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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

In het financieel voorjaarsbericht zijn voorstellen opgenomen ter versterking van de P&C-cyclus, o.a. om
voortaan te spreken over de sturings- en verantwoordingscyclus (S&V-cyclus), de Perspectiefnota toe te
spitsen op zijn strategische en beleidsmatige functie, van één naar twee bestuursrapportages te gaan en
adaptiever te programmeren. De wijzigingen ter versterking van de P&C-cyclus dienen uiteindelijk te worden
overgenomen in een aangepaste financiële verordening. Daarnaast is in het bestuursakkoord 2019-2023
opgenomen dat per 2020 voor een nieuwe indeling en compactere opbouw van de begrotingsprogramma’s
wordt gekozen.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Het voorstel van de griffie en de wens van de gedeputeerde Financiën is om met de Staten in gesprek te
gaan over de versterking van de P&C-cyclus en nieuwe begrotingsopzet, voordat de Begroting 2020 en een
formeel voorstel tot aanpassing van de financiële verordening aan PS wordt aangeboden. In de afgelopen
Statenperiode zou hiervoor het platform Planning en Control worden benut. Die gelegenheid is er nu niet
omdat het platform was ingesteld tot het einde van de vorige Statenperiode. Om die reden wordt, in
afwachting van een nader voorstel van het Presidium over welk vervolg aan het voormalige platform P&C
wordt gegeven, voorgesteld een informerende themabijeenkomst te organiseren. NB: de Begroting 2020
wordt gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Een dergelijke bijeenkomst kan georganiseerd worden op een Statendag. Voordeel daarvan is dat de
Statenleden dan in principe in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☒ Informerend
☒Informatiebijeenkomst
☐Expertmeeting
☐Rondetafelgesprek
☐ Oordeelsvormend
☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

De bijeenkomst dient idealiter direct na het zomerreces plaats te vinden op de Statendag van 30 augustus
2019. Gewenste duur 90 minuten, de verdere invulling nog nader af te stemmen door de griffie met de
ambtelijke organisatie/gedeputeerde Financiën.
Burap 2019
Op 13 september 2019 staat de Burap 2019 geagendeerd voor de PS-vergadering. In de afgelopen
Statenperiode werd in het platform Planning en Control een nadere financieel-technische toelichting op
P&C-documenten gegeven. Deze toelichting kan voor de Burap 2019 nog steeds gegeven worden, waarbij
het voorstel is om deze los te koppelen van de voorgestelde themabijeenkomst, zodat er een scheiding is
tussen het goede gesprek over de doorontwikkeling van de P&C-cyclus en de opzet van de begroting (in de
themabijeenkomst) en nadere financieel-technische toelichting op de Burap 2019 (voor alle Statenleden).
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