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Aanleiding

Geconstateerde onrechtmatigheden Jaarstukken 2017

Exploitatie en investeringen betreffen afwijkingen van “eigen” 

afspraken over het tijdig rapporteren van overschrijdingen.



Raadstoezeggingen

Het college zal suggesties voorleggen over de 

elementen ‘budgetbeheer’, ‘p&c-cyclus’ en de 

laatste periode tussen 2e Turap en de 

jaarafsluiting. 

en

Om het risico van onrechtmatige 

budgetoverschrijdingen bij de jaarstukken 2018 

terug te dringen wordt aan het eind van het jaar 

een slotwijziging voorgelegd.



Budgetbeheer is primair een verantwoordelijkheid 

van de budgethouders.

Financiën ondersteunt en faciliteert met 

verschillende instrumenten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid door te bevragen 

en elkaar aan te spreken.

Inleiding 



Het systeem van budgetbeheer en -bewaking 

moet waarborgen dat baten en lasten binnen de 

begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of 

dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld. 

De raad kan dan tijdig debat voeren over 

geconstateerde onrechtmatigheden. 

Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige 

melding over budgetoverschrijdingen herbergt het risico 

dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht.

Inleiding
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Inrichting P&C cyclus (1)



Richten ons nu op het P&C proces om meer “in control” te

raken.

2018:

1. In december een extra rapportage en begrotingswijziging 

op te stellen over geconstateerde begrotingsover-

schrijdingen per 1 oktober.

2. Vóór de vaststelling van de jaarrekening de raad in de 

gelegenheid te stellen over geconstateerde 

begrotingsonrechtmatigheden te debatteren.

Inrichting P&C cyclus (2)



Om meer “in control” te komen, willen we met ingang 

van begrotingsjaar 2019:

1. De 2e Tussenrapportage later in de tijd (volgens 

financiële verordening na 8 maanden) opstellen

2. Vóór de vaststelling van de jaarrekening de raad 

in de gelegenheid te stellen over, tijdens het 

opstellen van de jaarrekening geconstateerde 

begrotingsonrechtmatigheden, te debatteren.

3. (in 2019)

Inrichting P&C cyclus (3)



Begrotingsoverschrijdingen worden in maart / april 

aan de raad gemeld via een raadsinformatiebrief.

Door de raad te informeren en in de gelegenheid te

stellen het debat te voeren over de overschrijdingen, 

tellen de overschrijdingen niet meer mee bij de 

rechtmatigheidsbeoordeling.

Inrichting P&C cyclus (4)



Ontwikkelingen

Om de toegang tot de benodigde (financiële) 

sturingsinformatie te verbeteren worden de processen, 

begroting, tussenrapportages en jaarrekening zelf 

gedigitaliseerd.

Hiervoor gaan we gebruik maken van een nieuwe 

applicatie.




