
Planning

datum vergadering onderwerp voorbereiding

23 juni 2020 Jaarrekening 2019

Voorjaarsnota 2020

Schema behandeling begroting 2021

13 oktober 2020 Programmabegroting 2021

Najaarsrapportage 2020

18 november 2020 Inrichting P&C-cyclus 2021

Input (interim) accountantscontrole

Afstemmingsoverleg Rekenkamercommissie

Toezeggingen en acties

datum toezegging toezegging/afspraak status / advies

5 februari 2020

Digitalisering P&C-documenten

Update 31-01-2019: De commissie wordt nog geïnformeerd over de tijdlijn rond het 

project digitalisering P&C-documenten. Het eerste volledig digitale product is de 

jaarrekening 2019.

Update 27-11-2019: de begroting 2021-2024 wordt het eerste digitale product. 

Raadsleden worden tijdig uitgenodigd om de nieuwe omgeving te testen.

Update 5-2-2020: een Begroting in een oogopslag (BIEO) kan worden gecreëerd met 

de nieuwe software.

27 november 2019

Jaarrekening

Het college werkt het verband uit tussen de kasstromen (gesplitst naar exploitatie, 

investeringen, grondexploitatie en financiering) en de in de balans opgenomen 

resultaatrekening en balans ten behoeve van meer inzicht in financiële stromen voor 

raadsleden.

27 november 2019

MPG

De commissie vraagt het college om in het MPG in het vervolg de informatie die 

invloed heeft op de onderhandelingspositie van de gemeente niet openbaar te maken, 

maar onder geheimhouding aan de raad te overleggen.

27 november 2019

Begroting 2021

• De commissie verzoekt het college om beter de aangenomen moties en 

amendementen in beeld te houden bij het opstellen van de nieuwe begroting.

• De commissie is van mening dat de leesbaarheid van de begroting fors is verbeterd. 

• De begroting 2021-2024 wordt een digitaal interactief document, waarmee 

eenvoudig achterliggende informatie of besluitvorming te raadplegen is. Raadsleden 

worden tijdig uitgenodigd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de digitale 

omgeving. 

• Na de behandeling van de begroting 2021-2024 kan de commissie zich desgewenst 

uitspreken over de noodzaak om de begroting nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld 

op het punt van de koppeling tussen doelen en middelen.

5 februari 2020

IT-audit

Het college wordt verzocht wordt om de rapportages van de IT-audit te delen met de 

commissie.

5 februari 2020

Frauderisicoanalyse

Het college wordt verzocht wordt om de frauderisicoanalyse te delen met de 

commissie.

5 februari 2020

Financiële beheersing in de gemeentelijke organisatie

In een volgende vergadering wordt de ontwikkeling van de interne controlefunctie en 

de bewustwording in de organisatie geagendeerd.
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