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RAADSWERKGROEP KADERBRIEF/PLANNING & 
CONTROL GEMEENTE TYNAARLO 

 
 
 
 
                                                                        Aan de leden van de raad. 
 
 
 
 
Datum: 1 februari 2010 
 
 
 
Onderwerp: Begroting, planning en control nieuwe stijl 
 
 
 
Geachte leden van de raad. 
 
 
 
In de raadsvergadering van december 2008 is de brief van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
behandeld. Aan de hand van de gevoerde discussie heeft uw raad ingestemd met de conclusies en 
aanbevelingen. Deze aanbevelingen kwamen kort gezegd neer op het volgende: 

• Beperk het aantal onderwerpen waar de raad in kaderstellende zin mee aan de slag wil. 
Het verdient aanbeveling die onderwerpen te kiezen uit de strategische raadsagenda 
en/of het collegeprogramma en voorzie deze van een beleidsinhoudelijke toelichting en 
beoogde maatschappelijke effecten 

• Hou elkaars rollen in het bestuurlijke proces scherp. Het college heeft een 
beleidsvoorbereidende rol en de raad heeft een agenderende rol. 

• Maak de kaderbrief meer beleidsinhoudelijk en houd het bestaande planning- en controle-
instrumentarium tegen het licht. 

• Formuleer een S(pecifiek) M(eetbare) A(cceptabele) R(ealistische) kaderbrief en meer 
inhoudelijk gericht en ga als gemeenteraad actief met de invulling aan de slag. 

Dit heeft in het voorjaar 2009 geleid tot het instellen van een brede raadswerkgroep waarin alle 
fracties toegezegd hebben hierin zitting te nemen. Deze werkgroep is in april vorig gestart met zijn 
werkzaamheden. Haar opdracht is gelegitimeerd door uw raad in zijn vergadering van 12 mei 2009.  
De raadswerkgroep bestaat uit de volgende raadsleden; de dames N. Hofstra (voorzitter), C.H. van 
den Berg-Huisman, alsmede de heren J. Hoogenboom, L.M. Kremers, A.M. Meerman, R. 
Kraayenbrink, P. van Es en R. Prins, aangevuld met de heren J. Homans, concern controller en H. 
Kosmeijer (namens het college).  
 
De werkzaamheden van de werkgroep zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen en aanpak 
voor de korte en (middel)lange termijn. 
 
Korte termijn 
De planning & control cyclus (p&c proces). Het bestaande planning & control instrumentarium is door 
de werkgroep tegen het licht gehouden en vlot daarna is afgesproken om het p&c proces efficiënter en 
ook voor de raad doelmatiger in te richten. 
Belangrijke externe pijlers in het proces zijn de meicirculaire en de septembercirculaire beide van het 
ministerie van BZK.  Intern zijn de Perspectievennota, de Begroting, de Voorjaarsnota, Najaarsnota en 
de Jaarrekening de belangrijkste pijlers. 
  
Ten opzichte van het bestaande p&c proces stelt de werkgroep voor om in mei/juni van ieder jaar de 
Jaarrekening van het afgelopen begrotingsjaar door de raad te laten vaststellen en in de maand juni 
de Voorjaarsnota (actualisatie van het lopende begrotingsjaar) uit te brengen. Bij het uitbrengen van 
de Voorjaarsnota verschijnt ook de Perspectievennota die richtinggevend is voor de begroting en de 
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financiële ruimte aangeeft in de komende begroting, maar ook het vaststellen van de onontkoombare 
posten en de afweegbare posten (naar prioriteiten) en de investeringsplannen. In de maand oktober 
wordt de Begroting voor het volgend jaar en de Najaarsnota van het lopende jaar vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
De inrichting van de Perspectievennota zal naar de opvatting van de raadswerkgroep zo moeten zijn 
dat de raadsfracties het politieke debat met voldoende keuzemogelijkheden tijdens de behandeling op 
dat moment kunnen voeren. De Perspectievennota zal daarmee ook meer beleidsinhoudelijk van 
opzet zijn dan de bestaande kaderbrief, waarin SMART geformuleerd de doelstellingen van het beleid 
kunnen worden afgewogen tegen de maatschappelijke effecten. Uitkomsten van het debat in de 
gemeenteraad zijn vervolgens aan het college om uit te werken voor de maand oktober wanneer de 
begroting in de raad wordt besproken en wordt vastgesteld. 
Samengevat komt het p&c proces er als volgt uit te zien: 
- mei           Jaarrekening 
- juni           Perspectievennota en 
                   Voorjaarsnota 
- oktober     Najaarsnota en 
                   Begroting 
 
De werkgroep beveelt uw raad aan de nieuwe raad voor te stellen deze aanpassing op het planning & 
control proces in te voeren en ook de verordening ex art. 212 gemeentewet daarop aan te passen. 
 
(Middel)lange termijn 
De raadswerkgroep is voor de (middel)lange termijn gestart met het meer SMART formuleren van de 
doelstellingen in de huidige gemeentebegroting, daarbij in het besef dat het “ombouwen van een 
begroting” niet iets is wat in enkele maanden gerealiseerd kan worden. Ervaring uit andere 
gemeenten, waaronder de gemeente Assen, die een soortgelijk traject een 4 tal jaar geleden heeft 
uitgevoerd, leert dat minstens een jaar hiervoor moet worden uitgetrokken. Belangrijk in het geheel is 
de gemeentelijke organisatie die in de voorbereiding, maar vooral in de uitwerking een forse stap zal 
moeten zetten.  
 
De gemeentebegroting in zijn huidige opzet dateert van 2004 en kon naar de opvatting van de 
werkgroep wel een update gebruiken. De huidige 30 programmapunten worden door de werkgroep 
geherformuleerd met daarbij de afweging om het aantal van 30 terug te brengen tot de 10 
hoofdfuncties die ook door provincie en CBS worden gehanteerd. Daarnaast is er ruimte voor extra 
accenten of thema’s die door de gemeenteraad worden aangegeven 
 
De clustering ziet er als volgt uit 
 
nr naam Korte inhoud Huidige 

programma
’s 

0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning,  
Publiekszaken 
maatregelen rondom communicatie en 
publieksdiensten  
 

1 
5 
6 
 

1 Openbare Orde en Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding en  overige 
beschermende maatregelen 

3 
4 

2 Verkeer, Vervoer en 
Waterstaat 

Wegen en  verkeersmaatregelen, Openbaar 
Vervoer  

8 
13 

3 Economische zaken Ondernemingen, arbeidsmarktbeleid, industrie 
en bedrijvenparken  

19 
 
30 

4 Onderwijs Onderwijs en volwaseneducatie 24 
25 

5 Cultuur en recreatie Recreatieve, culturele en sportvoorzieningen, 
waaronder openbaar en recreatief groen  
 

17 
18 
22 
26 
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nr naam Korte inhoud Huidige 
programma
’s 

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

Sociale voorzieningen, 
Sociaal cultureel werk, maatschappelijke 
begeleiding, huishoudelijke verzorging, 
kinderdagopvang, voorzieningen 
gehandicapten 

21 
23 
27 
28 
29 
 

7 Milieu Alle maatregelen en beleid dat gericht is op 
een gezond leefmilieu  
 

9 
10 
11 
12 
20 

8 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 

Ruimtelijke ordening, Woningbouw, stads en 
dorpsvernieuwing, bouwvergunningen, en 
exploitaties 

14 
15 
16 
 

9 Financiering  2 
7 

 
 
De werkgroep heeft van een drietal clusters (openbare orde en veiligheid) (Verkeer, vervoer en 
waterstaat) en (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) onder de loep genomen en voorzien van 
beleidsdoelen en de maatschappelijke effecten benoemd. Tot slot zijn indicatoren/prestaties benoemd 
waaraan de raad uiteindelijk de kaders en de effecten van beleid kan toetsen.  
Per cluster worden de ontwikkelingen en voorstellen voor intensiveringen of nieuw beleid benoemd, 
waarbij steeds nadrukkelijk wordt aangegeven wat de relatie is met de maatschappelijke effecten en 
beoogde doelen. 
Ook wordt in de perspectievennota bij eventuele voorstellen voor ombuigingen, lastenverminderingen 
of inkomstenverhogingen in een dekkingsplan, nadrukkelijk de relatie gelegd met te verwachten 
maatschappelijke effecten en gestelde doelen. 
Dat maakt het voor de raad politiek interessanter bij de bespreking van de Perspectievennota en 
Begroting.  
De werkgroep beveelt uw raad aan de nieuwe raad voor te stellen om op de ingeslagen weg ook de 
resterende clusters opnieuw te beschrijven en uit te werken en dat in de perspectievennota op te 
nemen. 
 
Planning bespreking beleidsstukken en overige bestuurlijke stukken  
Het bespreken van nota’s en beleidsstukken met en in de gemeenteraad is belangrijk in het proces 
om ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven nader uit te werken naar richtingen van eigen beleid 
en concretere doelen. In deze stukken worden beleid en doelen benoemd, die door het behandelen en 
het vaststellen door de gemeenteraad als kader gelden. Het actueel houden van de beleidsstukken en 
de daarin genoemde maatschappelijke effecten en doelen is belangrijk in het invullen van de 
kaderstellende taak van de gemeenteraad. Daarom wordt in de perspectievennota per cluster een 
planning aangegeven van de op te stellen beleidsstukken en overige bestuurlijke stukken 
De werkgroep beveelt uw raad aan de nieuwe raad voor te stellen om op de ingeslagen weg ook voor 
de  resterende clusters de planning van te bespreken beleidsstukken en overige bestuurlijke stukken 
uit te werken, en dat in de perspectievennota op te nemen.    
 
De financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet. 
Een van de aanbevelingen uit de rekenkamerbrief is het doorlichten van de huidige financiële 
verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. De verordening dateert uit 2003. De VNG heeft in 
2006 de gemeenten geadviseerd een nieuwe financiële verordening vast te stellen die naast de 
uitgangspunten voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie waarborgen 
geeft voor eisen van rechtmatigheid, verantwoording en interne controle.    
De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd in haar brief dat ook deze verordening enige 
aanpassing behoeft en aan een update toe is, afgestemd op de ontwikkelingen die de VNG voorstelt.  
De werkgroep beveelt uw raad aan de nieuwe raad voor te stellen om de raadswerkgroep een 
aanbeveling te laten doen over de aanpassing van de verordening 
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Tenslotte 
Samenvattend stelt de raadswerkgroep uw raad voor om de aanbevelingen zoals hierboven verwoord, 
over te nemen en voor te leggen aan de raad in zijn nieuwe samenstelling met het verzoek de 
raadswerkgroep kaderbrief/planning & control na 3 maart a.s. een doorstart te geven in de afronding 
van de opzet zoals geformuleerd in de raadsvergadering van december 2008. 
 
 
 
 
 
Namens de raadswerkgroep  
Kaderbrief/Planning & Control gemeente Tynaarlo 
 
Mevr. N. Hofstra 


