
ETTENILEUR

Datum raadsvergadering :

Agenda nr. : [ nr. ]

Onderwerp :

Aan de leden van de raad.

Voorstel

1. Met als bijlage 1 aangehechte voorstel voor de vereenvoudiging van de planning en control
vast te stellen

2. In te stemmen met de als bijlage 2 aangehechte indeling in programma's en producten.
3. In te stemmen met de als bijlage 3 aangehechte nieuwe opbouw van de kadernota 2014-

2017
4. Een aanvullend projectbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het implementeren

van de verbetervoorstellen voor de vereenvoudiging van de planning & control en ombouw
begroting en dit bedrag te onttrekken uit de algemene risicoreserve

Inleiding

Op 25 februari 2013 heeft uw raad als onderdeel van de vereenvoudiging van de planning &
control (P&C) besloten in te stemmen met het integreren van de eerste bestuursrapportage
2013 in de kadernota 2014-2017. Tevens heeft uw raad als onderdeel van de ombouw van de
begroting besloten in te stemmen met de nieuwe programma-indeling in vier programma's
('bestuur en dienstverlening', 'wonen', 'leven' en 'werk en inkomen') en deze programma-
indeling te hanteren met ingang van de kadernota 2014-2017.

Met dit voorstel wordt beoogd dat uw raad zich uitspreekt over het totale voorstel
"vereenvoudiging planning & control: hoe duidelijk zijn wij!?" Tevens wordt uw raad gevraagd
zich kaderstellend uit te spreken over de onderverdeling van de vier programma's in producten
en de opbouw van de kadernota 2014-2017. Deze opbouw sluit aan bij de voorstellen voor de
vereenvoudiging van de planning & control en de nieuwe programma indeling.

Concreet worden uw raad de volgende verbetervoorstellen betreffende de P&C cyclus en
documenten gedaan:
1. Er wordt aan het begin van een raadsperiode een raadsprogramma opgesteld. Hiervoor

wordt een proces ingericht wat op hoofdlijnen er als volgt zal uitzien:
a. Een beleidsverkenning op te stellen door de ambtelijke organisatie. Dit document is

beschikbaar begin zomer in het jaar voor de verkiezingen
b. Verkiezingsprogramma's op te stellen door de politieke partijen, beschikbaar in het

derde of vierde kwartaal voor de verkiezingen
c. De gemeenteraadsverkiezingen in het eerste kwartaal
d. Het raadsprogramma, vastgesteld voor de zomer van het jaar waarin de

verkiezingen plaatsvinden
e. Voorstellen voor beleidsaanpassing na actieve participatie met onze partners,

verwerkt in de begroting voor het jaar na de verkiezingen (vast te stellen in het
verkiezingsjaar)





2. Er komen in beginsel twee momenten van integrate afweging van nieuwe beleidskeuzes
dan wel nieuwe investeringen: bij de kadernota en bij de begroting

3. leder kalenderjaar verschijnen drie planning & control documenten: kadernota, begroting en
jaarverslag en -rekening. Afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting worden gerapporteerd
bij de kadernota (over de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar) en bij de
begroting (over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar) waarbij het accent
meer komt te liggen op in beeld brengen dan uitgebreid toelichten (dashboard met smiley's)

4. Op basis van raadsprogramma gewenste beleidsaanpassingen vinden plaats in het jaar van
de verkiezingen. In de drie jaren erna ligt het accent meer op de uitvoering en bijstelling van
het beleid

5. Taak- en governanceverdeling gemeenteraad en college van B&W:
« Governance gemeenteraad: kaders stellen en toezicht houden/controleren
• Governance college van B&W: sturen, beheersen en verantwoorden

6. Sturen door raad, college en ambtelijke organisatie
• Raad: strategisch sturen op outcome (maatschappelijke effecten)
• College: tactisch sturen op output
• Ambtelijke organisatie: operationeel sturen op productie

7. Een dashboard waarin de stuurinformatie wordt weergegeven: Uitgangspunt is dat de
gegevens in het dashboard die voor de raad bestemd zijn openbaar en voor iedereen
raadpleegbaar zijn, tenzij sprake is van vertrouwelijke informatie

8. Vier maal per jaar een ontmoeting van twee dagdelen tussen raad, college, ambtelijke
organisatie en partners (als toehoorders) om op basis van het dashboard voortgang en
resultaten van de uitvoering van de gehele begroting te bespreken. Uitgangspunt is
openbaarheid, tenzij de aard van het te bespreken onderwerp zich tegen openbaarheid
verzet

9. De nieuwe P&C-cyclus met in het voorjaar de jaarverantwoording over het voorgaande jaar
en de kadernota met de beleidsmatige en financiele ontwikkelingen voor de komende vier
jaar en de afwijkingen in de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. In het
najaar ontvangt de raad de begroting voor het komende jaar inclusief de afwijkingen in de
eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. Alle verbetervoorstellen zoals
hiervoor genoemd worden in deze nieuwe P&C-cyclus gemtegreerd.

In het kader van de ombouw van de begroting heeft uw raad inmiddels besloten om te gaan
werken met vier programma's. In dit voorstel wordt in bijlage 2 aangegeven welke producten bij
welk programma behoren. De komende maanden gaat de kadernota 2014-2017 conform de
opzet in bijlage 3 vormgegeven worden. Daarna gaat gewerkt worden aan de begroting 2014. In
deze begroting wordt voor elk product een dashboard gemaakt zoals dat in de rapportage in
bijlage 1 over de vereenvoudiging van de P&C voor de griffie als voorbeeld is opgenomen. Om
uw raad een beeld te geven van de dashboards, is voor ieder programma een product
uitgewerkt. Het gaat om de volgende producten:
« Programma 1 Bestuur en dienstverlening: Gemeenteraad
» Programma 2 Wonen: Afval
• Programma 3 Leven: Sport
• Programma 4 Werk en inkomen: Minimabeleid
De vier producten zijn als voorbeeld dashboard uitgewerkt en opgenomen als bijlage 4.

Als onderdeel van de ombouw begroting is ook gestart met een traject waarin de verdeling van
overhead over de verschillende programma's en producten wordt herzien. Ondanks dat dit een
onderdeel van de bedrijfsvoering is, raakt dit uiteindelijk wel de programma's en producten. De
verdeling van de overhead kan door een andere systematiek leiden tot herverdelingseffecten.
Hoe deze herverdelingseffecten uitpakken, zal bij het opstellen van de begroting naar voren
komen.



Met de nieuwe kostenverdelingssystematiek van de overhead wordt ook de kostendekkendheid
van leges onder de loep genomen. De eventuele gevolgen hiervan worden meegenomen in de
kadernota 2014-2017. Voor zover de consequenties nog niet in beeld zijn bij de kadernota
worden deze bij de vaststelling van de begroting 2014 meegenomen.

Beoogd effect en evaluatie

Met dit voorstel wordt beoogd:
• de P&C cyclus te vereenvoudigen en de P&C documenten beter leesbaar te maken door

een directe koppeling (financieel en beleidsmatig) tussen begroting, tussentijdse
verantwoording op afwijkingen en jaarverantwoording in relatie tot maatschappelijke
effecten;

• de nieuwe opbouw van de begroting zodanig in te vullen dat per product de verhouding
kosten-kwaliteit inzichtelijker wordt.

Alternatieven/varianten

Met de keuzes die uw raad op 25 februari 2013 heeft gemaakt zijn nu geen
alternatieven/varianten meer aan de orde.

Argumenten

1.1 De samenhang tussen de te stellen kaders (kadernota en begroting) en de
verantwoording (in bestuursrapportages, jaarverslag en -rekening) over de mate waarin
deze kaders worden gerealiseerd, wordt versterkt
De samenhang tussen gestelde kaders zowel financieel als beleidsmatig en de realisatie
wordt versterkt, waardoor zowel de kaderstellende als de controlerende rol van uw raad
wordt versterkt.

2.1 Het voorstel maakt sturen en verantwoorden op maatschappelijke effecten beter
mogelijk
Uitgangspunt voor de nieuwe P&C documenten wordt het stellen van kaders en
verantwoorden op maatschappelijke effecten. Hiermee wordt de
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van uw raad versterkt
en wordt voorkomen dat uw raad tot op activiteitenniveau kennis moet hebben van de
geleverde inspanningen.

2.2 Inzicht in de verhouding kosten-kwaliteit maakt een betere afweging tussen het al dan
niet laten uitvoeren van producten mogelijk
Doordat duidelijk wordt wat een product kost, wat de kwaliteit is van een product en wat
dit product (naar verwachting) bijdraagt aan het te behalen maatschappelijk effect kan
uw raad eenvoudiger een keuze maken welke middeleninzet het meest gewenst is in
relatie tot de in het raadsprogramma vastgestelde te behalen maatschappelijke effecten.

2.3 De dialoog met de andere O's wordt vereenvoudigd
Doordat de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de verschillende producten
inzichtelijk wordt, wordt de dialoog met de andere O's vereenvoudigd. Het wordt namelijk
duidelijk wat elk product kost en wat de kwaliteit van elk product is. Hierdoor wordt een



noodzakelijke voorwaarde gecreeerd voor de dialoog met de andere O's over de
(on)mogelijkheden voor het anders organiseren van het realiseren van de gewenste
maatschappelijke effecten en het tot stand brengen van verschillende producten.

2.4 Het voorstel voldoet aan de wettelijke kaders
De voorstellen voldoen volledig aan de voorwaarden zoals die zijn verwoord in het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de Gemeentewet en andere relevante
regelgeving.

3.1 Meer nadruk in de kadernota op sturen op maatschappelijke effecten
De nieuwe opzet van de kadernota zorgt ervoor dat het sturen op maatschappelijke
effecten nadrukkelijker naar voren komt. De hieruit voortvloeiende financiele
ontwikkelingen komen daarna in beeld met de daarvoor benodigde
dekkingsmaatregelen en bezuinigingen.

4.1 Aanvullende financiele middelen zijn nodig om het project te realiseren
De uitvoering van alle onderdelen zoals benoemd in het voorstel worden uitgevoerd door
projectgroepen die vooral bestaan medewerkers uit de eigen organisatie. Gezien de
extra werkzaamheden die dit ontwikkeltraject met zich mee gaan brengen en de overige
prioriteiten uit het raadsprogramma en toekomstvisie ook doorgang moeten blijven
vinden, is een aanvullend projectbudget benodigd van € 150.000. Samen met het
restantbudget van 2012 (€ 83.000) dient hiermee het volledige project uitgevoerd te
worden.

Kanttekeningen

Welke indeling voor de begroting ook gekozen wordt, elke indeling heeft zijn voor- en nadelen.
Gelet op de geinventariseerde voorkeuren, waarbij een duidelijke voorkeur voor sturen op
maatschappelijke effecten naar voren komt, is in dit voorstel uitgegaan van een indeling van de
P&C documenten op basis van maatschappelijke effecten. Bij de indeling in 4 programma's
wordt zo veel mogelijk gerealiseerd dat een maatschappelijk effect binnen een programma kan
worden gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat ook in deze voorgestelde indeling sprake zal zijn
van het realiseren van maatschappelijke effecten door het creeren van producten binnen de
verschillende programma's. Bovendien moet worden opgemerkt dat maatschappelijke effecten
die door uw raad gedefinieerd worden geen statisch karakter hebben. Afhankelijk van
ontwikkelingen in onze samenleving kunnen/zullen te bereiken maatschappelijke effecten
wijzigen. Ook binnen een raadsperiode kan een wijziging van na te streven maatschappelijke
effecten aan de orde zijn. Daarom zal de gekozen indeling ook periodiek kritisch bezien moeten
worden en zo nodig moeten worden bijgesteld. Dit geldt ook voor de paragrafen die dwars door
de begroting heen lopen. Hierbij zal ook aansluiting moeten blijven met de ontwikkelingen in de
samenleving.

Overige toelichting

Het uitwerken van de voorstellen voor de vereenvoudiging van de P&C documenten vergt
eenmalig extra inzet vanuit de organisatie. In personeel opzicht wordt in verband met de
omschakeling van de oude naar de nieuwe begrotingsopzet en de nieuwe P&C documenten de
komende twee jaar bovenop de in de werkplannen ten behoeve van P&C geraamde uren, extra
inzet gevraagd van de organisatie. Voor een deel wordt deze inzet ingevuld door een nadere
prioritering van werkzaamheden. Daar waar deze nadere prioritering consequenties heeft voor
afspraken die wij met uw raad hebben gemaakt, zullen wij uw raad hierover uiteraard



informeren. Deze nadere prioritering van werkzaamheden is echter niet voldoende om de
werkzaamheden tijdig af te kunnen ronden. Daarvoor is ook eenmalig een extra bijdrage
noodzakelijk. De kosten die hiermee samenhangen bedragen € 193.000 voor de periode 1 april
2013 tot 1 januari2015.
Deze extra kosten worden als volgt gedekt:
• Restantbudget fase 2 takendiscussie per 31 december2012 € 83.000

Waarvan reeds bestemd in 2013 € 40.000-/-
• Aanvullend projectbudget ombouw begroting € 150.000
TOTAAL €193.000

Het restantbudget fase 2 takendiscussie (€ 83.000) zal via de resultaatbestemmingsvoorstellen
bij de jaarrekening 2012 ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.
Voor het aanvullend projectbudget ombouw begroting (€ 150.000) wordt bij dit voorstel uw
akkoord gevraagd. De financiele consequenties hiervan zijn opgenomen in de 7e

begrotingswijziging 2013 die als bijlage 5 is opgenomen bij dit voorstel.
Tot dusver zijn in de periode juli 2012 tot en met februari 2013 aan het project ombouw
begroting 1.600 uur besteed.

Het voorstel heeft geen juridische consequenties. Het voorstel heeft geen relatie met wijkgericht
werken of met de WMO.

Planning

Nadat uw raad heeft ingestemd met dit voorstel, wordt de kadernota 2014-2017 gevuld conform
de indeling zoals weergegeven in bijlage 3 Deze kadernota wordt t.b.v. behandeling in de
raadscyclus van 24/25 juni 2013 aan uw raad toegezonden op 17 mei 2013. In overleg met uw
presidium wordt een geschikt moment gepland voor de ontmoeting over de kadernota 2014-
2017.

Verder wordt de beleidsverkenning opgesteld. De inhoudsopgave voor dit ambtelijke document
wordt uiterlijk 1 april aan uw raad aangereikt. Inhoudelijk is de beleidsverkenning uiterlijk 1 juli
2013 beschikbaar.

Voor de novembercyclus van uw raad wordt de begroting 2014 voorbereid. Deze wordt 4
oktober 2013 aan uw raad toegezonden. In overleg met uw presidium wordt een geschikt
moment gepland voor de ontmoeting over de begroting 2014.

Communicatie
1. Communicatie voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces

1.1. Intern
In het kader van de totstandkoming van het voorstel zijn interviews gehouden met de werkgroep
raadprogramma, ons college en het managementteam. Tevens is het voorstel zowel in het audit
committee als in de werkgroep raadsprogramma besproken. Ook de beleidsmedewerkers en de
financieel medewerkers hebben input geleverd die heeft geleid tot het voorliggende voorstel.

1.2. Extern
De voorstellen zijn in het audit committee besproken met de extern accountant.



2. Communicatie na besluitvorming

2.1 Intern
Het besluit van uw raad wordt via Intranet met alle betrokkenen gecommuniceerd. Tevens wordt
periodiek overleg gevoerd met de werkgroep raadsprogramma en het audit committee over de
voortgang en inhoud van de ombouw van de begroting en de vereenvoudigde P&C
documenten.

2.2 Extern
Het besluit van uw raad wordt gepubliceerd in de Etten-Leurse Bode en op de Internetsite van
de gemeente Etten-Leur.

Bijlagen

Bijlage 1: Vereenvoudiging Planning & Control: Hoe duidelijk zijn wij?
Bijlage 2: Nieuwe programma-product indeling
Bijlage 3: Denkrichting inhoud kadernota 2014-2017
Bijlage 4: Voorbeelden van 4 producten in dashboard
Bijlage 5: 7e begrotingswijziging 2013

Etten-Leur, 26 maart 2013

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.
De secretaris, De burgemeester,

t-e?c.o>

Mw. B.W. Silvis-de Heer. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.





ETTEN

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013, met overneming van
de daarin vermelde motieven;

gelet op titel IV van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t :

1. Het als bijlage 1 aangehechte voorstel voor de vereenvoudiging van de planning en
control vast te stellen;

2. In te stemmen met de als bijlage 2 aangehechte indeling in programma's en producten;
3. In te stemmen met de als bijlage 3 aangehechte nieuwe opbouw van de kadernota

2014-2017;
4. Een aanvullend projectbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het

implementeren van de verbetervoorstellen voor de vereenvoudiging van de planning &
control en ombouw begroting en dit bedrag te onttrekken uit de algemene risicoreserve

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 13mei2013

De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.
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De raad van de gemeente Etten-Leur; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013, met overneming van 
de daarin vermelde motieven; 
 
gelet op titel IV van de Gemeentewet; 
 
gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; 
 

b e s l u i t : 
 
 

1. Het als bijlage 1 aangehechte voorstel voor de vereenvoudiging van de planning en 
control vast te stellen; 

2.  In te stemmen met de als bijlage 2 aangehechte indeling in programma’s en producten; 
3. In te stemmen met de als bijlage 3 aangehechte nieuwe opbouw van de kadernota 

2014-2017; 
4.  Een aanvullend projectbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het 

implementeren van de verbetervoorstellen voor de vereenvoudiging van de planning & 
control en ombouw begroting en dit bedrag te onttrekken uit de algemene risicoreserve 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering 
van 13 mei 2013 
 
De raad voornoemd, 
De griffier,      De voorzitter, 

drs. W.C.M. Voeten MBA.      Mw. H. van Rijnbach-de Groot. 
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Bijlage 1 

Vereenvoudiging Planning & Control: 

“hoe duidelijk zijn wij!?” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etten-Leur: 12 februari 2013 
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Voorwoord 
 
Tijdens de raadsbehandelingen van de planning en control documenten (kadernota, begroting, bestuurs-
rapportages en jaarrekening) is afgelopen jaren regelmatig door raadsleden de wens geuit om deze docu-
menten te vereenvoudigen. Welke vereenvoudigingen concreet worden voorgestaan, werd hierbij gelet op 
het besluitvormende karakter van de raadsvergaderingen in het algemeen niet aangegeven.  
 
Tijdens de vergadering van het audit committee van 15 december 2011 heeft over het vereenvoudigen van 
de planning & control documenten (verder te noemen P&C documenten) een gedachtewisseling plaatsge-
vonden. Afgesproken is om bij alle fracties na te gaan hoe het totale beeld is van de gemeenteraad ten aan-
zien van het vereenvoudigen van de P&C documenten. De rondgang langs de fracties diende voorafgegaan 
te worden door een interview met de werkgroep raadsprogramma.  
 
Door het college van B&W en het managementteam is aan het audit committee aangegeven dat ook zij 
graag hun bijdrage wilden leveren aan de vereenvoudiging van de P&C documenten. Het audit committee 
heeft van dit aanbod dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Het proces om te komen tot een vereenvoudiging van de P&C documenten is in augustus 2012 gestart met 
het uitvoeren van een deskresearch. Daarbij zijn o.a. de actuele P&C documenten van de gemeente Etten-
Leur, het rekenkamerrapport ‘Quick scan bestuursrapportage gemeente Etten-Leur’ uit 2011 en voorbeel-
den van P&C documenten bij andere gemeenten betrokken.  
Op basis van deze deskresearch is de als bijlage 4 bijgevoegde vragenlijst opgesteld die als leidraad heeft 
gediend voor het houden van interviews. De volgende interviews zijn gehouden: 
 College van B&W: 26 september 2012. Dit interview heeft tevens gediend als proefinterview; 
 Werkgroep raadsprogramma: 2 oktober 2012 
 Managementteam: 10 oktober 2012.  
Van elk van deze interviews is een verslag gemaakt.  
 
Na afloop van het interview met de werkgroep raadsprogramma op 2 oktober jongstleden werd door een 
aantal leden vastgesteld dat al veel onderwerpen die ook in de afzonderlijke interviews met de fracties aan 
de orde zouden komen, punt van bespreking waren geweest. Daarom werd afgesproken dat bij het reage-
ren op het concept interviewverslag ook aangegeven zou worden: 
a. Of er nog aanvullingen vanuit de fracties zijn bij het interviewverslag en 
b. Of er behoefte is aan een afzonderlijk interview met de fractie  
 
De ontvangen reacties zijn betrokken bij het opstellen van dit rapport. Geen van de fracties bleek behoefte 
te hebben aan een afzonderlijk interview. 
 
Vanuit de optiek dat ook bij de medewerkers veel kennis en ervaring aanwezig is, is een interne oproep via 
Yammer gedaan om suggesties voor de verbetering van P&C documenten aan te dragen. Op deze oproep 
zijn diverse suggesties ontvangen die in deze rapportage verwerkt zijn.  
 
Alle verzamelde informatie is geanalyseerd, samengevat in wensen en vertaald in uitgangspunten voor 
verbetering. De geformuleerde wensen en uitgangspunten zijn besproken met het managementteam (op 
21 november 2012), het college van B&W (op 27 november 2012), de werkgroep raadsprogramma (op 10 
december 2012) en het audit committee (op 17 december 2012). Op basis van deze besprekingen is vastge-
steld dat de uitgangspunten worden onderschreven en dat deze de basis vormen voor het formuleren van 
het concreet verbetervoorstel zoals dat in deze is opgenomen. Het verbetervoorstel dat in deze rapportage 
is weergegeven is besproken met: 
 Ambtelijk medewerkers (beleidsmedewerker en medewerkers financiële functie): 15 januari 2013 
 Managementteam: 16 januari 2013 
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 Audit committee: 21 januari 2013 
 College van B&W: 22 januari 2013 
 Werkgroep raadsprogramma: 6 februari 2013 

Op basis van deze besprekingen is het voorstel definitief gemaakt en ter besluitvorming aangeboden aan de 
gemeenteraad voor de vergadering van 25 februari 2013. 
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Leeswijzer 
 
In dit document vindt u de resultaten van de het project om te komen tot een vereenvoudiging van de 
planning & control. In dit document wordt aangegeven welke vereenvoudigingen worden voorgesteld zo-
wel ten aanzien van de planning & control documenten als ten aanzien van de planning & control cyclus. De 
uitvoering van dit project is in nauwe afstemming met het project om te komen tot een nieuwe begrotings-
opbouw uitgevoerd. Over de nieuwe begrotingsopbouw, zijnde één van de projecten in het kader van fase 
2b van de takendiscussie, wordt eind maart 2013 een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. 
 
Hoofddocument: Vereenvoudiging planning & control: “hoe duidelijk zijn wij!?” 
De lezer die alleen kennis wil nemen van de hoofdgedachte van de vereenvoudiging van de planning & con-
trol kan zich beperken tot het lezen van het hoofddocument. Dit hoofddocument geeft de essentie weer 
van de wensen die zijn opgehaald voor de versimpeling van de planning & control documenten en cyclus. 
Vervolgens wordt de vertaling van de wensen naar de uitgangspunten voor de vereenvoudiging weergege-
ven. Tenslotte wordt het concrete voorstel voor vereenvoudiging gepresenteerd.  
 
Bijlage 1: Analyse 
De lezer die ook kennis wil nemen van een samenhangend overzicht van de informatie die is verzameld om 
de wensen te formuleren, wordt aanbevolen om deze bijlage te lezen. 
 
Bijlage 2: Uitgangspunten voor vereenvoudiging van de P&C documenten 
De lezer die ook kennis wil nemen van de informatie die aan de uitgangspunten ten grondslag ligt, wordt 
aanbevolen deze bijlage te lezen. 
 
Bijlage 3: Voorstel voor vereenvoudiging van de P&C documenten 
De lezer die ook kennis wil nemen van de gedetailleerde beschrijving van het verbetervoorstel op basis van 
de geformuleerde uitgangspunten, wordt aanbevolen deze bijlage te lezen. 
 
Bijlage 4: Gespreksleidraad groepsinterviews werkgroep raadsprogramma (2-10-2012), college (26-9-2012) 
en ambtelijk management (10-10-2012) 
In deze bijlage vindt u de vragenlijst terug die is gebruikt om de informatie te verzamelen bij de gemeente-
raad (werkgroep raadsprogramma), het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk ma-
nagement. 
 
Bijlage5: Dashboard griffie 
De lezer vindt in deze bijlage een concretisering van het geformuleerde verbetervoorstel (in het hoofddo-
cument en nader uitgewerkt in bijlage 3) voor de griffie. Met het doornemen van deze bijlage kan de lezer 
zich een beeld vormen hoe (een onderdeel van) een vereenvoudigd planning & control document eruit kan 
gaan zien. 
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Hoofddocument: Vereenvoudiging planning & control: “hoe duidelijk zijn wij!?” 
 

De wensen 
Om een beeld te krijgen over de wensen en ideeën ten aan-
zien van het vereenvoudigen van de P&C documenten, zijn 
interviews gehouden met de werkgroep raadsprogramma, het 
college van B&W en het managementteam. De resultaten van 
de interviews zijn samengevat in een rapportage. Vervolgens 
is/wordt deze rapportage besproken met de ambtelijke orga-
nisatie (referentiegroep ombouw begroting, kerngroep taken-
discussie en medewerkers financiële functie), met manage-
mentteam, het college en de werkgroep raadsprogramma. Uit 
de interviews en de besprekingen worden op hoofdlijnen de 
wensen inzichtelijk. 
 

1. Voorstellen dienen integraal benaderd en afgewogen te worden, je kunt de euro maar een keer uitgeven en 
dat moet je kunnen afwegen in relatie tot alle wensen; 

2. Documenten moeten meer dan nu het geval is de essentie weergeven, rest in bijlagen; 
3. Zorg voor meer ontmoetingsmomenten tussen de geledingen om elkaar te helpen; 
4. We willen niet verrast worden, dus continue goede info; 
5. Vierjarencyclus denken blijft gewenst; 
6. Sturing vindt nu op projecten en euro’s plaats terwijl er behoefte is aan meer beleidsmatige sturing; 
7. Taakverdeling en governance structuur in het algemeen juist toegepast: rol raad is kaders stellen en toezicht 

houden; rol college sturen, beheersen en verantwoorden; 
8. Zoek naar alternatieve verantwoordingsvormen; 
9. Formuleer vooraf duidelijk opdrachten (voor één uitleg 

vatbaar het beeld waar we naar toe willen) om de ver-
wachtingen over en weer helder te krijgen; 

10. Definieer je informatiebehoefte op alle lagen duidelijk. 
 

De uitgangspunten 
Op basis van hetgeen is opgehaald in de interviews en de ge-
voerde gesprekken zijn de volgende uitgangspunten voor de 
vereenvoudiging van de P&C documenten geformuleerd. 
 

Algemeen 
1. Het gaat om sturen en verantwoorden op hoofdlijnen over 

de effecten;  
2. Het systeem is een hulpmiddel, uiteindelijk gaat het om mensen en vertrouwen in elkaar; 
3. Meer ontmoeten dan schrijven (De dialoog met elkaar versterken); 
4. Alle vereenvoudigingen dienen te passen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. 

 

Vierjarencyclus  
5. De basis is het raadsprogramma en de daarin benoemde effecten voor vier jaar. Het accent ligt op de wat 

vraag en minder op de hoe vraag; 
6. (Bij)sturen doe je als raad met kadernota en begroting: het is dynamisch. Bij voorkeur bij kadernota en be-

groting, tenzij; 
7. Met jaarrekening leg je als college verantwoording af en controleer je als raad; 
8. De kadernota, begroting en jaarrekening geven als geheel inzicht in de integrale koppeling tussen de be-

leidsmatige en financiële informatie en laten bij voorkeur in een oogopslag de effecten zien; 
9. Beleid in het eerste jaar na raadsverkiezingen kort en bondig actualiseren samen met partners op basis van 

het raadsprogramma. Accent in de drie jaren erna ligt op de uitvoering. Tussenrapportages zijn geïntegreerd 
in de ontmoetingen in juni en november. 

 

Continu actuele informatie 
10. Voortgangsinformatie makkelijk en altijd toegankelijk; 
11. Proactief informatie delen met elkaar (raad, college, ambtelijke organisatie, partners). 
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Het voorstel voor de vereenvoudiging 
Op basis van de wensen en uitgangspunten luidt het voorstel voor verbetering en vereenvoudiging van de P&C 
documenten samengevat als volgt 
1. Er wordt aan het begin van een raadsperiode een raadsprogramma opgesteld. Hiervoor wordt een proces 

ingericht wat op hoofdlijnen de volgende producten op zal leveren: 
a. Een beleidsverkenning op te stellen door de ambtelijke organisatie. Dit document is beschikbaar 

begin zomer in het jaar voor de verkiezingen 
b. Verkiezingsprogramma’s op te stellen door de politieke partijen, beschikbaar in het derde of vierde 

kwartaal voor de verkiezingen 
c. De gemeenteraadsverkiezingen 
d. Het raadsprogramma, vastgesteld voor de zomer van het jaar waarin de verkiezingen plaatsvinden 
e. Voorstellen voor beleidsaanpassing, verwerkt in de begroting voor het jaar na de verkiezingen (vast 

te stellen in het verkiezingsjaar) 
Om dit proces in goede banen te leiden wordt een projectgroep in het leven geroepen. 

2. Er komen in beginsel twee momenten van integrale afweging: bij de kadernota en bij de begroting 
3. Ieder kalenderjaar drie planning & control documenten: kadernota, begroting en jaarverslag en –

rekening. Afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting worden gerapporteerd bij de kadernota (over de 
eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar) en bij de begroting (over de eerste acht maanden 
van het lopende begrotingsjaar) 

4. Op basis van raadsprogramma gewenste beleidsaanpassingen vinden plaats in het jaar van de verkie-
zingen. In de drie jaren erna ligt het accent meer op de uitvoering en bijstelling van het beleid 

5. Taak- en governanceverdeling gemeenteraad en college van B&W 

 
6. Sturen door raad, college en ambtelijke organisatie 

 
7. Een dashboard waarin de stuurinformatie wordt weergegeven: Uitgangspunt is dat de gegevens in het 

dashboard die voor de raad bestemd zijn openbaar en voor iedereen raadpleegbaar zijn, tenzij sprake is van 
vertrouwelijke informatie 
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8. Vier maal per jaar een ontmoeting van twee dagdelen tussen raad, college, ambtelijke organisatie en part-
ners (als toehoorders) om op basis van het dashboard voortgang en resultaten van de uitvoering van de ge-
hele begroting te bespreken. Uitgangspunt is openbaarheid, tenzij de aard van het te bespreken onderwerp 
zich tegen openbaarheid verzet  

9. De nieuwe P&C Cyclus 
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Bijlage 1 Analyse 
Alle geïnterviewden onderkennen de noodzaak om permanent te werken aan het verbeteren van de kwali-
teit van de P&C documenten. Overigens wordt vastgesteld dat de afgelopen jaren al duidelijk verbetersla-
gen zijn gemaakt. De volgende wensen voor vereenvoudiging (en ook verbetering) van de P&C documenten 
komen naar voren: 
 

1. Voorstellen moeten integraal benaderd en afgewogen worden. Je kunt immers de Euro’s maar een keer 
uitgeven en het al dan niet doen van een uitgave moet de gemeenteraad altijd transparant kunnen af-
wegen in relatie tot alle wensen (zowel politiek bestuurlijk als qua bedrijfsvoering) die er leven; 
 

2. Een verdere ontwikkeling naar sturen en verantwoorden op essenties wordt wenselijk geacht. Het mo-
del waar voor is gekozen bij de takendiscussie (samenvatting met de essenties, politiek bestuurlijk be-
sluitvormingsdocument en document met onderliggende gegevens) spreekt hierbij de geïnterviewden 
zeer aan. Het is hierbij wel essentieel dat elk (P&C) document op zichzelf leesbaar is, zonder dat geke-
ken moet worden in de andere respectievelijk eerdere (P&C) documenten; 
 

3. Het inzetten op alternatieve verantwoordingsvormen, zoals gespreksvormen en digitale informatie 
wordt door de geïnterviewden wenselijk geacht. Hiermee kan worden geëxperimenteerd. Op basis van 
de experimenten kan worden bezien hoe het experiment bevalt en kan vervolgens zo nodig worden 
bijgestuurd. In aanvulling hierop is aangegeven dat gezorgd moet worden voor meer ontmoetingsmo-
menten tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad om elkaar te helpen. Dit helpen be-
staat er met name uit dat duidelijk wordt of de geleverde informatie alsmede de wijze van presenteren 
van de informatie voldoet aan de wensen en verwachtingen die bij eenieder leven. Het gaat er hierbij 
niet alleen om dat we in beeld krijgen of op welke wijze we de (ver)nieuw(d)e P&C documenten kunnen 
verbeteren. Er dient ook gekeken te worden of de (ver)nieuw(d)e P&C documenten nog altijd voldoen 
aan de behoeften of dat een nieuwe/andere P&C documenten noodzakelijk zijn. 
 

4. De noodzaak tot permanente kwaliteitsverbetering van de P&C documenten wordt ingegeven door het 
feit dat niemand verrast wil worden door onverwachte en/of niet gecommuniceerde afwijkingen van 
de gemaakte afspraken: De raad wil niet verrast worden door het college, het college wil niet verrast 
worden door het managementteam en het managementteam wil niet verrast worden door de mede-
werkers. Kernwoord hierbij is elkaar mee laten groeien door tijdig te communiceren (zoals bijvoorbeeld 
in het voorjaar van 2012 over de ontwikkelingen t.a.v. de begroting van de Veiligheidsregio). De ge-
deelde visie op de informatie in de P&C documenten is dan ook dat informatie leesbaar, toegankelijk, 
juist en volledig moet zijn, dat deze tijdig beschikbaar moet zijn waarbij tijdig betekent dat degene die 
over de informatie moet gaan beschikken nog de mogelijkheid heeft om bij te sturen. De informatie 
moet niet alleen financieel van aard zijn maar er moet een duidelijke koppeling aanwezig zijn tussen de 
financiële en de beleidsmatige informatie in één en hetzelfde document. 
Overigens moet hierbij nadrukkelijk worden opgemerkt dat de informatiebehoefte tussen gemeente-
raad, college van B&W en managementteam nadrukkelijk verschilt. Dit is niet verwonderlijk wanneer 
wordt gekeken naar de verschillende rollen die raad, college en managementteam moeten vervullen. 
Samengevat wordt de informatiebehoefte op hoofdlijnen in onderstaande tabel 1 weergegeven. Om 
tot een eindadvies te komen is een nadere concretisering van deze informatiebehoefte noodzakelijk. 

 

Raad College Ambtelijke organisa-
tie 

- programma’s (financieel en beleidsmatig in 
samenhang).  

- beleid/projecten waarover is besloten 
- onderscheid niet beïnvloedbaar/beïnvloedbaar 
- realisatie maatschappelijke effecten (effect 

indicatoren) 
- Zo veel als mogelijk gebundeld informatie aan-

leveren met in acht name van actieve informa-
tieplicht 

- Effectindicatoren 

- Producten (financieel en be-
leidsmatig in samenhang) 

- Stand van zaken uitvoering activi-
teiten en producten die bijdragen 
aan maatschappelijke effecten  

- Stand van zaken uitvoering be-
drijfsvoeringprojecten 

- Maandelijks overzicht budgetuit-
putting 

- Prestatie-indicatoren 

- Activiteiten en projecten 
(financieel en beleidsma-
tig in samenhang) waarbij 
de informatie altijd actu-
eel moet zijn 

- Procesindicatoren 
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5. Het werken vanuit de gedachte van een vierjarencyclus blijft gewenst. Deze cyclus start bij het raads-
programma, waarin wordt aangegeven wat (een meerderheid van) de gemeenteraad in een raadsperi-
ode (op hoofdlijnen) wil bereiken. Het is hierbij van groot belang dat de maatschappelijke effecten die 
de raad wil bereiken (de wat vragen) SMART worden geformuleerd. Op basis van het raadsprogramma 
kan een collegewerkplan worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe het college de door de raad 
gewenste maatschappelijke effecten verwacht te gaan bereiken. In de P&C documenten wordt vervol-
gens een nadere concretisering van het raadsprogramma en collegewerkplan respectievelijk een ver-
antwoording over de realisatie van het raadsprogramma en collegewerkplan gegeven; 
 

6. Bijsturen door de gemeenteraad op basis van de P&C documenten gebeurt weinig terwijl dit wel wordt 
gewenst. Mogelijke verklaringen vanuit de interviews zijn: 
 (een meerderheid van) de gemeenteraad is in hoofdlijnen tevreden is met het (voorgestane en uit-

gevoerde) beleid; 
 de gemeenteraad wordt door middel van presentaties (zoals bijvoorbeeld in het voorjaar 2012 over 

de Veiligheidsregio) en een lokaal platform regionale samenwerking de gelegenheid geboden om 
mee te groeien; 

 in de p&c documenten is een onvoldoende duidelijke koppeling tussen Euro’s en de mate waarin 
de in te zetten Euro’s bijdragen aan de door de raad gewenste effecten. 

 

7. De sturing vanuit de raad op basis van de P&C documenten vindt met name plaats op projecten en op 
Euro’s en minder beleidsmatig terwijl juist een meer beleidsmatige sturing op de te behalen effecten 
gewenst wordt. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat beleidsmatige informatie wordt gemist res-
pectievelijk dat een duidelijke koppeling tussen financiële en beleidsmatige informatie ontbreekt. 
 

8. De taakverdeling tussen raad en college, waarbij de raad zich bezig houdt met het bepalen van het be-
leid (kaders stellen) en het controleren van de beleidsuitvoering en het college verantwoordelijk is voor 
de beleidsuitvoering wordt door de geïnterviewden onderkend. Vanuit de gemeenteraad wordt aange-
geven dat soms meer zicht op uitvoering nodig is om de controle goed uit te kunnen voeren. Het colle-
ge geeft aan dat de raad soms te veel uitvoeringsinformatie wil hebben waardoor het gevaar aanwezig 
is dat het zicht op de hoofdlijnen wordt verloren. Gelet op deze verschillende beelden is het wenselijk 
om helder af te spreken welke informatie in welke vorm aan de raad wordt verstrekt door het college 
opdat de raad de kaderstellende en controlerende rol op een goede manier kan vervullen. 
 

9. Het van essentieel belang dat de verwachtingen over en weer helder zijn. Zo dienen voordat de daad-
werkelijke vereenvoudiging van de P&C documenten ter hand wordt genomen vooraf duidelijke op-
drachten (zijnde opdrachten waaruit een voor één uitleg vatbaar beeld blijkt waar we naar toe willen) 
te worden geformuleerd. Onderdeel van heldere verwachtingen over en weer is het vooraf duidelijk 
definiëren van de informatiebehoefte bij de gemeenteraad, het college, het managementteam en de 
ambtelijk medewerkers. 
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Bijlage 2 Uitgangspunten voor vereenvoudiging van de P&C documenten 
 
Op basis van wat is opgehaald in de interviews zijn uitgangspunten voor de vereenvoudiging van de P&C 
documenten gedestilleerd. Bij de uitgangspunten is een onderscheid gemaakt in algemene uitgangspunten, 
uitgangspunten ten aanzien van de vierjarencyclus als basis voor de jaarlijkse P&C cyclus en uitgangspunten 
voor een continue actuele informatievoorziening. 
 
De uitgangspunten vormen de basis voor het voorstel voor de vereenvoudiging van de P&C producten, 
zoals dat wordt weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. 
 
Algemene uitgangspunten: 
1. Het is noodzakelijk dat de raad in positie gebracht wordt om te sturen en te controleren op hoofdlijnen. 

De P&C producten die aan de raad worden voorgelegd dienen dan ook opgebouwd te zijn op basis van 
de (beleidsmatig) te bereiken en bereikte maatschappelijke effecten en de hiermee samenhangende 
kosten. Het gaat dus om het sturen en controleren op hoofdlijnen over de effecten en de daarmee sa-
menhangende middeleninzet door de raad en het verantwoorden op hoofdlijnen over de effecten en 
de daarmee samenhangende middeleninzet door het college;  
 

2. Het systeem van P&C waarvoor gekozen gaat worden is een hulpmiddel om raad, college en ambtelijke 
organisatie hun onderscheidende rollen op een goede manier te laten vervullen. Uiteindelijk gaat het 
om de mensen die met het systeem werken en de mate van vertrouwen dat bestaat tussen deze men-
sen die met en in het systeem werken. Er moet dan ook niet alleen geïnvesteerd worden in het aanpas-
sen van het systeem van P&C en de daaruit voortkomende P&C documenten. Zeker zo belangrijk is het 
investeren in het vastleggen en zich houden aan afspraken en verwachtingen over en weer; 
 

3. Meer ontmoeten dan schrijven (De dialoog met elkaar versterken). Dit biedt de mogelijkheid om ener-
zijds vragen en onduidelijkheden in een vroegtijdig stadium weg te nemen. Anderzijds bieden ontmoe-
tingen een natuurlijk moment om vast te stellen of de P&C documenten (nog altijd) voldoen aan de 
verwachtingen van de gebruikers. 
 

4. De P&C documenten moeten uiteraard blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals deze 
is verwoord in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

Vierjarencyclus:  
5. Iedere vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is goed gebruik in Etten-Leur om na de 

verkiezingen een raadsprogramma/programma-akkoord op te stellen waarin wordt aangeven welke 
maatschappelijke effecten (een meerderheid van) de gemeenteraad wil bereiken. Dit raadsprogramma 
blijft de basis vormen voor de te bereiken effecten voor vier jaar. Het accent ligt in het raadsprogram-
ma op de wat vraag (en als afgeleide hiervan de met de wat vraag samenhangende middeleninzet en 
minder op de hoe vraag; 
 

6. (Bij)sturen doe je als raad met kadernota en begroting: het is dynamisch. Bij voorkeur bij kadernota en 
begroting, tenzij; 
 

7. Met jaarrekening leg je als college verantwoording af en controleer je als raad; 
 

8. De kadernota, begroting en jaarrekening geven als geheel inzicht in de integrale koppeling tussen de 
beleidsmatige en financiële informatie en laten bij voorkeur in één oogopslag de effecten zien; 
 

9. Beleid in het eerste jaar na raadsverkiezingen kort en bondig actualiseren samen met partners op basis 
van het raadsprogramma. Accent in de drie jaren erna ligt op de uitvoering. Actualiteiten en voortgang 
zijn geïntegreerd in de ontmoetingen in juni en november (dus geen bestuursrapportages meer). 
 

Continue actuele informatie: 
10. Voortgangsinformatie is makkelijk en altijd toegankelijk; 

 

11. Proactief informatie delen met elkaar (raad, college, ambtelijke organisatie, partners). 
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Bijlage 3:  Voorstel voor vereenvoudiging van de P&C documenten 
 
In onderstaande bijlage wordt op basis van de in bijlage 2 geformuleerde uitgangspunten een voorstel ge-
daan voor de vereenvoudiging van de P&C producten. Dit voorstel vormt de basis voor dialoog met de 
werkgroep raadsprogramma, college en managementteam. Op basis van deze dialoog die van medio janua-
ri tot begin februari 2013 wordt gevoerd, wordt een voorstel voor de gemeenteraad van 25 februari 2013 
geformuleerd. 
 
Wanneer wordt uitgegaan van het raadsprogramma dat iedere vier jaar wordt opgesteld en waarin op 
hoofdlijnen de te bereiken maatschappelijke effecten voor vier jaar worden weergegeven, zou de vereen-
voudiging er op hoofdlijnen als volgt uit kunnen zien: 
 
Voorbereidingen en vaststelling van een raadsprogramma voor vier jaar 
Het zal duidelijk zijn dat een raadsprogramma niet zo maar tot stand komt. Hieraan gaat een zorgvuldig 
proces aan vooraf. Dit proces ziet er als volgt uit: 
 Eerste en tweede kwartaal 2013: Ten behoeve van toekomstig beleid van een nieuwe gemeenteraad 

stelt de ambtelijke organisatie een beleidsverkenning 2014-2018 op. De politieke partijen kunnen het 
document gebruiken ter informatie en als hulpmiddel bij het opstellen van hun verkiezingsprogram-
ma’s. De beleidsverkenning geeft een objectief inzicht in ontwikkelingen die in de komende raadsperi-
ode waarschijnlijk actueel zullen zijn. Het gaat hierbij vaak om lange termijnontwikkelingen die voort-
komen uit landelijk beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen die in deze raadsperio-
de zijn ingezet en een doorlooptijd hebben naar de volgende raadsperiode. Bij de beschrijving van de 
ontwikkelingen die in de komende raadsperiode waarschijnlijk actueel zullen zijn wordt tevens aange-
geven of en zo ja in welke mate de gemeente (naar verwachting) beleidsvrijheid heeft of krijgt. De ont-
wikkelingen worden gerangschikt naar de programma’s en thema’s zoals deze in het kader van de 
nieuwe begrotingsopbouw vastgesteld gaan worden door de gemeenteraad. In de beleidsverkenning 
wordt ook een overzicht opgenomen van demografische gegevens. Daarnaast wordt per thema aange-
geven welke beleidsnota’s actueel zijn. Hierbij wordt aangegeven of op basis van de toekomstverken-
ning en/of de takendiscussie en/of externe ontwikkelingen aanpassing van het beleid in de rede ligt. 
Ook wordt op basis van de raadskalender 2013 aangegeven welke voorstellen voor beleidsaanpassing 
nog voor de verkiezingen op de planning staan; 

 Derde en vierde kwartaal 2013: Politieke partijen publiceren hun verkiezingsprogramma’s. In deze pro-
gramma’s geven de partijen aan wat welke maatschappelijke effecten ze voor de inwoners van Etten-
Leur willen bereiken. Vaak wordt hierbij ook weergegeven welke maatregelen worden voorgestaan om 
deze effecten te realiseren. Bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s kunnen partijen gebruik 
maken van de beleidsverkenning 2014-2018. Er bestaat indien partijen dit wensen de mogelijkheid om 
hun verkiezingsprogramma door te laten rekenen; 

 Eerste kwartaal 2014: Verkiezingsvoorbereidingen en gemeenteraadsverkiezingen; 
 Tweede kwartaal 2014: Opstellen raadsprogramma en vorming coalitie. Het raadsprogramma wordt 

voor de zomervakantie van 2014 door de gemeenteraad vastgesteld; 
 Derde kwartaal en eerste deel vierde kwartaal 2014: Actualiseren van beleid op basis van het raadspro-

gramma zodanig dat integratie in de begroting 2015 plaats kan vinden. 
Om het bovenstaande proces te begeleiden, wordt een ambtelijke projectgroep ingesteld. Deze project-
groep wordt ook ingezet voor het formuleren van voorstellen voor aanpassing van beleid op basis van het 
door de gemeenteraad vastgestelde raadsprogramma. Onderstaand wordt dit nader toegelicht. De voor-
noemde voorstellen voor beleidsaanpassing worden verwerkt in de begroting 2015. Dit betekent dat de 
projectgroep actief wordt vanaf het voorjaar 2013 (om de beleidsverkenning voor te bereiden) tot eind 
2014 (wanneer door middel van het opleveren van een evaluatieverslag het gehele proces wordt geëvalu-
eerd en het geleerde wordt geborgd). Overigens moet worden opgemerkt dat het bovenstaande aanzienlij-
ke inspanningen van de ambtelijke organisatie zal vergen. Hiermee dient in de werkplannen van de betrok-
ken medewerkers nadrukkelijk rekening te worden gehouden. 
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Twee momenten van integrale beleidsafweging 
De wens voor meer integraliteit, zeker ten aanzien van de afwegingen die de gemeente(raad) zelf moet 
maken maar ook zo mogelijk in afstemming met de andere O’s is sterk doorgeklonken gedurende het hele 
project. Om aan deze wens in ieder geval voor wat betreft de gemeentelijke afweging vorm te geven, wordt 
voorgesteld dat er in de toekomst nog twee integrale afwegingsmomenten per jaar zijn te weten bij de 
kadernota en bij de begroting. Bij deze integrale afwegingsmomenten worden de activiteiten die nodig 
worden geacht om de door de gemeenteraad gewenste maatschappelijke effecten te realiseren afgewogen 
tegen de financiële mogelijkheden en worden keuzen gemaakt ten aanzien van de al dan niet uit te voeren 
activiteiten alsmede de tijdsplanning voor de uitvoering. Om misverstanden te voorkomen: Dit betekent 
niet dat er maar op twee momenten in een jaar besluitvorming kan plaatsvinden. Binnen de kaders van de 
integrale afweging die in het voorjaar (bij de kadernota) en in het najaar (bij de begroting) heeft plaatsge-
vonden, is er uiteraard gedurende het jaar alle ruimte voor het nemen van de benodigde besluiten. Om te 
voorkomen dat het nieuwe systeem van planning & control inflexibel wordt en aan slagkracht wordt inge-
boet, is bij wijze van uitzondering wel besluitvorming die om integrale afweging vraagt mogelijk op andere 
momenten dan bij de kadernota of de begroting. Het verdient echter aanbeveling hiervoor duidelijke richt-
lijnen op te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 Een onverwachte maatschappelijke gebeurtenis die op direct handelen van de gemeente (en andere 

partners) vraagt (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de grote brand zoals in 2011 bij Chemie 
Pack op bedrijventerrein Moerdijk); 

 Gewijzigde regelgeving vanuit de rijksoverheid waarvan de impact op een integraal afwegingsmoment 
nog onvoldoende duidelijk was maar besluitvorming niet tot een volgend integraal afwegingsmoment 
kan wachten (recent voorbeeld hiervan is de nieuwe Aanbestedingswet waarvan bij de begrotingsbe-
handeling 2013 nog niet duidelijk was hoe de nieuwe wet exact zou gaan luiden en ook de datum van 
invoering nog niet bekend was. Inmiddels is bekend dat de wet naar verwachting per 1-4-2013 in wer-
king treedt. De benodigde besluitvorming dient dan ook voor de kadernota 2014-2017 plaats te vin-
den); 

 Een extra kredietaanvraag die voor een project nodig is op basis van het honoreren van (terecht) geuite 
wensen tijdens een inspraaktraject. 

 
Beleidsaanpassingen op basis van het raadsprogramma in het verkiezingsjaar 
In het raadsprogramma 2014-2018 worden ondermeer voorstellen opgenomen voor bijstelling van de ge-
wenste maatschappelijke effecten alsmede voorstellen voor beleidsaanpassing om al eerder geformuleerde 
maatschappelijke effecten daadwerkelijk te realiseren. Het is de bedoeling dat alle beleidsaanpassingen die 
op basis van het raadsprogramma noodzakelijk zijn, worden verwerkt in de begroting 2015. De gewenste 
beleidsaanpassingen worden op hoofdlijnen en in onderlinge samenhang gepresenteerd in de begroting 
2015. Een ambtelijke projectgroep zal samen met de andere O’s op basis van het raadsprogramma de 
voorbereiding van de integrale voorstellen voor beleidsaanpassing verzorgen. Deze voorstellen worden 
voordat ze aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd besproken in de werkgroep raadsprogramma 
en vervolgens geaccordeerd door het college. Het is uiteraard ook mogelijk dat beleid niet wordt benoemd 
in het raadsprogramma. Voor dit beleid wordt er van uitgegaan dat het de wens van de raad is het staande 
beleid te continueren. Een actualisatie van dit beleid is niet aan de orde tenzij er een wettelijke noodzaak is 
of tussentijdse bijstelling in kadernota of begroting plaatsvindt. 
 
Ieder kalenderjaar drie planning & control documenten: kadernota, begroting en jaarverslag en -rekening 
Ieder kalenderjaar ontvangt de raad drie planning en control documenten, te weten: 
 De kadernota met daarin de beleidsvoornemens in relatie tot de gewenste maatschappelijke effecten 

voor de komende vier jaar, inclusief de afwijkingen ten aanzien van de begrotingsuitvoering van de eer-
ste vier maanden van het lopende begrotingsjaar 

 De begroting met daarin de beleidsvoornemens in relatie tot de gewenste maatschappelijke effecten 
voor het komende jaar, inclusief de afwijkingen ten aanzien van de begrotingsuitvoering van de eerste 
acht maanden van het lopende begrotingsjaar 
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 Het jaarverslag en de jaarrekening met daarin de resultaten van de beleidsuitvoering in relatie tot de 
gewenste maatschappelijke effecten over het afgelopen begrotingsjaar 

 
Schematisch ziet er dit als volgt uit 
 

  
 
 
Figuur 1: Huidige P&C cyclus            Figuur 2: Voorgestelde P&C cyclus  
 
Overigens zullen de kadernota en de begroting in het jaar van de verkiezingen een andere opzet hebben 
dan in de drie jaar daarna. Onderstaand wordt dit nader toegelicht. 
 
De Kadernota in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen 
Het raadsprogramma vormt samen met de structurele effecten van de beleidsuitvoering van het afgelopen 
jaar, de beleidsuitvoering in de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar en de geactualiseerde 
financiële positie (waaronder de ontwikkeling van de uitkering uit het Gemeentefonds) de basis voor de 
kadernota in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze kadernota 2015-2018 geeft een overzicht 
van de in het raadsprogramma vastgelegde te bereiken maatschappelijke effecten en zo mogelijk (door 
middel van een aparte brief) een eerste financiële vertaling hiervan. Tevens bevat deze kadernota een op-
dracht om de in het raadsprogramma voorgestane beleidswijzigingen te vertalen naar de begroting 2015. 
Indien het raadsprogramma eerst tegelijkertijd met de kadernota ter vaststelling wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad wordt het besluit bij het raadsprogramma zodanig geformuleerd dat het college op basis 
van het raadsprogramma de opdracht krijgt om de in het raadsprogramma voorgestane beleidswijzigingen 
beleidsmatig en financieel te vertalen naar de begroting 2015. 
 
De begroting in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen 
De begroting geeft een nadere beleidsmatige en financiële concretisering van de kadernota. Dit betekent 
concreet dat in de begroting 2015 tevens de voorstellen voor aanpassing van beleid op basis van het door 
de gemeenteraad vastgestelde raadsprogramma verwerkt zijn. Voor de verdere opbouw van de begroting 
wordt verwezen naar het onderstaande. 
 
De kadernota en de begroting in de drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen 
In de drie jaren na de gemeenteraadsverkiezingen kan uitgegaan worden van een begrotingsbijstelling, 
waardoor ook de kadernota in de drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen beperkt kan blijven tot (voor-
genomen) bijstellingen van het raadsprogramma op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderende wensen/mogelijkheden van Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs of andere Overheden. 
De opbouw van de kadernota in de drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is op hoofdlijnen als volgt: 
• Voorstellen voor de bijstelling van het huidige in uitvoering zijnde beleid op basis van uitgevoerde ef-

fectmetingen, resultaten van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande begrotingsjaar en 
resultaten van de beleidsuitvoering in de eerste vier maanden van het lopend begrotingsjaar. Hierdoor 
kan de eerste BERAP als afzonderlijk document achterwege blijven. Immers de relevante informatie 
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over de afwijkingen van de beleidsuitvoering in de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar 
maakt onderdeel uit van de kadernota. Bovendien wordt zoals onderstaand nader wordt toegelicht een 
dashboard geïntroduceerd waarmee de beleidsuitvoering en de realisatie van de maatschappelijke ef-
fecten kan worden gevolgd; 

• Voorstellen voor voorgenomen beleidsaanpassingen op basis van actuele maatschappelijke ontwikke-
lingen en veranderende wensen/mogelijkheden van de andere vier O’s; 

• Voorstellen voor de bepaling van de financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotings-
jaar en de meerjarenraming op basis van een integrale afweging van gewenste effecten en mogelijkhe-
den t.a.v. de middeleninzet; 

 
In de begroting wordt zoals aangegeven een nadere beleidsmatige vertaling gegeven van de kadernota. De 
opbouw van de begroting wordt op hoofdlijnen als volgt: 
Opbouw: 
• Een beschrijving van de gewenste maatschappelijke effecten en de daarmee samenhangende financiële 

hoofdlijnen voor het begrotingsjaar, de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. In het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voor de uitvoering van de taken gekozen voor een inde-
ling op basis van programma’s: een programmaplan. Een programma is volgens BBV artikel 8 lid 2 “een 
samenhangend geheel van activiteiten”. Volgens lid 3 van hetzelfde artikel moet per programma wor-
den opgenomen: 
a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten 
b. de wijze waarop ernaar zal worden gestreefd die effecten te bereiken 
c. de raming van baten en lasten. 
Deze eisen zijn vertaald naar de drie W-vragen die in de programmabegroting voorkomen: 
1. “Wat willen we bereiken?” 
2. “Wat gaan we daarvoor doen?” 
3. “Wat mag het kosten?”; 
De vraag die bij de indeling in programma’s gesteld kan en moet worden is de volgende: Kan de raad op 
basis van deze informatie daadwerkelijk sturen? De indeling in programma’s suggereert namelijk dat de 
raad bij elk programma de vrijheid heeft om vraag 1 (Wat willen we bereiken?) zelf te beantwoorden. 
De realiteit is echter dat deze vraag al door hogere overheden of bestaande afspraken is beantwoord 
en beter kan worden weergegeven met “Wat moeten we bereiken?”. Daarmee is de inhoud van de 
programma’s meer going concern. Er blijft in de praktijk maar een beperkt deel van het beleid over dat 
daadwerkelijk door de raad kan worden beïnvloed. Daarom zouden in de nieuw op te zetten begroting 
en daarmee ook in de andere P&C documenten de onderwerpen waarop de raad haar invloed wil doen 
gelden en de taken die moeten worden uitgevoerd in medebewind, in twee groepen gesplitst kunnen 
worden. De eerste groep (waarop de raad daadwerkelijk invloed wil hebben) kan worden aangeduid 
met ’raadspreferent’ (“Waarop wil de raad primair sturen?”) en de tweede groep met taken waarop de 
raad slechts geringe invloed kan uitoefenen: de uitvoering van medebewindstaken. Wat ‘raadsprefe-
rent’ is kan worden herleid uit het raadsprogramma alsmede uit dialoog met de gemeenteraad. 
Waarom is het onderscheid tussen ‘raadspreferent’ en ‘niet-raadspreferent’ nu van belang? Niet-
raadspreferent zijn bijvoorbeeld de taken op het gebied van het verstrekken van paspoorten en rijbe-
wijzen. De gemeente heeft hierbij voornamelijk een uitvoerende taak. Voor de gemeenteraad is het be-
langrijk dat de dienstverlening aan de burger het gewenste kwaliteitsniveau heeft tegen voor de raad 
acceptabele kosten. Hiervoor kan ze met het college prestatieafspraken maken. Als het college de ta-
ken binnen de bandbreedte uitvoert, is nadere informatie niet nodig. Een afwijkingenrapportage vol-
staat wanneer de bandbreedte van de raad wordt overschreden. Voor de raadspreferente onderwer-
pen ligt dit anders. De raad heeft op deze onderwerpen invloed en wil zich bij deze onderwerpen ook 
zoveel mogelijk doen gelden. Daarom zou je voor deze onderwerpen kunnen kiezen voor een meer ac-
tieve informatieplicht: sturen op hoofddoelen in plaats van sturen op hoofdlijnen. 
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Inhoud: 
• Voorstellen voor de vertaling van de kaders zoals opgenomen in de kadernota alsmede voorstellen voor 

de bijstelling van het huidige in uitvoering zijnde beleid op basis van uitgevoerde effectmetingen in de 
periode tussen het verschijnen van de kadernota en het verschijnen van de begroting en de resultaten 
van de beleidsuitvoering in de eerste acht maanden van het lopend begrotingsjaar. Hierdoor kan de 
tweede BERAP als afzonderlijk document achterwege blijven. Immers de relevante informatie over de 
afwijkingen van de beleidsuitvoering in de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar maakt 
onderdeel uit van de begroting voor het komende begrotingsjaar. Bovendien wordt zoals onderstaand 
nader wordt toegelicht een dashboard geïntroduceerd waarmee de beleidsuitvoering en de realisatie 
van de maatschappelijke effecten kan worden gevolgd; 

• Voorstellen voor voorgenomen beleidsaanpassingen op basis van actuele maatschappelijke ontwikke-
lingen en veranderende wensen/mogelijkheden van de andere vier O’s zoals deze naar voren zijn ge-
komen in de periode tussen het verschijnen van de kadernota en het verschijnen van de begroting. Be-
leidsaanpassingen die consequenties hebben voor de gewenste maatschappelijke effecten of de midde-
leninzet vinden zoals hiervoor aangegeven aan de hand van een integrale afweging op twee momenten 
in een jaar plaats, te weten bij de behandeling van de kadernota of de behandeling van de begroting; 

• Voorstellen voor de bepaling van de financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotings-
jaar en de meerjarenraming op basis van een integrale afweging van gewenste effecten en mogelijkhe-
den t.a.v. de middeleninzet; 

 
Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat, zoals afgesproken, in het kader van fase 2 van de taken-
discussie de begroting opnieuw wordt opgebouwd. Over deze nieuwe opbouw en de daarbij behorende 
indeling in programma’s en paragrafen wordt een afzonderlijk voorstel aangeboden. Dit voorstel wordt 
eind maart 2013 aan de gemeenteraad aangeboden voor behandeling in de raadscyclus van 13 mei 2013 en 
past binnen de wensen en uitgangspunten zoals deze in deze rapportage zijn verwoord. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 
Het jaarverslag en -rekening vormt de contramal van de begroting. De opbouw van het jaarverslag en -
rekening wordt op hoofdlijnen als volgt: 
Opbouw: 
• Een beschrijving van de mate waarin de gewenste maatschappelijke effecten en de daarmee samen-

hangende financiële hoofdlijnen in het verslagjaar zijn gerealiseerd, de verantwoording over de realise-
ring van programma’s, de paragrafen en het financiële jaarverslag; 

Inhoud: 
• De uitvoering van het in de begroting voorgestane beleid en de realisatie van de maatschappelijke ef-

fecten; 
• De gerealiseerde middeleninzet afgezet tegen de begrootte middeleninzet; 
 
Omdat het jaarverslag en -rekening zoals hiervoor aangegeven de contramal vormt van de begroting zullen 
de jaarrekeningen 2012 en 2013 nog de oude (huidige) opzet kennen. Immers de begrotingen 2012 en 2013 
zijn ook volgens de oude opzet vormgegeven. Het jaarverslag en – rekening 2014 zal volgens de in deze 
notitie gepresenteerde opzet vormgegeven worden. 
 
Taak- en governanceverdeling gemeenteraad en college van B&W 
Bij het raadsprogramma, de kadernota, de begroting en het jaarverslag en -rekening dient uitgegaan te 
worden van de taakverdeling en governance zoals weergegeven in de onderstaande figuur.  
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Figuur 3: taakverdeling en governanceverdeling raad en college 
Bron: Deloitte ‘Risicomanagement meer dan de som der delen’ 
(Deloitte, 2009, Industry Lokaal Bestuur) 
 
 
Sturen door gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie 
Ten aanzien van sturen door raad, college en ambtelijke organisatie biedt de onderstaande figuur 4 inzicht. 
Op basis van onderstaand inzicht over sturen dient door het elkaar ontmoeten duidelijkheid te worden 
geboden over de informatiebehoefte van raad, college en ambtelijke organisatie. 

 
Figuur 4 sturen door raad, college en ambtelijke organisatie 
BRON Deloitte: ‘Gemeentegovernance Projecten in Control, Het onverwachte beheersen’ (Deloitte, juni 
2011, Industry Lokaal Bestuur) 
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Beleidsontwikkeling en –uitvoering 
Het beleid dat onderdeel uit maakt van het raadsprogramma wordt zoals hiervoor aangegeven in het eer-
ste jaar na raadsverkiezingen kort en bondig geactualiseerd samen met partners. Het accent in de drie jaren 
erna ligt op de uitvoering. Tussenrapportages, die onderdeel uitmaken van de kadernota respectievelijk de 
begroting zijn geïntegreerd in de ontmoetingen in juni en november. 
 
Dashboard 
Om de voorgestelde vereenvoudiging van de P&C documenten door te voeren en inzicht te bieden op de 
kosten-kwaliteitverhouding op de wat-vragen, is het noodzakelijk om inzicht te bieden in de doel- en ef-
fectrealisatie en de daarmee samenhangende middeleninzet. Dit inzicht kan worden geboden door het 
ontwikkelen van een dashboard waarop je kunt zien:  
• Hoe het staat met de realisatie van de door de gemeenteraad gewenste maatschappelijke effecten 
• Hoe het staat met de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de begroting om bij te dra-

gen aan de realisatie van de door de raad gewenste maatschappelijke effecten 
• Hoe het staat met de middeleninzet in relatie tot de door de gemeenteraad gewenste maatschappelij-

ke effecten 
Overigens is het van belang om de opbouw van een dashboard zorgvuldig vorm te geven waarbij de aan-
sluiting wordt gemaakt met de informatiebehoefte van de ambtelijke organisatie, het college en de ge-
meenteraad. Het dashboard dient permanent actueel te worden gehouden. Op basis van kleuren (stoplicht: 
groen, oranje, rood met daarin smileys) wordt de stand van zaken weergegeven. Een groene kleur met een 
lachende smiley betekent hierbij dat hetgeen waarover wordt gerapporteerd op schema ligt, oranje met 
een neutrale smiley geeft een beperkte afwijking weer en rood met een boos kijkende smiley een forse 
afwijking. Uiteraard moeten nadere eenduidige afspraken gemaakt worden wanneer een sein op oranje 
wordt gezet en wanneer een sein op rood komt te staan Op basis van dit dashboard wordt in de kadernota 
respectievelijk de begroting over het lopende begrotingsjaar alleen verantwoord over de oranje en rood 
gekleurde vakken. Anders gesteld er wordt alleen verantwoord op afwijkingen. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de raadspreferente delen uitgebreid naar de raad worden teruggekoppeld. De niet raadspreferente 
delen worden alleen op hoofdlijnen verantwoord. In bijlage 5 is een eerste invuloefening gedaan voor de 
delen uit programma 1 algemeen bestuur waarvoor de griffier budgethouder is. 
 
Ontmoeten 
Voorgesteld wordt om vier ontmoetingsmomenten per jaar af te spreken tussen raad, college en ambtelijke 
organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende ontmoetingen 
• Maart: voortgang bespreken aan de hand van dashboard 
• Juni: voortgang bespreken aan de hand van jaarverslag en –rekening, kadernota en dashboard 
• September: voortgang bespreken aan de hand van begroting en dashboard 
• November: voortgang bespreken aan de hand van dashboard 
 
Voor de duur van een ontmoeting wordt uitgegaan van twee dagdelen. Er zijn de volgende mogelijkheden 
om dit concreet in te vullen: 
 Twee dagdelen (ochtend en middag of middag en avond) op een doordeweekse dag 
 Twee dagdelen (ochtend en middag) op een zaterdag 
 Twee dagdelen verdeeld over twee avonden 
 
De primaire functie van de ontmoeting is het informeren van de raads- en burgerleden door college en 
ambtelijke organisatie. Het gaat er hierbij om dat de gegevens in het dashboard technisch worden toege-
licht waarbij het accent gelegd zal worden op het interpreteren van de gepresenteerde gegevens in onder-
linge samenhang. Tevens wordt aangeven welke acties vanuit de gemeente en de partners in de periode tot 
de volgende ontmoeting ondernomen worden. Tenslotte kunnen de raads- en burgerleden vragen stellen. 
De rol van de partners is die van toehoorder.  
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De twee eerstgenoemde functies van de ontmoeting vragen om openbaarheid, waarbij partners van de 
gemeente welkom zijn. Ten aanzien van het vragenstellen geldt dat dit gedeeltelijk in de openbaarheid kan 
maar gedeeltelijk in beslotenheid moet (daar waar het informatie betreft waarop geheimhouding is ge-
legd). Voorgesteld wordt daarom om de dagdelen als volgt in te vullen: 
 Dagdeel 1: eerste uur besloten daarna openbaar 
 Dagdeel twee: volledig openbaar 
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Bijlage 4 Gespreksleidraad groepsinterviews werkgroep raadsprogramma (2-10-2012), college (26-
  9-2012) en ambtelijk management (10-10-2012) 
 
Huidige situatie p&c documenten 
1. Bevatten de p&c documenten alle informatie die jullie nodig hebben voor de uitoefening van jullie taken? 

Welke informatie missen jullie? Welke informatie vinden jullie overbodig? 
2. Waar hebben jullie last van bij de verschillende p&c documenten bij de uitoefening van je functie? 
3. In welke mate leidt de informatie uit de p&c documenten zelf tot (bij)sturing van het optreden van het col-

lege in de door de gemeenteraad gewenste richting? 
4. Voor wie zijn de p&c documenten naar jullie oordeel bedoeld? Voor de gemeenteraad en het college of ook 

voor anderen (inwoners of organisaties)? 
5. Leren jullie van de p&c documenten? Zo ja hoe brengen jullie het geleerde in de praktijk? 
6. Hoe beoordelen jullie de behandeling van de p&c documenten door de gemeenteraad?  
 

Gewenste situatie p&c documenten 
1. Ook in andere documenten wordt p&c informatie opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een periodieke 

voortgangsrapportage over het project nieuw zwembad/ijsbaan en aan de jaarlijkse notitie stadsbeheer.  
a. Is het wenselijk om rapportages te laten verlopen via de reguliere p&c cyclus (dus geen afzonderlij-

ke rapportages) of juist niet? 
2. Hebben jullie suggesties/verbeteringen/aanpassingen om de informatiewaarde van de verschillende p&c 

documenten te vergroten en de behandeling door de gemeenteraad te verbeteren? 
3. De huidige informatie wordt vaak in de vorm van documenten en rapporten ter beschikking gesteld. Zouden 

jullie ook op een andere wijze geïnformeerd willen worden? 
 

Stellingen 
1. Alleen wettelijk vereiste documenten (begroting en jaarverantwoording) zijn voldoende om onze taken uit 

te voeren. 
2. 4x per jaar een raadsinformatiebrief van het college is voldoende. 
3. De P&C cyclus is vooral interessant voor de euro’s 
 

 
Gespreksleidraad interviews per fractie 
1. We kennen op dit moment in Etten-Leur de volgende p&c documenten: Kadenota, begroting, eerste berap, 

tweede berap en jaarrekening. 
• Kunnen jullie in deze documenten de informatie vinden die jullie nodig hebben voor jullie taken als 

volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur?  
• Welke informatie missen jullie? 
• Welke informatie vinden jullie overbodig? 
• Is de informatie leesbaar en toegankelijk voor alle raads- en burgerleden? 
• Waar hebben jullie last van wanneer je p&c documenten beoordeelt? 
• Wat vinden jullie handig wanneer je p&c documenten beoordeelt? 

2. Waarop vinden jullie dat je moet sturen vanuit de taken van volksvertegenwoordiger, kadersteller en con-
troleur? 

3. Bieden de p&c documenten alle informatie die jullie nodig hebben om (bij) te sturen? Zo nee, wat mis je? 
4. Lukt het in voldoende mate om op basis van de p&c documenten (bij) te sturen? 
5. Is alle informatie die in de p&c documenten is opgenomen politiek relevant? Is het in jullie ogen zinvol om 

niet politiek relevante informatie op te nemen in p&c documenten? 
6. Willen jullie reageren op de volgende stelling: Beleidsmatige informatie in de p&c documenten is belangrij-

ker dan financiële informatie. 
7. Maken jullie wel eens gebruik van waarstaatjegemeente.nl? 
8. Wat missen jullie wanneer de eerste berap afgeschaft zou worden? 
9. Wat missen jullie wanneer de tweede berap afgeschaft zou worden? 
10. Wat missen jullie wanneer de kadernota afgeschaft zou worden? 
11. Welke suggesties hebben jullie voor het verbeteren van de p&c documenten? 
12. Welke suggesties hebben jullie voor het vereenvoudigen van de p&c documenten? 
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Bijlage 5 Dashboard griffie 
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Bijlage 2: Nieuwe programma-productindeling

Programma Product

1. Bestuur en dienstverlening 1.1 Gemeenteraad

1.2 College van B&W

1.3 Publieksdienstverlening

1.4 Dienstverlening aan derden

1.5 Financiën

2. Wonen 2.1 Ruimtelijke ordening

2.2 Bouwen

2.3 Grondbedrijf

2.4 Mobiliteit

2.5 Veiligheid

2.6 Milieu

2.7 Wegen

2.8 Openbaar Groen

2.9 Riolering

2.10 Afval

2.11 Vastgoed

3. Leven 3.1 Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

3.2 Gezondheidszorg

3.3 Jeugd

3.4 AWBZ

3.5 Onderwijs

3.6 Voorschoolse voorzieningen

3.7 Sport

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

3.9 Wijken

4. Werk en inkomen 4.1 Werk

4.2 Inkomen

4.3 Minima



Bijlage 3: Denkrichting inhoud kadernota 2014-2017 
Leeswijzer  
 
Aanbieding door het college 
 
1. Raadsprogramma en toekomstvisie 

Ingegaan wordt op de ontwikkelingen ten aanzien van de prioriteiten uit het raadsprogramma en 
de thema’s die dwars door alle programma’s heen lopen zoals duurzaamheid, veiligheid, 
deregulering, WMO-proof en speerpunten toekomstvisie. 
 

2. Ontwikkelingen per programma  
De nieuwe programma-indeling (Bestuur en dienstverlening, Wonen, Leven en Werk en 
inkomen) wordt hierbij gehanteerd. 
Per programma wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Tevens wordt 
het financiële kader voor de begroting per programma in beeld gebracht. Tevens wordt ingegaan 
op eventuele risico’s en grote projecten binnen het programma. In bijlage 1 is de indeling van dit 
hoofdstuk voor één programma nader uitgewerkt. 
 

3. Ontwikkelingen paragrafen 
De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen 
die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het BBV1 zijn een aantal paragrafen 
verplicht te weten: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, 
Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Daarnaast wordt ingegaan op 
investeringen en subsidies. Voor de paragrafen wordt in de kadernota alleen iets opgenomen als 
er beleidsmatige dan wel financiële ontwikkelingen te melden zijn. 
 

4. Financieel meerjarenperspectief  
In dit hoofdstuk worden de geschetste ontwikkelingen bij de programma’s en paragrafen 
samengevoegd. Tevens worden hier de voorliggende keuzes naar aanleiding van nieuw beleid in 
beeld gebracht en de te nemen dekkingsmaatregelen en ontwikkelingen op een aantal 
bijzondere onderwerpen (bv. reserves en voorzieningen en algemene uitkering) toegelicht. In 
bijlage 2 is de indeling van dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 

 

Bijlagen: 
• 1e berap 2013 
• Financiële positie reserves en voorzieningen 2013 
• Begrotingswijziging 
• Programma-productindeling begroting 2014 
• Uitgangspunten MJB 2014-2017 (waaronder algemene uitgangspunten, lasten, baten en 

investeringsruimte) 

                                                             
1 Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 



Bijlage 1: Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen per programma  

Programma X Xxxxxxxxxx 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 
Vanuit raadsprogramma: 

1. Xxxxxxxxxx 

Vanuit takendiscussie: 

a. Xxxxxxxxxxxxxxxx 

b. Xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 
• Xxxxxxxxxxx 

• Xxxxxxxxxxx 

 

Financiële ontwikkelingen 
(bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 

Saldo programma conform startpositie 
2014-2017 

-1.000 -1.100 -1.200 -1.300 

Structurele mutaties 1e 
bestuursrapportage 2013 

-100 -100 -100 -100 

Saldo programma na 1e 
bestuursrapportage 2013 

-1.100 -1.200 -1.300 -1.400 

     
Voorstellen kadernota 2014-2017:     

1. XXXXXXXXXX -100 -100 -100 -100 
Dekking voorstel 1 100 100 100 100 

2. XXXXXXXXXX -50 -50 -50 -50 
Dekking voorstel 2 0 0 0 0 

Nog te dekken (-) / overschot (+) vanuit 
programma X 

-50 -50 -50 -50 

     
Saldo programma na kadernota 2014-2017 -1.150 -1.250 -1.350 -1.450 
 

Risico’s 
Hieronder worden de risico’s benoemd die zijn gekoppeld aan programma X. Hiermee wordt beoogd inzicht te 
verschaffen in de risico’s en onzekerheden die er nog zijn binnen dit programma. 



  

Bijlage 2: Hoofdstuk 4 Financieel meerjarenperspectief  
 

Jaarrekening 2012 
Hier wordt kort ingegaan op het financiële resultaat van de jaarrekening 2012.  

1e bestuursrapportage 2013 
Hier wordt het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2013 (zoals opgenomen in de bijlage bij de kadernota) 
vertaald van de oude indeling in 16 programma’s naar de nieuwe indeling in 4 programma’s. 

Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2014-2017 
Hieronder worden de financiële ontwikkelingen zoals per programma aangegeven evenals de 
dekkingsmaatregelen en bezuinigingen samengevat en het uiteindelijke financiële kader voor de begroting 
2014 weergegeven. 



Programma:  1. Bestuur en dienstverlening 
Product:  1.1 Gemeenteraad 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 
 
Vanuit raadsprogramma: 
1. Inwoners actief betrekken bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beleid;  
2. Intensiever samenwerken met andere gemeenten op uitvoeringsniveau daar waar dit efficiency 

en/of effectiviteitsvoordelen oplevert. 
 
Vanuit takendiscussie: 
1. Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een volwaardige en gelijkwaardige 

wijze worden uitgevoerd uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van de vijf O’s. 
2. Verbindend besturen levert efficiency en/of effectiviteitvoordelen op. 
 
Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten 
Inwoners actief betrekken bij het voorbereiden, het vaststellen en het uitvoeren van beleid blijft een 
uitgangspunt. Onderzocht wordt op welke wijze burgerparticipatie efficiënter kan worden ingepast in 
de wettelijke inspraakprocedures. De gemeenteraad zal de wijken waarin een wijkplan is dan wel 
wordt opgesteld één jaar na vaststelling van dit plan bezoeken. Dit om vast te stellen of de uitvoering 
van het plan naar tevredenheid ter hand is genomen en om actuele ontwikkelingen in de wijk te 
bespreken. Indien er echter onderwerpen in een wijk spelen waarover extra voorlichting door 
inwoners gevraagd wordt, dan moet hierop worden ingespeeld. 

Wat gaan we daarvoor doen 
 

 

 

 
 

Resultaten 

Projecten 
 

- Onderzoek naar vermindering van 
bestuurlijke drukte 

- Samenwerking in West-Brabant Rekenkamer 
- Aanbesteding accountantscontrole 
 

Vergoeding raads- en burgerleden € 509.000 
Ondersteuning en uitvoering  € 425.000 
2 burgerpeilingen/veiligheidsmonitor   € 30.000 
1 rekenkameronderzoek       € 32.000 
1 accountantscontrole     € 41.000 
 



Programma:  2.Wonen  
Product:   2.10 Afval 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 
Vanuit raadsprogramma: 
1. Het behouden van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte 
2. Het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving 
3. Het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval 
 
Vanuit takendiscussie: 
a. De dienstverlening staat op een hoog niveau en is duurzaam ingericht. 
b. De openbare ruimte wordt door de gebruikers als veilig en prettig ervaren/positief gewaardeerd. 
 

Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten 
Hier dient de toelichting vanuit de beleidsnota (in dit geval GAP) te worden opgenomen 
Afval, in casu afvalinzameling van huishoudens, welke wettelijk aan de gemeente is opgedragen, 
draagt er toe bij dat er zo min mogelijk afval op straat is, met risico’s voor o.a. de volksgezondheid. 
Het kan dan ook als ‘preventief’ product aangeduid worden. De activiteiten worden zoveel mogelijk 
op een servicegerichte wijze ingezet. Gestreefd wordt naar het minimaal behalen van de landelijke 
doelstellingen, 65% afvalscheiding, en de regionale doelstellingen, maximaal 150 kg restafval per 
inwoner per jaar . Gezien de streefcijfers worden verplichtingen aan inwoners opgelegd. Dit kan op 
gespannen voet staan met de dienstverlening.  

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inzameling afval 
• Afvalinzameling aan huis 
• Centrale inzameling in 

de wijk 

€ 2.574.000 
€ 552.000 

• Milieustraat € 655.000 
• Compostering € 110.000 
• Zwerfafval en 

afvalbakken 
€ 289.000 

• Uitvoeringskosten € 891.000 
  
Totaal € 5.134.000 
 

Projecten 
• In het kader van de takendiscussie wordt 

gekeken hoe de bewustwording van het 
scheidingsgedrag bij afvalbeheer verder 
gestimuleerd kan worden. 

Inkomsten Afval 
• Vergoedingen voor 

ingezamelde afval 
€  820.000 

• Reinigingsrecht en 
Afvalstoffenheffing 

€ 4.134.000 

• Onttrekking reserve 
reiniging 

€360.000 

  
Totaal € 5.134.000 

  

Investeringen 
• Ondergrondse afvalcontainers € 300.000 



Resultaten 
 

 
 
 2010 

Werkelijk 
2011  

Werkelijk 
2012  

Werkelijk 
2013  

Begroting 
Zwerfafval en afvalbakken  

(in tonnen) 
431 474 441 420 

Oordeel burger over 
afvalinzameling1 

7,3 7,5 6,8 7,3 

Aantal inwonersenquêtes 
naar aanleiding van 
meldingen 

xx xx xx xx 

 

                                                             
1Bron: Waarstaatjegemeente.nl: Burgerpeiling 
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Programma: 3. Leven  
Product:  3.7 Sport 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 
Vanuit raadsprogramma: 
1. Het realiseren van betaalbare ruimte voor sportbeoefening 

 
Vanuit takendiscussie: 
a. Stimuleren van een gezonde samenleving waarin ieder zelfstandig kan deelnemen ongeacht 

leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. 
b. Behouden  van de sociale cohesie. 

Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten 
Hier dient de toelichting vanuit de beleidsnota (in dit geval Sportbeleidsnota) te worden opgenomen eventueel 
aangevuld met ontwikkelingen uit de kadernota 
Door de inzet van de activiteiten op het gebied van sport wordt gestimuleerd om te gaan of te blijven 
sporten.  Sport is een leuke vorm van ontspanning maar tevens van belang in relatie tot 
volksgezondheid. Daarnaast bevordert het de sociale cohesie, niet alleen van de sporter zelf, maar 
ook van de bezoeker en de vrijwilliger.  
 
Door sportieve initiatieven op wijkniveau wordt overlast voorkomen omdat jongeren daardoor 
positief actief zijn in hun wijk. Het woon- en leefklimaat in de wijken wordt daarmee bevorderd.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 
Sportstimulering 
• Sportverenigingen € 80.000 
•  Onderwijs €   8.000 
• Wijkgerelateerde sport € 15.000 
• Sportpromotie €   5.000 
• Uitvoeringskosten € 200.000 
Totaal € 308.000 
  
Exploitatie Zwembad-IJsbaan € 605.000 
 
Sportaccommodaties 
• Binnensportaccommodaties €    475.000 
• Buitensportaccommodaties € 1.346.000 
• De Banakker   €    807.000 
Totaal    € 2.628.000 
 
Totaal uitgaven sport                  € 3.541.000 

Projecten 
• Herinrichting sportcomplex Hoge Neerstraat 
• Herinrichting Sportpark Lage Banken 
• Voorbereidende werkzaamheden ten 

behoove van in 2015 op te leveren 
sportcomplex De Banakker 

• Verhuizing HV Internos naar nieuwe sporthal 
en buitenhandbalveld in Trivium. 

• Verhuizing Stags en REL naar nieuwe 
accommodaties aan de Streek. 

• Vasstellen nieuwe sportbeleidsnota 
• In het kader van de takendiscussie wordt 

gekeken op welke wijze partners (meer) 
zelfstandig bepaalde activiteiten kunnen 
organiseren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 
 

Grafiek1: Aantallen jeugdleden sportverenigingen die subsidie hebben aangevraagd 
 

Op basis van 10-puntsscore 2010 
Werkelijk 

2011  
Werkelijk 

2012  
Werkelijk 

2013  
Begroting 

Oordeel burger Sportvoorzieningen 7,7 7,8 7,9 7,9 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl 
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Inkomsten 
Sportstimulering 
• Verhuur accommodaties €       89.000 
 
Exploitatie Zwembad-IJsbaan € 594.000 
 
Sportaccommodaties 
• Verhuur Binnensportaccomm. €   419.000 
• Verhuur Buitensportaccomm. €      71.000 
• Verhuur De Banakker  €      54.000 
Totaal    €    544.000 

 
Totaal inkomsten sport  € 1.227.000 

Investeringen 
 



Programma: 4. Werk en inkomen  
Product:   4.3 Minima 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 
Vanuit het raadsprogramma: 
1. Dat mensen redelijkerwijs de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen opbrengen en 

financieel rond kunnen komen. 
2. Het beperken van de ‘armoedeval’. 
 
Vanuit de takendiscussie:  
a. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste levensbehoeften. 
b. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat optreedt wanneer iemand met 

een uitkering er in inkomen op achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft). 
 

Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten 
Hier dient de toelichting vanuit de beleidsnota (in dit geval nota Minimabeleid) te worden opgenomen 
 
Voor ons is het uitgangspunt dat binnen elk gezin ten minste een persoon een betaalde baan moet 
hebben. Indien dit door omstandigheden buiten de persoon gelegen niet lukt, vinden wij het 
belangrijk dat mensen redelijkerwijs de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen opbrengen en 
financieel rond kunnen komen. Ook willen wij de zogeheten 'armoedeval' beperken. Dit is het effect 
dat optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op achteruitgaat als hij of zij een 
betaalde baan krijgt. Gelet hierop willen wij de draagkrachtnorm handhaven op 120% van het 
bijstandsniveau. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 
Nog nader uit te werken 

Kosten Minima 
 
Bijzondere bijstand €  856.000 
Kwijtschelding € 201.000 
Maatschappelijke participatie € 168.000 
Uitvoeringskosten € 474.000 
   
Totaal € 1.699.000 
 

Projecten 
• Vanuit de takendiscussie wordt gekeken 

hoe arbeidsmarktparticipatie kan worden 
gekoppeld aan prestatieafspraken bij het 
minimabeleid; 

• En hoe armoedebeleid in het onderwijs 
een plaats kan krijgen in het kader van 
preventie en vanuit het informatief en 
opvoedkundig oogpunt. 



BEGROTINGSWIJZIGING
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Noord-Brabant 2013 7

De raad der gemeente;

besluit:

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 2013

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending:___________________________

Kenmerk:_____________________________________

Projectbudget ombouw 

begroting



7e Begrotingswijziging 2013

(bedragen x € 1.000,-)

Programma

Gewijzigde 

begroting na                

6e wijziging 2013

Lasten Baten

Saldo voor 

resultaat- 

bestemming

Toevoegingen 

reserves

Onttrekking 

reserves

Gewijzigde 

begroting na                

7e wijziging 2013

1 ALGEMEEN BESTUUR 3.713-                     150        -             3.863-                -                        150              3.713-                     

2 PUBLIEKSDIENSTVERLENING 1.431-                     -             -             1.431-                -                        -                  1.431-                     

3 VEILIGHEID EN HANDHAVING 3.853-                     -             -             3.853-                -                        -                  3.853-                     

4 OPENBAAR GEBIED 8.195-                     -             -             8.195-                -                        -                  8.195-                     

5 VERKEER- EN VERVOERSBELEID 182-                        -             -             182-                   -                        -                  182-                        

6 ECONOMISCHE ZAKEN 41-                          -             -             41-                     -                        -                  41-                          

7 ONDERWIJS 5.487-                     -             -             5.487-                -                        -                  5.487-                     

8 CULTUUR, TOERISME EN RECREATIE 4.642-                     -             -             4.642-                -                        -                  4.642-                     

9 SPORT EN NATUUR 2.106-                     -             -             2.106-                -                        -                  2.106-                     

10 MAATSCHAPPELIJKE ZORG 11.100-                   -             -             11.100-              -                        -                  11.100-                   

11 INKOMENSVOORZIENINGEN 2.890-                     -             -             2.890-                -                        -                  2.890-                     

12 WERKGELEGENHEID EN PARTICIPATIE 1.248-                     -             -             1.248-                -                        -                  1.248-                     

13 MILIEU 304-                        -             -             304-                   -                        -                  304-                        

14 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 684-                        -             -             684-                   -                        -                  684-                        

15 BOUWEN EN WONEN 341-                        -             -             341-                   -                        -                  341-                        

16 FINANCIËN 46.218                   -             -             46.218              -                        -                  46.218                   

TOTAAL voor bestemming 0                         150       -        150-                 -                 150            0                         

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot


	2013-04-09 - raadsvoorstel vereenvoudiging PenC cyclus
	2014-03-09 - Raadsbesluit vereenvoudiging P&C en ombouw begroting 20130513
	2013-04-09 - Bijlage 1 Vereenvoudiging PC 20130313
	3TGespreksleidraad interviews per fractie

	2013-04-09 - Bijlage 2 Programma-productindeling ombouw DEFINITIEF 20130320
	2013-04-09 - Bijlage 3 Denkrichting inhoud kadernota 2014-2017 20130320
	Bijlage 3: Denkrichting inhoud kadernota 2014-2017
	Bijlagen:

	Bijlage 1: Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen per programma
	Programma X Xxxxxxxxxx
	Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
	Beleidsmatige ontwikkelingen
	Financiële ontwikkelingen
	Risico’s

	Bijlage 2: Hoofdstuk 4 Financieel meerjarenperspectief
	Jaarrekening 2012
	1e bestuursrapportage 2013
	Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2014-2017


	2013-04-09 - Bijlage 4 Dashboard 1.1 Gemeenteraad 20130313
	Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
	Wat gaan we daarvoor doen
	Resultaten

	2013-04-09 - Bijlage 4 Dashboard 2.10 Afval 20130313
	Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
	Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten
	Wat gaan we daarvoor doen?
	Resultaten

	2013-04-09 - Bijlage 4 Dashboard 3.7 Sport 20130320
	Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
	Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten
	Wat gaan we daarvoor doen?
	Resultaten

	2013-04-09 - Bijlage 4 Dashboard 4.3 Minima 20130320
	Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
	Toelichting bijdrage aan maatschappelijke effecten
	Wat gaan we daarvoor doen?
	Resultaten

	2013-04-09 - Bijlage 5 - 7e begrotingswijziging 2013 20130314

