
Planning

datum vergadering onderwerp voorbereiding

5 juni 2019 Jaarrekening 2018 college

Voorjaarsrapportage 2019 college

Juni-overleg 2019 college

Informatieveiligheid college / griffie

MPG 2019 college

Procedure behandeling programmabegroting griffie

oktober 2019 Programmabegroting 2020 college

Najaarsrapportage 2019 college

Afstemmingsoverleg Rekenkamercommissie allen

Input (interim) accountantscontrole accountant

januari 2020 Management Letter 2020 college

Toezeggingen en acties

datum toezegging toezegging/afspraak status / advies

21 januari 2016

23 januari 2018

Begroting in een oogopslag

Na de eerstvolgende BIEO worden door het college de ervaringen (steekproef) 

gepeild. Is de BIEO ontvangen, gezien en wordt het als nuttig ervaren? Dit 

onderwerp komt terug in de eerstvolgende vergadering van de commissie. 

in Stuurgroep opzet 

begroting 2020

4 oktober 2016

10 oktober 2017

Begroting 2019-2022

• De commissie is ontevreden over de opvolging van de aanbevelingen die in 2015 

gedaan zijn, met name het concretiseren van de doelstellingen en resultaten en het 

toevoegen van een stand van zaken op dit moment. De commissie wenst hier 

volgend jaar een zichtbare verbetering in te zien. 

• De afspraak om de doelstellingen te voorzien van een duidelijk startpunt/0-meting 

wordt herhaald.

• De doelstellingen, maatschappelijke opgaven en acties dienen in het vervolg 

voorzien te worden van een duidelijke nummering.

• Vanaf 2018 wordt een totaaloverzicht van de taakvelden aan de begroting 

toegevoegd.

• Vanaf 2018 wordt de begroting in Excel direct bij de publicatie van de 

programmabegroting beschikbaar gesteld.

in Stuurgroep opzet 

begroting 2020

23 januari 2018

Informatieveiligheid

De CISO (Chief Information Security Officer) van de gemeente wordt uitgenodigd om 

een toelichting te geven over ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van 

informatieveiligheid. Toevoeging gemeentelijke beheersing.

volgende vergadering 

plannen

23 januari 2018

Aanpassing notitie Financiële Sturing en verordening

Bij het juni-overleg wordt een financiële rapportage (met begrotingswijziging) 

gevoegd en voor behandeling in oktober, vóór de behandeling van de begroting, 

krijgt de raad een ‘volwaardige’ bestuursrapportage met een overzicht van de 

programmadoelen. De notitie Financiële Sturing en de verordening dienen hierop te 

worden hierop aangepast.

vergadering januari 2019

23 januari 2018

Aansluiting P&C-instrumenten op elkaar

De commissie benadrukt dat de verschillende instrumenten qua vorm en opzet op 

elkaar aan dienen te sluiten (volgens de programmagewijze opzet van de begroting). 

in Stuurgroep opzet 

begroting 2020

20 september 2018 (Voorbereiding) aanbesteding accountant vergadering oktober 2020


