 

e. Voortgangsrapportage projecten 

Doel: 

Om de voortgang van de projecten  en activiteiten om budgettaire redenen niet te verstoren dan wel 

te vertragen worden de middelen overgeheveld via de reserve projecten en de reserve projecten 

sociaal domein naar 2019. Hierna worden ze direct weer beschikbaar gesteld in 2020 waardoor de 

projecten doorgang kunnen vinden. Anders komen de middelen pas in juni 2020 bij besluitvorming 

rond de jaarrekening beschikbaar. 

Planning in hoofdlijnen: 

 

Van de afdelingen ontvangen we: 

• stand van zaken projecten. 

 

f. Kadernota 2020 

Doel: 

Voorbereiding van de begroting van het daaropvolgende jaar. De kadernota geeft in hoofdlijnen de 

strategische thema's en beleidsontwikkelingen weer. Het financieel meerjarenperspectief wordt ook 

opgenomen. 

 

Planning in hoofdlijnen: 

Data T-2 rapportage Rol Wie
22-aug-19 Verzending richtlijnen, planning en formats Informeren Financiën
19-sep-19 Aanlevering informatie door afdelingen Beoordelen Budgethouder
08-okt-19 Oplevering boekwerk Rapporteren Financiën
15-okt-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
22-okt-19 College Vaststellen Financiën
07-nov-19 Raad Aannemen Financiën

Data Voortgangsrapportage projecten/ Overheveling budgeten Rol Wie
18-okt-19 Verzending richtlijnen, planning en formats Informeren Financiën
07-nov-19 Aanlevering informatie door afdelingen Beoordelen Budgethouder
19-nov-19 Oplevering boekwerk Rapporteren Financiën
26-nov-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
03-dec-19 College Voorstellen Financiën
19-dec-19 Raad Vaststellen Financiën

Data Voortgangsrapportage projecten/ Overheveling budgeten Rol Wie
18-okt-19 Verzending richtlijnen, planning en formats Informeren Financiën
07-nov-19 Aanlevering informatie door afdelingen Beoordelen Budgethouder
19-nov-19 Oplevering boekwerk Rapporteren Financiën
26-nov-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
03-dec-19 College Voorstellen Financiën
19-dec-19 Raad Vaststellen Financiën
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Voor de vaststelling van het College op 1 februari 2019 wordt in overleg met de afdelingshoofden, 

portefeuillehouders en gemeentesecretaris een richtinggevend document (waar gaat de Kadernota 

over?) opgesteld. Met andere woorden hoe gaan we de Kadernota inrichten. 

 

Van de afdelingen vragen we: 

• Aan de hand van in het richtingsdocument op te stellen voorwaarden vragen we de 

afdelingen wat voor plannen er zijn voor de jaren 2020 tot en met 2023. 

• Wanneer er plannen zijn, maak daar dan Kadernota voorstellen van conform het 

voorgeschreven format. 

g. Begroting 2020 

Doel: 

In de programmabegroting worden de doelstellingen uit het Collegeprogramma vertaald en 

geconcretiseerd voor het komende jaar. Daarmee is de programmabegroting het sturingsinstrument 

voor raad, college en ambtelijke organisatie. 

 

Planning in hoofdlijnen: 

 

 
 

 

Cijfers begroting 2020 

De conceptcijfers worden op basis van de meerjarenbegroting 2020 opgesteld. De raadsbesluiten die 

tot en met juni 2020 zijn genomen met een (structureel) financieel gevolg, zullen in 

begrotingsoverzichten worden meegenomen.  

 

De budgethouders nemen zelfstandig de budgetten door.  Hierbij dient minimaal aan onderstaande 

punten te worden voldaan: 

• zijn de basisgegevens van de onderbouwing van het budget duidelijk; 

• wordt de activiteit nog in 2020 uitgevoerd; 

• is het budget nog voldoende om de activiteit te kunnen uitvoeren?  

• zo nee,  waaruit blijkt dit; 

• is er besluitvorming uit college en/of raad  om dit bij te stellen; 

• is er sprake van indexatie van bestaande overeenkomsten; 

• de budgetten dienen te worden afgestemd met de teamleider en het afdelingshoofd. 

Data Kadernota 2020 Rol Wie
01-feb-19 Vaststelling richtinggevend document Vaststellen B&W
14-feb-19 Verzenden mail/brief met instructies, richtlijnen aan organisatie Informeren Financiën
26-mrt-19 Uiterste datum inlevering voorstellen KN 2019 Levering Afdelingshoofden

25 tm 29 mrt 2019 Voorbereiding team financien Beoordelen Financiën
02-apr-19 1e Bespreking financien Bespreken Financiën
08-apr-19 PO overleg Afstemmen Afd.hfd/teamleider/PH
16-apr-19 1e Bespreking MT Afstemmen/adviseren Financiën

Denk Tank Raad Afstemmen Financiën
14-mei-19 Def. Behandeling MT Afstemmen/adviseren Financiën

week 21 College/MT  heidag Afstemmen Financiën
11-jun-19 College Voorstellen Financiën
27-jun-19 Raad Vaststellen Financiën

Data Begroting 2020 Rol Wie
07-mei-19 Verzending richtlijnen en planning Informeren Financiën
21-jun-19 check concept cijfers door budgethouders Controleren Financiën
01-jul-19 Definitieve conceptcijfers Informeren Financiën

02-sep-19 Definitieve cijfers 2019, start schrijven teksten Informeren Management
13-sep-19 Oplevering teksten Informeren Management
01-okt-19 MT Afstemmen/adviseren Financiën
15-okt-19 MT & College Voorstellen Financiën
22-okt-19 College Voorstellen Financiën
07-nov-19 Raad Voorstellen Financiën
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Beleidsmatig  

Bij het schrijven van de teksten dient er rekening te worden gehouden met onderstaande punten: 

• welke beleidsdoelen willen we bereiken; 

• hoe gaan we dat bereiken;  

• wat zijn de financiële uitkomsten van ons beleid; 

• is er aansluiting met het coalitieakkoord; 

• geef een verklaring van de afwijkingen van de begroting 2020 ten opzichte van de raming 

2019. 

 

h. Auditrapport 

Aan de hand van het IC-plan wordt binnen de afdelingen Interne Controle uitgevoerd. De auditor 

beoordeelt deze interne controle en maakt daar na het einde van het jaar een rapportage over, die 

iets zegt over de kwaliteit van de (gecontroleerde) werkzaamheden.  

Planning in hoofdlijnen: 

 

 

Einddata IC en audit Rol Wie
20-jan-19 Interne controle periode 3 2018 Uitvoeren Afdelingen
20-jan-19 Rapport IC bij auditor Informeren Afdelingen
31-jan-19 Audit 2018 Uitvoeren Auditor
31-jan-19 Jaarrapport 2018 audit bij directeur Voorstellen Auditor
14-feb-19 Jaarrapport 2018 audit MT Voorstellen Auditor
25-feb-19 Jaarrapport 2018 audit College Voorstellen Auditor
01-jun-19 Jaarrapport 2018 audit auditcommissie Voorstellen Auditor

20-mei-19 Interne controle periode 1 2019 Uitvoeren Afdelingen
20-mei-19 Rapport IC bij auditor Informeren Afdelingen
31-mei-19 Audit Uitvoeren Auditor
31-mei-19 Rapport audit periode 1 bij directeur Informeren Auditor
20-sep-19 Interne controle periode 2 2019 Uitvoeren Afdelingen
20-sep-19 Rapport IC bij auditor Informeren Afdelingen
30-sep-19 Audit Uitvoeren Auditor
30-sep-19 Rapport audit periode 2 bij directeur Informeren Auditor


