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Update vergaderrooster Commissie sturen en verantwoorden 2021
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Commissie Sturen en
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Op basis van op 6 maart 2020 door PS vastgestelde "Reglement Commissie sturen
en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant" wordt op voordracht van de
secretaris een vergaderrooster vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de
sturing- en verantwoordingcyclus.
Tijdens de vergadering van de commissie op 29 januari 2021 is het vergaderrooster
2021 vastgesteld. Dit memo bevat een voorstel tot aanpassing en aanvulling van het
destijds vastgestelde rooster.
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Het onderstaande schema is gebaseerd op de nieuwe vergaderkalender van PS die
is opgesteld naar aanleiding van de afspraken over de werkwijze in het Presidium.
Daarnaast leidt ook het besluit van de agendavergadering om de jaarstukken en
Burap-I later te behandelen tot aanpassing. Tot slot zijn enkele aanvullende
onderwerpen opgenomen.
Vergaderdatum (op
Statendag):

Onderwerpen die nu worden voorzien (kan lopende het jaar worden
aangevuld):
Proces nieuwe voorzitter (ronde 2)

Themadag 9 april

Perspectiefnota 2022
Werkwijze en werkprogramma indicatoren
Update vergaderrooster

Themadag 28 mei

Proces opstellen begroting 2020
Sturen met Kaders (onder voorbehoud van bespreking in presidium)
Overzicht procesmatige afspraken rond financiële besluiten en begrotingswijzigingen
Bespreking tussenstand werkgroep immunisatieportefeuille
Provinciale Jaarstukken 2020

Themadag 25 juni

Accountantsverslag 2020 en controleverklaring
Bestuursrapportage I-2021

Reserve themadag 9 juli

Dienstverleningsplan accountant 2021
Stand van zaken werkprogramma indicatoren

Themadag 17 september

Indicatoren in de Begroting 2022

Themadag 15 oktober

Bestuursrapportage II-2021

5 november*
Reserve themadag 10
december

Begroting 2022
Boardletter 2021 BDO Accountants
Slotwijziging 2021

* Geen statendag
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Voor wat betreft de sturing- en verantwoordingcyclus zijn deze data afgestemd met
de organisatie.
In het vergaderrooster wordt gebruik gemaakt van twee reserve themadagen die zijn
opgenomen in de nieuwe vergaderkalender. Het gaat om de themadagen op 9 juli
en 10 december.

Datum

30 maart 2021
Documentnummer

De agendering van het onderwerp Sturen met Kaders op 28 mei is onder
voorbehoud van bespreking van dit onderwerp en bijbehorende stukken in het
Presidium. In het geval dit nog niet heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de
themadag van 28 mei dan wordt dit onderwerp doorgeschoven naar een latere
vergadering van de commissie. De bespreking van het overzicht met procesmatige
afspraken rond financiële besluiten en begrotingswijzigingen vindt vanwege
samenhang plaats na bespreking van Sturen met Kaders.
Het onderwerp verbonden partijen wordt in de agendering betrokken wanneer meer
duidelijk is over proces en planning.
Voorgesteld wordt dit vergaderrooster vast te stellen.
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