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Wat willen we behandelen?

• Planning & Control Cyclus

• Hoe is de Begroting opgebouwd?

• Uitgaven (beïnvloedbaar, niet-beïnvloedbaar)

• Inkomsten

• Risicobeheersing

• Leestips

• Verder behandelproces

• Vragen?



P&C cyclus

Een heldere planning & control biedt op alle niveaus binnen 
de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te 
kunnen geven aan de (financiële) processen binnen een 
organisatie.

Plannen en beheersen (control). 



De p&c instrumenten in hun onderlinge samenhang

                                  

Niveau: 

Soort: 

Gemeenteraad College 
Ambtelijke 

organisatie 

Planningsinstrumenten 
Voorjaarsnota 

 
  

 Programmabegroting Productenraming Teamplan 

Controlinstrumenten Tussenrapportage  Tussenrapportage  Tussenrapportage 

 
Jaarrekening/ 

Programmarekening 

Jaarrekening/ 

Programmarekening 
 

 
Rekenkamer- 

onderzoeken 
College-onderzoeken 

Accountants-

onderzoeken 

 



P&C cyclus Voorjaarsnota – welke richting gaan 
we uit?

Begroting, wat willen we 
bereiken? Wat gaan we ervoor 
doen? Wat mag het kosten?

Tussenrapportage; 
meten, analyseren, 
bijsturen.

Jaarrekening; de balans 
opmaken en verantwoorden.



Begroting 2015
Hoe is deze opgebouwd?

• Inleiding => Welke onderwerpen gaan onze agenda 
domineren?

• Financiële hoofdlijnen totaal.

• Baten/Lasten per programma.

• Programma-Plan => Het Collegeprogramma.

• Paragrafen (verplicht volgens het BBV).

• Financiële bijlagen (verplicht volgens het BBV).



Waar komt het geld vandaan?



Lasten per Programma



Beïnvloedbare Lasten



De 3 D’s in geld



Risico’s 3 D’s en beheersing.

• Nieuw voor gemeenten (vooral Jeugdzorg)

• Grote kortingen van het Rijk (tot wel 40% HH)

• Verplichting om zorg te leveren

• Veel nieuw beleid nodig in korte tijd om binnen de budgetten 
te blijven (open-eind regelingen)

• Overgangsregime

Monitoring budgetten in 3 sub-programma’s

Reserve WWB (open-eind regelingen)

Risicoanalyse 



Weerstandsvermogen.

Proces:

•Risicoinventarisatie/actualisatie

•Simulatie (Monte Carlo model in NARIS)

•Benodigde weerstandscapaciteit (€ 5,2 miljoen)

•Beschikbare weerstandscapaciteit (€ 11,7 miljoen)

•Ratio > 2,0 Uitstekend (2,24)



Is het dan feest?

• Grondexploitaties

• 3 D’s

• Begroting net structureel sluitend

• Dividendopbrengsten onder druk

• Legesinkomsten lager 
(bouwvergunningen)



Leestips => Op zoek naar……….

Politieke hoofdthema’s => Inleiding (pag.11), details in CP 
(pag. 25-56)

Financieel gezond? => Sluitende begroting (pag.15), stand 
reserves en voorzieningen (pag.124-125), risico’s i.r.t. 
weerstandsvermogen => ratio (pag.68)

Het Debat? =>Eigen programma vs speerpunten CP

Ambities fracties tov Collegeprogramma

Lastenverdeling + belastingdruk => wat krijg je ervoor 
terug?



Na de begroting.

Monitoring voortgang/resultaten in:

•Pepperflow => Speerpunten/ombuigingen/moties

•Tussenrapportages 2015 => (Financiële) afwijkingen

•Interne Controle/Audits College

•Rekenkameronderzoeken Raad



Behandelproces Begroting 2015

• Toezending aan de raad 24-9

• Indientermijn schriftelijke raadsvragen 3-10

• Voorlichtingsavond 6-10

• Beantwoording schriftelijke raadsvragen 14-10

• Technische vragenavond 16-10

• Behandeling Beraad & Advies Algemeen 28-10

• Raadsvergadering 10-11

• Toezending aan de provincie uiterlijk 15-11



Vragen?
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