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Voorstel:
De ‘Verordening op de commissie planning en control’ vast te stellen.

Inleiding:
In de afgelopen raadsperioden is een informele werkgroep p&c actief geweest. Deze werkgroep heeft
zich bezig gehouden met (o.m.) het verbetertraject van de planning en controlcyclus, vernieuwingen in
het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het voorbereiden van aanbestedingsprocedures van
af te nemen accountantsdiensten. Door verschillende raadsleden, maar ook door het college en
adviseurs vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven dat ook voor deze periode (2018-2022) een
afstemmingsmogelijkheid met financieel specialisten wenselijk is. Het is effectief om in een aparte
setting dieper in te kunnen gaan op complexe financieel-technische onderwerpen. Daarnaast wordt op
dit moment weinig invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap van de raad aan de accountant. Het
presidium stelt daarom voor om voor dergelijke taken een (formele) commissie planning en control in
te stellen, zonder dat deze commissie taken en bevoegdheden van de raad overneemt.
Argumenten:
De werkgroep P&C heeft zijn meerwaarde al bewezen
De werkgroep P&C is ingesteld in 2011 naar aanleiding van het destijds kritische verslag van
bevindingen van de accountant. Deze bevatte rond de 40 concrete aanbevelingen ter verbetering van
onder meer de producten uit de P&C cyclus (begroting, jaarrekening, voorjaars- en najaarsnota), de
inrichting van de financiële administratie en de werking van interne controle hierop. De werkgroep
heeft toen namens de raad meegedacht over de verbeteringen. Na de verkiezingen van 2014 is de
werkgroep vooral als klankbord actief geweest door inbreng te geven op bijv. sturen en meten,
risicomanagement, wijzigingen in de regelgeving (BBV) en de keuze voor een nieuwe accountant.
Besluitvorming over die onderwerpen is altijd voorbehouden gebleven aan de raad.
De gemeenteraad kan commissies instellen
Op grond van de Gemeentewet kan de raad commissies instellen. Het kan gaan om commissies die
besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met college of burgemeester kunnen overleggen
(artikel 82 Gemeentewet), bestuurscommissies die overgedragen bevoegdheden uitoefenen (artikel
83) of andere commissies (artikel 84). Het middel hiertoe is het vaststellen van een verordening,
waarin taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze worden vastgelegd.
Kanttekeningen
Het risico bestaat dat de raad het gevoel krijgt minder keuzevrijheid te hebben
Het college heeft de taak om beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren (artikel 160
Gemeentewet). In voorkomende gevallen zullen opvattingen vanuit de commissie P&C betrokken
worden bij de voorbereiding van besluiten over de P&C cyclus, verordeningen en/of beleidsplannen op
financiële thema’s. Daarmee is er een risico dat de raad voor voldongen feiten wordt gesteld op het
moment dat voorstellen ter besluitvorming voorliggen. Dit is ondervangen in de verordening door de
bepaling dat de commissie niet in de bevoegdheden van de raad treedt, maar dat vraagt in de praktijk
wel om alertheid bij raad, college en ondersteuners.
Alternatieven:
Er kan gekozen worden voor een alternatieve wettelijke grondslag
De in te stellen commissie P&C heeft primair als taak om (gedetailleerder) geïnformeerd te worden en
desgewenst te klankborden over financieel-technische onderwerpen. De gekozen wettelijke grondslag
is artikel 84 (overige commissie). Het is ook mogelijk om de commissie P&C in te stellen als artikel 82commissie, waarmee de commissie hetzelfde karakter krijgt als de (openbare) raadscommissie:
adviseren over door de raad te nemen besluiten. Onderwerpen die in de commissie P&C worden
besproken, worden dan niet meer geagendeerd voor behandeling van de raadscommissie.
Instellen van een aparte commissie P&C kan achterwege blijven
In dat geval blijft de huidige werkwijze in stand en zal meer afstemming gezocht worden in de vorm
van informerende en opiniërende voorstellen in de (openbare) raadscommissie. Aan het
opdrachtgeverschap richting accountant wordt vanuit de raad dan geen nadere invulling gegeven.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Er is geen aanvullend budget nodig.
Communicatie:
Zoals opgenomen in de verordening informeert de commissie P&C de gemeenteraad periodiek over
de werkzaamheden.
Vervolg:
Alle fracties vaardigen maximaal twee personen af voor deelname aan de commissie P&C. Zij geven
dit door aan de griffier.
Bijlagen:
Verordening op de commissie planning en control van de gemeente Dalfsen.

Namens het presidium van de gemeenteraad,
de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 29 augustus 2018, nummer 814;
gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit:
vast te stellen de ‘Verordening op de commissie planning en control van de gemeente Dalfsen’.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
24 september 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

