
Memo 
Aan: Gemeenteraad  
Cc:  
Van: Griffie, Giel Aalbers 
Datum: 10 januari 2011 
Kenmerk: 11ini00075 
Onderwerp: Agenda rotonde planning- en controlinstrumentarium. 
 
 
Op 6 januari is er, onder leiding van voorzitter Bennie Steentjes, in een rotonde-bijeenkomst 
gesproken over het planning- en controlinstrumentarium.  Door de afdeling en door de accountant is 
hierover de nodige informatie verstrekt. 
Van deze bijeenkomst is een conclusie- en afsprakenoverzicht gemaakt. Dit overzicht treft u aan 
ommezijde aan. 
 
Op 17 februari vindt er een vervolgoverleg plaats. De agenda voor dit overleg is de volgende: 
 
 
1. Bespreken en bevestigen conclusie- en afsprakenoverzicht van de rotonde van 6 januari. 
 
In bijgaand overzicht zijn de belangrijkste conclusies en afspraken opgenomen. 
Het overzicht kan worden aangevuld met aanvullende conclusies en afspraken op het vlak van het 
planning- en controlinstrumentarium.   
 
2. Formuleren van de speerpunten voor de opdracht van de accountant. 
 
Het gaat hier om de controle van de jaarrekening 2010.  De raad is de opdrachtgever van de 
accountant. De raad kan binnen de bestaande opdracht 3 gebieden aangeven waarover de 
accountant diepgaander moet rapporteren.  
Als hulp hierbij kan bijgaande menukaart dienen. Tevens wordt verwezen naar de op 6 januari gedane 
suggesties.  
Het heeft de voorkeur dat in de rotonde van 17 februari tot een eenduidige opdrachtformulering wordt 
gekomen. Indien er zich geen duidelijke meerderheid aftekent, zal de raad van 17 maart hierover 
uitsluitsel moeten geven.  
 
 
 



CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDE  6 januari 2011 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Planning & Control-instrumentarium 
Informatiebijeenkomst in aanwezigheid van de accountant 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

1e cyclus 2011  
Nr. 4 

Voorzitter Steentjes 

Ambtelijk El Berrah, Koppes, Wassink (verslag), Aalbers 

Conclusies + afspraken  
Doel van de raadsrotonde: 

- Het informeren van de raad over de planning en control instrumentarium 
- Het bepalen van de richting van de 2e bijeenkomst (17 februari 2011) 

 
Tijdens deze bijeenkomst is de raad geïnformeerd door twee sprekers: 

- Judith Koppes: planning en control cyclus Gemeente Oude IJsselstreek 
- John Drost (Ernst & Young): wat is de rol van de accountant? 

 
Afsluitend is er gesproken over de gewenste richting van de planning en control 
instrumentarium.  
Omtrent het planninginstrumentarium is het volgende afgesproken: 
 

- Begroting: er komt een werkgroep die zich gaat richten op een logischer indeling 
van de programma’s van de begroting. De werkgroep zal bestaan uit: één 
afgevaardigde per fractie, de ambtelijke organisatie en portefeuillehouder Gerard 
van Balveren.  De griffie zal deze werkgroep organiseren.  In de volgende 
bijeenkomst zal de stand van zaken worden medegedeeld.   

 
- Voorjaarsnota:de huidige opzet van de voorjaarsnota is goed. Het is wel van 

belang dat de raad met behulp van de voorjaarsnota kaders kan stellen.  
 
Wat betreft controlinstrumentarium is het volgende besproken: 
 

- 1e Bestuursrapportage (Berap): de berap dient de hoofdlijnen te bespreken, dus 
wat zijn de belangrijkste verschillen op zowel financieel niveau als beleidniveau. 
De Berap moet ook aandacht besteden aan de bezuinigingen.  Daarnaast is het 
wenselijk dat de 1e berap een langere periode omvat (4 mnd i.p.v. 3 mnd). Dit 
heeft tot gevolg dat de aanlevercyclus van de stukken aangepast moet worden.  

 
- Het uitbreiden van de communicatie met de accountant door middel van een 

audit committee is een goede zaak. Er is voorgesteld om het breder te trekken 
door ook naar de processen te kijken, in plaats van alleen naar de financiële 
handelingen. 

 
In de volgende raadsrotonde moet aangegeven worden welke speerpunten de accountant 
moet oppakken bij het opmaken van de jaarrekening 2010.  Hiervoor heeft de accountant 
een menu opgesteld (bijgevoegd). Als mogelijke onderwerpen worden verder genoemd de 
door de accountant eerder geformuleerde aanbevelingen (bijvoorbeeld budgetbeheer). 
 
Bijlagen: 

- presentatie Judith Koppes 
- Presentatie John Drost 
- Menukaart voor kiezen speerpunten accountant (onderwerp 17 februari). 

 
 
 
 
 

 
 


