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Aanleiding
De vaststelling van de jaarrekening en de begroting zijn twee onderdelen van de P&C cyclus. In 2018 is
het proces van vaststelling van deze twee producten niet efficiënt verlopen. De raad heeft met
betrekking tot het begrotingsproces de volgende aanbevelingen gedaan:
1. De begroting dient leesbaar te zijn;
2. De begroting dient logisch te zijn qua opbouw en begrijpelijk te zijn;
3. Fracties hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de behandeling van de begroting.
Met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening heeft de raad haar bedenkingen geuit met
betrekking tot het aantal versies die in omloop waren.
Proces begroting 2020
Jaarlijks dient de raad de begroting voor 15 november vast te stellen. Voor 15 november dient de
goedgekeurde begroting aangeboden te worden aan de provincie Gelderland. De
begrotingsvergadering 2020 staat dit jaar geagendeerd op 12 november. Drie weken voorafgaand aan
deze raadsvergadering staat een gemeenschappelijke commissievergadering gepland op 23 oktober.
Om tijdig de begroting te kunnen versturen aan de fracties dient het college de begroting vast te stellen
op 8 oktober. In dit proces hebben fracties twee weken de tijd om de begroting voor te bereiden. Het
ambtelijk apparaat kan de fracties hierbij ondersteunen door een inhoudelijke toelichting te geven op
de begroting 2020 een week voorafgaand aan de commissievergadering, te weten 15 oktober.
Bovengenoemd proces is identiek aan de behandeling van de begroting 2019 met daarbij de
kanttekening dat de commissievergadering resulteerde in een niet efficiënte vergadering en 130
schriftelijke vragen. Om de raad tijdig te kunnen voorzien van antwoorden voor de
begrotingsvergadering heeft het ambtelijk apparaat deze in 72 uur moeten beantwoorden.
Voorstel begroting 2020
Voorgesteld wordt om het behandelingstraject voor de begroting anders in te richten in vergelijking
met voorgaande jaren. De fracties dienen voorafgaand aan de commissievergadering eventuele vragen
schriftelijk in te dienen bij het college van B&W.
 College stelt begrotingsvoorstel vast op 8 oktober
 Verzending begroting aan fracties uiterlijk 9 oktober
 Fracties dienen voor 22 oktober schriftelijke vragen in bij het college van B&W
 30 oktober ambtelijke toelichting op de begroting en inhoudelijke vragen
 6 november gemeenschappelijke commissievergadering
 12 november begrotingsvergadering
Vaststelling jaarrekening 2018

ARCHIEF
Met betrekking tot het proces van de jaarrekening bestaat dit jaar de uitdaging dat het college de
concept jaarrekening dient vast te stellen terwijl het niet duidelijk is of de accountant kan instemmen
met de inhoud ervan. De jaarrekening dient uiterlijk 21 mei vastgesteld te worden door het college
voor tijdige behandeling ervan in de raadsvergadering van 25 juni.
Voorgesteld wordt om dit jaar met één conceptversie jaarrekening het politieke traject in te gaan. Dit
is hetzelfde concept dat aangeboden wordt aan de accountant. Eventuele op- en aanmerkingen van de
accountant op deze versie worden verwerkt in een addendum. Dit addendum wordt nagezonden aan
de fracties zodat zij de conceptversie jaarrekening met het addendum in de raadsvergadering kunnen
vaststellen. De accountant dient zijn goedkeurende verklaring af te geven op de conceptversie en het
addendum.
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