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1 Doel agendering:

Beeldvorming

x Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Bij  de  bestuurlijke  behandeling  van  de  jaarrekening  2018,  de  begroting  2020  en  de  1e 
bestuursrapportage 2019 is afgesproken terug te kijken naar het proces van begroten en 
verantwoorden in 2019, dit vanwege vragen die de procedure bij bestuurders opriep.

3 Achtergrondinformatie:
Voor wat betreft de terugblik is aandacht gevraagd voor de samenloop van de verschillende 
begrotings- en verantwoordingsstukken en direct of indirect daaraan gerelateerde 
voorstellen. Belangrijk element hierin is het gebruik van de zienswijze als instrument voor de 
besturen van de aangesloten gemeenten.
Bijgaande notitie beoogt de relevante aspecten van de voor de zomer doorlopen processen in 
dit verband te duiden, en lering te trekken uit de opgedane ervaringen. 

4 Consequenties en risico’s:
Geen

5 Voorstel te nemen besluit
 De notitie Terugblik proces begroten en verantwoorden 1e helft 2019 te bespreken 

Advies CBV
De CBV adviseert de in de notitie genoemde leerpunten binnen de organisatie goed te 
borgen.

Reactie Directie op advies CBV
De directie is verheugd dat de CBV de hoofdlijnen van de notitie onderschrijft. Hiermee 
ontstaat een verdergaand eenduidig beeld over de procesgang van de begroting en 
jaarverslag in relatie tot de bestuurlijke processen bij de gemeenten.
De directie deelt de opvatting van de CBV dat het van belang is dat de genoemde 
verbeterpunten (‘lessen’) worden geborgd. Daarbij zijn de volgende ‘lessen’ v.w.b. de 
invulling van de besluitvormingsprocessen te leren:

 De raden dienen bij de behandeling van de meerjarenbegroting te worden geïnfor-
meerd over de aspecten die van invloed zijn op de begroting van het lopende jaar 
(zodat er geen twijfel is of hun zienswijze ook op die financiële effecten betrekking 
heeft);

 Voorstellen voor nieuw beleid moeten ‘klip en klaar’ zijn; 
 De verbanden tussen de besluitvorming over jaarrekening, begroting en 1e berap 

dienen op het moment van besluitvorming in juni/juli beter in beeld te worden ge-
bracht, bijvoorbeeld in een apart geleideformulier;
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 Binnen de inhoudelijke afdelingen van gemeenten én VRK moet er oog zijn voor de 
positie van de leden van de CBV. Deze dienen tijdig betrokken te worden bij 
opdrachten die gemeenten formuleren met mogelijke financiële gevolgen voor de 
VRK-begroting;

 Besluiten die leiden tot aanvaarden van opdrachten van gemeenten door de VRK 
dienen voldoende voorbereiding te krijgen.

De directie draagt zorg voor de borging van de verbeterpunten in de betreffende 
beleidsdocumenten en werkprocessen. 

Bijlagen
Notitie Terugblik proces begroten en verantwoorden eerste helft 2019.

In de vergadering genomen besluit
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