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1. Inleiding

In het Spoorboekje wordt een beschrijving van de planning en controlcyclus 2020 (PCC) op 
hoofdlijnen gegeven. Elk onderdeel (document) wordt kort toegelicht. De doelstelling van het 
spoorboekje is om inzicht te geven in de cyclus, de inhoud van de documenten en de vernieuwingen 
in de PCC.

2. Structuur planning en control cyclus

De PCC van Heemstede kent de volgende producten:
 Kadernota 2021-2024
 Begroting 2021
 Voorjaarsnota 2020
 Najaarsnota 2020
 Rekening (Jaarstukken) 2019

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de inhoud van de PCC producten.

3. Vernieuwingen

In de beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in ontwikkeling, die in maart 2019 is de commissie 
Middelen is besproken, is de Heemsteedse planning en control cyclus onder de loep genomen. Waar 
zijn de verbeterslagen mogelijk? De inhoud van deze notitie is met name bepaald door input vanuit de 
raad, zoals de moties ‘consistente begrotingsopzet’, ‘een kader voor de kadernota’ en ‘financieel 
dashboard’. Naast de moties zijn, mede op basis van reacties vanuit de raad, vernieuwingen 
beschreven. Uit de bespreking van de commissie Middelen is naar voren gekomen dat het verbeteren 
van de P&C cyclus een groeimodel betreft. Werkende weg komen we tot een steeds betere invulling.

De vernieuwingen zijn: 
 Motie “Consistente begrotingsopzet” (raad 4 november 2016)

Conform de motie “Consistente begrotingsopzet” (begrotingsraad 2017) is de 
programmabegroting 2020 ingedeeld in 9 landelijk uniform geformuleerde programma’s. De 
programma’s zijn verdeeld in ca. 50 wettelijke taakvelden. De wettelijke taakvelden zijn conform 
de Heemsteedse methodiek onderverdeeld in subtaakvelden. Deze vernieuwing is uitgevoerd in 
de begroting van 2019.

kadernota

programma-
begroting

voorjaarsnotanajaarsnota

jaarstukken 

Start
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 Motie “Een kader voor de kadernota”(raad 3 november 2017)
Conform de motie wordt de kadernota ingedeeld per programma. Per programma wordt ingegaan 
op:
 de doelstellingen uit het collegeprogramma 2018-2022;
 de relevante (nieuwe) ontwikkelingen;
 de financiële kaders (mutaties in de meerjarenbegroting en nieuwe investeringen);
 een toelichting op de financiële kaders.

Conform de wens van de gemeenteraad wordt de kadernota vastgesteld. Deze vernieuwing is 
uitgevoerd in de kadernota 2020-2023. Daarnaast is in de agendacommissie van 11 juli 2019 
aangegeven om de kadernota op algemener niveau van keuzes, alternatieven, opties en 
scenario’s te presenteren.

 Motie “Financieel dashboard” (raad 8 november 2018)
De motie “Financieel dashboard” is uitgewerkt in een cijfermatige en grafische weergave van de 
ontwikkeling van de baten en de lasten in de begroting en de rekening over de afgelopen jaren. In
overleg met de auditcommissie (9 december 2019) is afgesproken dat het financieel dashboard 
voor het eerst wordt opgenomen in de jaarstukken 2019 en in de voorjaarsnota 2020.

 Verbeteren kwaliteit programmateksten in begroting
De begroting van Heemstede is ingedeeld in negen programma’s. Een programmatekst is 
vervolgens (wettelijk verplicht) ingedeeld in:
 Wat willen we bereiken?
 Wat gaan we ervoor doen?
 Hoe gaan we dit meten?
 Wat mag het kosten?

Om de inzichtelijkheid en leesgemak van de begroting te verbeteren is voorgesteld:
 het aantal pagina’s terug te brengen; 
 verhoging kwaliteit programmateksten;
 beperktere omvang in van de informatievoorziening;
 to the point;
 minder overlappingen.

Daarnaast worden de financiële verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar > € 25.000 op 
taakveldniveau toegelicht. Bij de begroting 2020 is hierin een eerste stap gezet en in de jaren 
2021 en 2022 zal dit fasegewijs verder doorontwikkeld worden. 

 Rapportage over financiële afwijkingen op de budgetten van het sociaal domein met ingang van 
de voorjaarsnota 2020.

 Motie “Grenzen in Sociaal domein” (raad 27 juni 2019) 
Conform de motie wordt bij kadernota en begroting, en daarnaast ook bij voorjaarsnota, 
najaarsnota, jaarstukken als daartoe aanleiding is, tussentijds de raad op de hoogte gesteld van 
ontwikkelingen in het sociaal domein. 
In deze financiële verantwoordingen wordt expliciet beschreven:
 hoe kosten en de reserve sociaal domein zich ontwikkelen;
 wat de doelen zijn op het gebied van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet;
 of deze doelen wel of niet zijn behaald;
 of de risicoscan aanleiding geeft tot bijstelling van de omvang reserve sociaal domein.
De motie zal in 2020 worden verwerkt in de PCC.

 Overige beleidsindicatoren 
Vanaf 2020 zal, naast de wettelijke beleidsindicatoren, de presentatie en informatievoorziening 
over de beleidsindicatoren verbeterd worden.

Spoorboekje planning en control cyclus 2020 4 / 21

Terug naar startpagina



4

4. Facilitering raad

Naast voorlichtingsbijeenkomsten bij de betreffende PCC momenten is er gelegenheid voor de raad 
om inhoudelijke- en technische vragen te stellen. In 2019 zijn de inhoudelijke vragen mondeling 
beantwoord door collegeleden. De technische vragen zijn bij de begroting zowel mondeling als 
schriftelijk beantwoord. Dat was naast de technische informatiebijeenkomst een arbeidsintensief 
proces. 

Voorgesteld wordt om in 2020 twee technische informatiebijeenkomsten voor de raad te organiseren: 
één voor de kadernota, jaarstukken en voorjaarsnota (maandag 25 mei 2020) en één voor de 
begroting en najaarsnota (maandag 21 september 2020). De inhoudelijke vragen worden mondeling 
door het college beantwoord. Het voorstel is om de technische vragen alleen schriftelijk af te doen. 
Mochten er nog behoefte bestaan aan een mondelinge toelichting op technische vragen dan bestaat 
altijd de mogelijkheid dat een fractie/raadslid via de griffie om een mondelinge technische toelichting 
vraagt.

5. Toelichting op de documenten 

5.1 Kadernota 2021-2024
De cyclus start bij de kadernota. De kadernota bevat op hoofdlijnen voorstellen voor (wijzigingen) in de 
financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van het opvolgende jaar, de 
meerjarenbegroting en de kaders voor de investeringen. De kadernota is bij uitstek het document 
waarbij de raad haar kaderstellende rol kan uitoefenen door in een vroeg stadium richting te geven 
aan de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ter voorbereiding van de begroting. De kadernota is 
niet alleen een financieel document maar geeft ook een inhoudelijk perspectief voor de jaren na 2020, 
conform de motie “Een kader voor de kadernota”. 

De kadernota is bedoeld als discussiestuk en perspectief waardoor de raad in een vroeg stadium 
inzicht krijgt in financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten behoeve van het maken van keuzes ter 
voorbereiding op de begroting. Dit document biedt een kader om in te spelen op de maatschappelijke 
opgaven als antwoord op de behoeften van onze inwoners. Hiermee investeren we in maatschap-
pelijke opgaven die soms verder reiken dan deze bestuursperiode alleen. Onze huidige omgang met 
de energie- en klimaatopgaven bepaalt bijvoorbeeld hoe wij Heemstede doorgeven aan de volgende 
generaties. Conform de wens van de gemeenteraad wordt de kadernota vastgesteld.

In de agendacommissie is de kadernota geëvalueerd. Geconstateerd is dat hoe meer details in de 
kadernota staan opgenomen, hoe dieper wordt ingegaan op de inhoud. Daarnaast is in de agenda-
commissie van 11 juli 2019 aangegeven om de kadernota op algemener niveau van keuzes, 
alternatieven, opties en scenario’s te presenteren.

De meicirculaire wordt op een later moment uitgebracht dan de kadernota, waardoor de financiële 
effecten hiervan nog niet in de kadernota kunnen worden meegenomen. Zodra de financiële effecten 
van de meicirculaire bekend zijn wordt de raad via een apart voorstel hierover geïnformeerd.

Planning:
B&W 12-5-2020
Technische informatiebijeenkomst voor raad 25-5-2020
Algemene beschouwingen 15-6-2020
Raad   2-7-2020

De kadernota komt niet in de reguliere commissie Middelen van 10 juni 2020 aan de orde. De reserve 
avond (15 juni 2020) wordt gebruikt voor de algemene beschouwingen over de kadernota. Hetzelfde 
geldt voor de raadsbehandeling; de kadernota komt in een afzonderlijke raadsvergadering aan de 
orde namelijk op 2 juli 2020. De reguliere raadsvergadering in juni vindt plaats op 25 juni 2020. In het 
vergaderschema raads- en commissievergaderingen 2020 is daarmee rekening gehouden. 
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5.2 Programmabegroting 2021
Op basis van de uitgangspunten geformuleerd in de kadernota wordt de begroting opgesteld. De 
begroting bevat een meerjarenbegroting, bestaande uit vier jaarschijven. De jaarschrijf voor het 
komende jaar (t+1) wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De jaarschijven van de drie daarop 
volgende jaren (t+2, t+3 en t+4) worden ter kennisname aan de raad voorgelegd. In de begroting 
wordt aangegeven wat de gemeenteraad het komende jaar wil bereiken, wat het hiervoor gaat doen 
en wat dit kost. De raad dient wettelijk de begroting vast te stellen voor 15 november. Bij de begroting 
2020 is een eerste stap gezet in de voorgestelde verbeteringen en in de jaren 2021 en 2022 zal dit 
fasegewijs verder doorontwikkeld worden. 

Planning:
B&W 15-09-2020
Technische informatiebijeenkomst voor raad 21-09-2020
Commissie middelen 21-10-2020
Raad   6-11-2020

5.3 Voorjaarsnota 2020
De voorjaarsnota is de eerste voortgangsrapportage die de stand van zaken beschouwt in het lopende 
jaar. De rapportage is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar
(peildatum 1 mei). De voorjaarsnota omvat voorstellen voor wijziging van de begroting van het 
lopende jaar (w.o. verwerking van reeds genomen bestuurlijke besluiten). Conform de motie “Grenzen 
in Sociaal domein” (raad 27 juni 2019) wordt bij de voorjaarsnota de raad tussentijds op de hoogte 
gesteld van ontwikkelingen in het sociaal domein. Met ingang van de voorjaarsnota 2020 wordt 
gerapporteerd over financiële afwijkingen op de budgetten van het sociaal domein. Het college legt de 
voorjaarsnota voor aan de raad ter vaststelling.

Mede naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van het integraal huisvestingsplan 
basisonderwijs (IHP) wordt nagedacht over de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt over de 
voortgang, in tijd en in geld, bij grote projecten. Daarbij dienen ook de risico’s in beeld te worden 
gebracht. Bekeken wordt hoe dit het beste kan worden gedaan. Het is belangrijk dat een format voor 
de informatieverstrekking over grote projecten op een goede wijze wordt ingebed in de Heemsteedse 
planning en controlcyclus waarbij gedacht wordt aan tweemaal per jaar rapporteren in de voor- en 
najaarsnota.

De meicirculaire wordt op een later moment uitgebracht dan de voorjaarsnota, waardoor de financiële 
effecten hiervan nog niet in de voorjaarsnota kunnen worden meegenomen. Zodra de financiële 
effecten van de meicirculaire bekend zijn wordt de raad via een apart voorstel hierover geïnformeerd.

Planning:
B&W 19-5-2020
Technische informatiebijeenkomst voor raad 25-5-2020
Commissie middelen 10-6-2020
Raad 26-6-2020

5.4 Najaarsnota 2020
De najaarsnota is de tweede voortgangsrapportage die de stand van zaken beschouwt in het lopende 
jaar. De rapportage is gebaseerd op de eerste acht maanden van het jaar (peildatum 1 september). 
De doelstelling en inhoud van deze rapportage is gelijk aan die van de voorjaarsnota, dus inclusief 
sociaal domein. Het college legt ook de najaarsnota voor aan de raad ter vaststelling.

Met betrekking tot de informatievoorziening over grote projecten wordt verwezen naar de alinea 
hierover bij paragraaf 5.3 Voorjaarnota 2020.

De septembercirculaire wordt op een later moment uitgebracht dan de najaarsnota, waardoor de 
financiële effecten hiervan nog niet in de najaarsnota kunnen worden meegenomen. Zodra de 
financiële effecten van de septembercirculaire bekend zijn wordt de raad via een apart voorstel 
hierover geïnformeerd.
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Planning:
B&W 15-09-2020
Technische informatiebijeenkomst voor raad 21-09-2020
Commissie middelen 21-10-2020
Raad 29-10-2020

5.5 Jaarstukken 2019 (inclusief accountantsrapport)
Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college verantwoording af over het afgelopen 
jaar in de vorm van een beleidsmatige terugblik (wat is gerealiseerd?) en een financiële verantwoor-
ding (wat heeft het gekost?). De gemeenteraad dient wettelijk het jaarverslag uiterlijk 15 juli in het 
opvolgende jaar vast te stellen. Het (financieel) resultaat uit de jaarstukken fungeert als input voor de 
kadernota.

Planning:
B&W 19-5-2020
Technische informatiebijeenkomst voor raad 25-5-2020
Auditcommissie (accountantsrapport + reactie 
                 college op het accountantsrapport) 28-5-2020
Commissie middelen 10-6-2020
Raad 25-6-2020

6. Bijlagen

 Bijlage P&C agenda 2020 bestuurlijk traject
 Motie “Grenzen in Sociaal domein” (raad 27 juni 2019) 
 Beleidsnota planning & control cyclus (PCC) in ontwikkeling

Spoorboekje planning en control cyclus 2020 7 / 21

Terug naar startpagina



P&C agenda 2020 bestuurlijk traject (vanaf behandeling in B&W)

P&C product B&W Verzenden 
boekwerken 
aan raad door 
facilitair

Informatiebij-
eenkomst 
met raad door 
financiën

Indienen 
schriftelijk 
vragen raad

Commissie 
Middelen

raad

Rekening 19/5 22/5 25/5 1/6 12 uur 10/6 25/6
Voorjaarsnota 19/5 22/5 25/5 1/6 12 uur 10/6 25/6
Kadernota 12/5 15/5 25/5 1/6 12 uur 15/6

is aparte 
commissie-
vergadering

2/7
is aparte 
raadsverga-
dering

Najaarsnota 15/9 18/9 21/9 30/9 12 uur 21/10 29/10
Begroting 1/9 en 15/9 18/9 21/9 30/9 12 uur 21/10 6/11

*) De controle door de accountant van de jaarrekening 2019 vindt plaats vanaf 23 maart t/m 3 april 2020
  (excl. sociaal domein) en sociaal domein vanaf 27 april t/m 1 mei 2020.
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Collegebesluit
Collegevergadering: 14 januari 2020

719342 1/1

ONDERWERP
Het Spoorboekje planning en control 2020

SAMENVATTING
Het Spoorboekje planning en control 2020 is een beschrijving van de planning en control-
cyclus (PCC) voor 2020. De doelstelling van het spoorboekje is het bestuur inzicht te geven 
in wat zij kan verwachten ten aanzien van de documenten in de PCC en wanneer zij deze 
documenten tegemoet kan zien.

BESLUIT B&W
1. Het Spoorboekje planning en control 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

AANLEIDING
De doelstelling van het spoorboekje is het bestuur inzicht te geven in wat zij kan verwachten 
ten aanzien van de documenten in de PCC en wanneer deze zij deze documenten tegemoet 
kan zien.

MOTIVERING
De PCC van Heemstede kent de volgende P&C documenten:

 Kadernota 2021-2024;
 Begroting 2021;
 Voorjaarsnota 2020;
 Rekening (jaarstukken) 2019
 Najaarsnota 2020.

In het Spoorboekje planning&control 2020 wordt ingegaan op:
 de vernieuwingen in de PCC: in de beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in 

ontwikkeling (bijlage), die in maart 2019 is de commissie Middelen is besproken, is 
de Heemsteedse planning en control cyclus onder de loep genomen. Waar zijn de 
verbeterslagen mogelijk? De inhoud van deze notitie is met name bepaald door 
input vanuit de raad, zoals de moties ‘consistente begrotingsopzet’, ‘een kader voor 
de kadernota’ en ‘financieel dashboard’. Naast de moties zijn, mede op basis van 
reacties vanuit de raad, vernieuwingen beschreven. Uit de bespreking van de 
commissie Middelen is naar voren gekomen dat het verbeteren van de P&C cyclus 
een groeimodel betreft.

 mede naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van het integraal huis-
vestingsplan basisonderwijs (IHP) wordt nagedacht over de wijze waarop de raad 
geïnformeerd wordt over de voortgang, in tijd en in geld, bij grote projecten. Daarbij 
dienen ook de risico’s in beeld te worden gebracht. Gedacht wordt aan twee 
rapportagemomenten, bij de voor- en najaarsnota.

 facilitering van de raad: naast voorlichtingsbijeenkomsten bij de betreffende PCC 
momenten is er gelegenheid voor de raad om inhoudelijke- en technische vragen te 
stellen.

 een toelichting per P&C document inclusief de bestuurlijke planning vanaf de 
behandeling in B&W.

BIJLAGEN

 719346: Spoorboekje Planning&Control 2020
 719343: P&C agenda 2020 bestuurlijk traject
 713742: Beleidsnota planning en controlcyclus (PCC) in ontwikkeling
 719349: Motie “Grenzen in Sociaal domein” (raad 27 juni 2019) 
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Beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in ontwikkeling

1.Inleiding

Voor de gemeenten geldt het duale stelsel. De gemeenteraad stelt de kaders en controleert, 
het college van burgemeester en wethouders heeft de bestuurs- en beheerstaak. Om 
invulling te kunnen geven aan deze taken is de wijze waarop vorm is gegeven aan de 
planning en control cyclus zowel voor de gemeenteraad, als voor het college van essentieel 
belang. De planning en control cyclus is een belangrijk hulpmiddel om de juiste keuzes te 
kunnen maken, om het debat tussen raad en college goed te kunnen voeren, om adequate 
besluiten te kunnen nemen over de (beleids)doelen met de bijbehorende budgetten en de 
realisatie van de beleidsdoelen, om tijdig te kunnen bijsturen en om verantwoording af te 
kunnen leggen over de uitvoering. De P&C-producten voor de raad dienen transparant en 
begrijpelijk te zijn en van zodanige kwaliteit dat ze voor de raad kunnen dienen als 
basisdocumenten voor het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende functie.

De eisen die gesteld worden aan de planning en control producten worden voor een deel 
ingegeven door de wettelijke eisen (Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV)) die aan de verplichte stukken -dat zijn de begroting, de 
meerjarenbegroting en de jaarrekening (ook wel jaarstukken genoemd)- worden gesteld. 
Echter de wijze waarop hier concreet invulling aan wordt gegeven is aan de gemeente zelf. 

In deze beleidsnota wordt de huidige planning en control cyclus onder de loep genomen. 
Waar zijn de verbeterslagen mogelijk? De inhoud van deze notitie wordt met name bepaald 
door input vanuit de raad (w.o. enkele moties). Er wordt op hoofdlijnen ingegaan op de 
voorgestane vernieuwingen. Het is van belang dat hierover overeenstemming bestaat tussen 
college en raad. Deze beleidsnota is met name bedoeld als discussiestuk. Evenals de 
begroting is ook het model van de planning en control cyclus een groeimodel. Werkende
weg komen we tot een steeds betere invulling. De notitie wordt afgesloten met een voorstel 
aan de commissie Middelen om een zienswijze te geven over een aantal vernieuwingen in 
de planning en control cyclus.

2. De huidige structuur van de planning en control cyclus in 
Heemstede.

De P&C-cyclus van Heemstede kent de volgende P&C-producten:
 Kadernota
 Begroting
 Voorjaarsnota
 Najaarsnota
 Rekening (Jaarstukken)

Hieronder volgt een korte beschrijving van de huidige structuur van de planning en control
cyclus.
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Kadernota
De cyclus start bij de kadernota. De kadernota bevat op hoofdlijnen voorstellen voor 
(wijzigingen) in de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van het 
opvolgende jaar, de meerjarenbegroting en de kaders voor de investeringen. De kadernota 
is bij uitstek het document waarbij de raad haar kaderstellende rol kan uitoefenen door in 
een vroeg stadium richting te geven aan de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ter 
voorbereiding van de begroting. De kadernota wordt nu “ter kennisname” aangeboden. 

Begroting
Op basis van de uitgangspunten geformuleerd in de kadernota wordt de begroting 
opgesteld. De begroting bevat een meerjarenbegroting, bestaande uit vier jaarschijven. De 
jaarschrijf voor het komende jaar (t+1) wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De 
jaarschijven van de drie daarop volgende jaren (t+2, t+3 en t+4) worden ter kennisname aan 
de raad voorgelegd. In de begroting wordt aangegeven wat de gemeenteraad het komende 
jaar wil bereiken, wat het hiervoor gaat doen en wat dit kost. De raad dient wettelijk de 
begroting vast te stellen voor 15 november.

Voorjaarsnota
De voorjaarsnota is de eerste voortgangsrapportage die de stand van zaken beschouwt in 
het lopende jaar. De rapportage is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden 
van het jaar (peildatum 1 mei). De voorjaarsnota omvat voorstellen voor wijziging van de 
begroting van het lopende jaar (w.o. verwerking van reeds genomen bestuurlijke besluiten). 
Het college legt de voorjaarsnota voor aan de raad ter vaststelling.  

Najaarsnota
De najaarsnota is de tweede voortgangsrapportage die de stand van zaken beschouwt in het 
lopende jaar. De rapportage is gebaseerd op de eerste acht maanden van het jaar 
(peildatum 1 september). De doelstelling en inhoud van deze rapportage is gelijk aan die van 
de voorjaarsnota. Het college legt ook de najaarsnota voor aan de raad ter vaststelling.

Rekening (jaarstukken)
De cyclus eindigt bij de rekening. Met de rekening legt het college verantwoording af over 
het afgelopen jaar in de vorm van een beleidsmatige terugblik (wat is gerealiseerd?) en een 
financiële verantwoording (wat heeft het gekost?). De gemeenteraad dient wettelijk het 

Kadernota

begroting

voorjaarsnotanajaarsnota

jaarstukken
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jaarverslag uiterlijk 15 juli in het opvolgende jaar vast te stellen. Het (financieel) resultaat uit 
de jaarstukken fungeert als input voor de kadernota.

Het voornemen is de structuur van de planning en control cyclus in de vorm van 
bovengenoemde planning en control producten (kadernota, begroting, voor- en najaarsnota 
en jaarstukken) niet te wijzigen. 

Voor de planning van de verschillende producten uit de planning en control cyclus wordt 
verwezen naar paragraaf 8.

3. De actoren in de planning en control cyclus.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende actoren die betrokken zijn 
bij de planning en control cyclus.

De gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Kort samengevat: de 
gemeenteraad bepaalt het beleid en stelt hiervoor de (financiële) middelen beschikbaar. De 
raad autoriseert het college tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. 
Conform de “Financiële verordening 2018 gemeente Heemstede” (raadsbesluit 20-12-2017) 
is sprake van een autorisatie op programmaniveau.

De instrumenten die ten dienste staan van de gemeenteraad om invulling te geven aan zijn 
kaderstellende rol zijn met name de separate raadsvoorstellen over beleid, de kadernota en 
de programmabegroting. In het kader van de controlerende taak beschikt de Heemsteedse 
gemeenteraad daarnaast over een auditcommissie, de rekenkamercommissie en de 
accountant, de voor- en najaarsnota en de jaarrekening.  

Het college 
Het is aan het college om de door de gemeenteraad gestelde doelen (beleidskaders) te 
realiseren binnen de daartoe door de gemeenteraad (budgetrecht) beschikbaar gestelde 
middelen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van 
het beleid en de gemaakte kosten. Het college ziet toe op de uitvoering van het beleid door 
de ambtelijke organisatie en bewaakt de financiële positie. Hiervoor heeft het college 
behoefte aan een meer gedetailleerdere begroting, namelijk op taakveldniveau.

Het college maakt voor de uitvoering en budgetbeheersing nadere afspraken met de 
organisatie. Vaak wordt daarvoor gebruik gemaakt van een aantal documenten, zoals 
contracten, voortgangsrapportages etc. Daarnaast brengt de accountant -in het kader van de 
tussentijdse controle- een managementletter uit aan het college. In deze managementletter 

raad     
strategisch 

niveau

college                 
tactisch niveau

ambtelijke organisatie 
operationeel niveau
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worden de interne beheersing, interne controle en administratieve organisatie tegen het licht 
gehouden.  

De ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie ondersteunt het college in zijn taken. Het management is 
gebonden aan de door de raad vastgestelde doelen en middelen. De vrijheid kan vooral 
gevonden worden in het op efficiënte en effectieve wijze inzetten van middelen om de 
doelen te bereiken.

4. Uitwerking moties m.b.t. de planning en control producten.

Zoals in paragraaf 2 is aangegeven, wordt niet voorgesteld de structuur van de planning en 
control cyclus te wijzigen. Over de inhoud en het bestuurlijk besluitvormingsproces van de 
planning en control producten zijn door de raad (recentelijk) drie moties aangenomen. Deze 
worden nu besproken.

 Motie “Consistente begrotingsopzet” (raad van 4 november 2016, zie bijlage 1)

“Verzoekt het college:
De uniforme begrotingsindeling versneld en volledig in te voeren bij gelegenheid van de 
begroting 2018.
Daarbij eenmalig de relatie aan te geven tussen de informatie oude stijl en nieuwe stijl.
en gaat over tot de orde van de dag”.

De begrotingen 2018 en 2019 zijn opgesteld conform de motie “Consistente 
begrotingsopzet”. Dit betekent dat de begroting is ingedeeld in 9 landelijk uniforme 
programma’s en ca. 50 wettelijk voorgeschreven taakvelden. In deze beleidsnota wordt er 
vanuit gegaan dat deze indeling gehandhaafd blijft voor de komende bestuursperiode. 

 Motie ”Een kader voor een kadernota” (raad van 3 november 2017, zie bijlage 2a).   

“Verzoekt het college:
- de kadernota in de toekomst niet slechts voor te leggen “ter kennisname” maar “ter 

bespreking”, waarmee de mogelijkheid  wordt gecreëerd om het College 
aandachtspunten mee te geven of moties in te dienen waar bij de voorbereiding van 
de begroting rekening kan worden gehouden;

- daarbij tevens en ten minste een duidelijk voorstel te doen wat betreft de financiële 
kaders (dat wil zeggen) per programma het totaal van de uitgaven en de inkomsten 
op hoofdlijnen, dus behoudens technische wijzigingen), en hierover besluitvorming te 
vragen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag”.

Een uitwerking van deze motie is besproken in de commissie Middelen van februari 2018 
(zie bijlage 2b). De eerste uitwerking vindt plaats bij de Kadernota 2020-2023, welke 
voorgelegd wordt aan de raad van juni 2019. 

Conform de motie wordt de kadernota ingedeeld per programma. Per programma wordt 
ingegaan op:
 de doelstellingen uit het collegeprogramma 2018-2022;
 de relevante (nieuwe) ontwikkelingen;
 de financiële kaders (mutaties in de meerjarenbegroting en nieuwe investeringen);
 een toelichting op de financiële kaders.
Conform de wens van de gemeenteraad wordt de besluitvorming gewijzigd in: “De 
Kadernota 2020-2023 vast te stellen”.

In deze beleidsnota wordt ervan uitgegaan dat deze uitwerking gehandhaafd blijft.
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De motie geeft aan dat de raad het wenselijk vindt om meer accent te leggen op het politieke 
debat bij de kadernota in het voorjaar. Een ander type bespreking zou dit debat wellicht 
beter kunnen faciliteren. Een overweging is een Voorjaarsdebat te houden, waarbij het 
bestuurlijk besluitvormingsproces over de kadernota plaatsvindt in twee raadsvergaderingen. 
Een eerste behandeling van de kadernota: een meer beeld- en oordeelsvormende 
vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen vragen worden gesteld en moties worden 
ingediend en toegelicht. In de tweede besluitvormende vergadering (ca. 2 weken later) wordt 
de kadernota (en eventuele moties) behandeld. Het politiek debat in het voorjaar krijgt 
hiermee meer het karakter van algemene politieke beschouwingen. De kadernota krijgt 
inhoudelijk meer het karakter van een perspectiefnota. Hét moment van de raad om richting 
te geven aan toekomstige (beleids)ontwikkelingen. In de begroting vindt vervolgens de 
nadere fine tuning plaats.  

Voorstel a: Een zienswijze te vragen over het gewenste bestuurlijk besluitvormingsproces 
bij de kadernota (w.o. één of twee raadsvergaderingen?). 

 Motie “Financieel dashboard” (raad van 8 november 2018, zie bijlage 3).

“Verzoekt het College:
 Samen met de auditcommissie, een eenvoudige infographic, dashboard of soortgelijk 

overzicht van belangrijke incidentele of structurele tekorten of overschotten over de 
afgelopen 3-5 jaar te ontwikkelen;

 Dit in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad aan te bieden;
 Voor te stellen hoe dit het best tot een regelmatig terugkerend instrument gemaakt 

kan worden.
En over gaat tot de orde van de dag”.

Een voorstel, ter uitwerking van deze motie, wordt separaat voorgelegd aan de 
Auditcommissie en de commissie Middelen van 13 maart 2019. 

5. Overige vernieuwingen.

Naast de moties, worden -mede op basis van reacties vanuit de raad- nog een aantal 
mogelijke vernieuwingen beschreven. Gezien het karakter van deze notitie richten wij ons op 
de hoofdlijnen.  

Verbeteren kwaliteit programmateksten in begroting 
De begroting van Heemstede is ingedeeld in negen programma’s. Een programmatekst is 
vervolgens ingedeeld in:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?

Deze indeling is weliswaar wettelijk verplicht, maar de inhoud en omvang bepaalt de 
gemeente zelf. De begroting 2019 van Heemstede telt een groot aantal pagina’s. Het risico 
is aanwezig dat door de toenemende omvang van het boekwerk, de toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid afneemt. Voorgesteld wordt de kwantiteit (aantal pagina’s) van de 
begroting terug te brengen en de kwaliteit van de programmateksten te verhogen. 
Beperktere omvang van de  informatievoorziening, maar wel to the point en minder 
overlappingen. De inzet is om hiervoor bij de begroting 2020 een eerste stap te zetten en dit 
in de jaren 2021 en 2022 fasegewijs verder door te ontwikkelen. Dit biedt de raad de 
mogelijkheid jaarlijks te beoordelen of dit heeft geleid tot verbetering van de bestuurlijke 
informatievoorziening. 
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Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?  
De verbetering van de kwaliteit van de programmateksten vindt in de begroting 2020 plaats 
door:
 Meer focus op prioriteiten bij programmateksten: De programmateksten streven 

vaak naar een vorm van volledigheid. De begrotingsuitvoering bestaat voor een groot 
deel uit reguliere activiteiten (bv. afgeven paspoorten, onderhoud openbare ruimte, 
bedrijfsvoering etc). Voorgesteld wordt niet te streven om per programma een integraal 
overzicht te geven van alle gemeentelijke activiteiten, maar te focussen op de huidige 
prioriteiten van het beleid en actuele/nieuwe ontwikkelingen. Het is niet de bedoeling dat 
de reguliere activiteiten c.q. going concern activiteiten geheel buiten beeld verdwijnen. 
Onder het kopje “Hoe gaan we dit meten?” worden kengetallen opgenomen over de 
resultaten (en mogelijke afwijkingen daarop) van de reguliere c.q. going concern 
activiteiten. Een voorbeeld: dienstverlening A, aantal producten, doorlooptijd (en 
eventuele afwijking ten opzichte van vastgestelde norm). 

 Meer focus op concrete resultaten bij programmateksten: de begroting moet ook 
geen uitvoerige beleidsbeschouwingen bevatten. Verwijzen naar eerder vastgesteld 
beleid is meestal voldoende. Er moet meer accent komen op de concrete resultaten die 
in het eerstvolgende jaar moeten worden gerealiseerd. 

 Dubbele teksten voorkomen: Soms lees je een tekst meerdere keren, zowel in de 
programmateksten als paragrafen. De begroting zal hierop gescreend worden om dit te 
voorkomen.

Voorstel b: Een zienswijze te vragen over het voornemen om de omvang van de begroting 
te verminderen en de inhoud van de programmateksten te focussen op 
prioriteiten/actualiteiten.

Hoe gaan we dit meten?
In een programma staat onder dit onderdeel de beleidsindicatoren genoemd. Dit betreft 
zowel de door de gemeente zelf benoemde beleidsindicatoren als de wettelijk verplichte 
beleidsindicatoren. Deze laatste zijn vastgelegd in de Regeling beleidsindicatoren 
gemeenten. Bij de behandeling van de begroting zijn door de raad een aantal vragen gesteld 
over de (presentatie van) beleidsindicatoren. Bovendien wordt er in de begroting 
onvoldoende relatie gelegd tussen de beleidsindicatoren onder het kopje “Wat gaan we
meten?” en de beleidsteksten opgenomen onder “Wat willen we bereiken? Wat gaan we 
ervoor doen?” 
Momenteel wordt door het Rijk bekeken hoe de ministeriële regeling meer kan aansluiten op 
de ontwikkeling uit de praktijk (bron: meicirculaire 2018). In afwachting hiervan wordt 
voorgesteld in de begroting 2021 (dus niet in de begroting 2020!) de presentatie c.q. 
informatievoorziening over de beleidsindicatoren, te verbeteren. 

Voorstel c: Een zienswijze te vragen over het voornemen om ten behoeve van de 
begroting 2021 de presentatie en informatievoorziening over de beleidsindicatoren per 
programma te verbeteren.

Wat mag het kosten?.
De begroting 2019 van Heemstede is ingedeeld in 9 landelijk uniforme programma’s en ca. 
50 wettelijke taakvelden. De taakvelden zijn, conform de Heemsteedse methodiek, nader 
onderverdeeld in ca. 140 subtaakvelden. Bij de programma’s worden de financiële 
verschillen van € 10.000 en hoger ten opzichte van het voorgaande jaar, toegelicht. Er wordt 
ter overweging voorgelegd om de cijfermatige begroting met ingang van de begroting 2020 
in te delen op programma- en taakveldniveau, maar niet meer op subtaakveldniveau. Een 
voorbeeld is uitgewerkt voor programma 1 Veiligheid.
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Huidige indeling in programma-taakvelden-subtaakvelden Nieuwe indeling in programma-taakvelden

programma 1. Veiligheid 1. Veiligheid

taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

subtaakvelden 1.1.1. Rampenbestrijding

1.1.2. Brandweerzorg

taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

subtaakvelden 1.2.1. Vergunningen APV/bijzondere wetten

1.2.2. Toezicht naleving APV/bijzondere wetten

1.2.3. Openbare orde en veiligheid

1.2.4. Bureau HALT

Een belangrijke taak van de raad is het vaststellen van het gemeentelijk beleid. Als afgeleide 
stelt de raad op programmaniveau de budgetten hiervoor vast. Het college stuurt op 
taakveldniveau. Centraal staat dus in eerste instantie het door de raad geformuleerde beleid. 
Een wijziging van het beleid moet altijd worden voorgelegd aan de raad, los van het feit of dit 
extra geld met zich meebrengt of niet. De huidige informatie in de begroting -met name de 
toelichting op de financiële cijfers per subtaakveld- heeft een nogal gedetailleerd en 
technisch karakter. Het overbrengen van de politieke boodschap zou wellicht versterkt 
kunnen worden door meer accent te leggen op het te realiseren beleid en minder op de 
details van financiën. In navolging hiervan zou ook overwogen kunnen worden de financiële 
verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan € 25.000 op taakveldniveau toe 
te lichten. 

Een zienswijze te vragen over de volgende punten:
Voorstel d: De lasten en baten per programma met ingang van de begroting 2020 in te 
delen op taakveldniveau, en niet meer op subtaakveldniveau.
Voorstel e: De financiële verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan € 
25.000 op taakveldniveau toe te lichten.

Voor- en najaarsnota
In de voor- en najaarsnota wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen ten opzichte 
van de lopende begroting. De voor- en najaarsnota wijzigen in 2019 en 2020 qua opzet niet. 
Het is wel van belang dat periodiek de effectiviteit van elk instrument nader onder de loep 
wordt genomen. In 2019 en 2020 worden, in deze beleidsnota, al diverse verbeteracties 
voorgesteld. Om de werklast over de jaren te verdelen wordt voorgesteld dit in 2021 te doen.

Voorstel f: Een zienswijze te vragen om in 2021 het instrument voor- en najaarsnota te 
evalueren.

Sociaal domein
Conform gemaakte afspraken met de raad is in 2018 per halfjaar een bestuurlijke rapportage 
over de drie decentralisaties sociaal domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) 
aangeboden aan de raad. In de Voor- en najaarsnota wordt hiernaar verwezen. Alleen 
eventuele budgettaire consequenties/verschuivingen, welke leiden tot aanpassing van de 
begroting, worden in de voor- of najaarsnota meegenomen ter besluitvorming.

In 2019 wordt een nieuw beleidsplan sociaal domein 2019 t/m 2022 voorgelegd aan de raad. 
Naast de inhoudelijke invulling zal hierbij o.a. aandacht worden besteed aan de effecten van 
de gewijzigde financiering van het Rijk. De integratie-uitkeringen sociaal domein zijn met 
ingang van 2019 vervallen. De gelden worden uitgekeerd via de algemene uitkering. Naar 
aanleiding van deze beleidsnota wordt o.a. bepaald op welke wijze de raad -de komende 
planperiode- wil worden geïnformeerd over het sociaal domein.  

De doelstelling van een voor-en najaarsnota is een integraal financieel beeld te geven over 
de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Hier hoort ook het sociaal domein bij. In 
overweging wordt gegeven om met ingang van de voorjaarsnota 2020 (na gereedkomen 
nieuw beleidsplan sociaal domein 2019 t/m 2022) ook te rapporteren over financiële 
afwijkingen op de budgetten van het sociaal domein.
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Voorstel g: Een zienswijze te vragen om met ingang van de voorjaarsnota 2020 integraal 
te rapporteren over de financiële afwijkingen op de programma’s, dus inclusief sociaal 
domein.

Jaarstukken
De jaarstukken dienen wettelijk analoog aan de begroting te worden opgesteld. Dit betekent 
dat als de begroting 2020 wijzigt, dit ook gevolgen heeft voor het opstellen van de 
jaarstukken.

Presentatie begroting
Conform de begroting 2019 programma 0 blz 40 is het streven om de inzichtelijkheid en 
daarnaast het leesgemak van de begroting verder te verbeteren. In deze notitie zijn hiervoor
een aantal voorstellen gedaan.
De begroting verschijnt zowel schriftelijk als digitaal. De digitale begroting staat op de 
website van de gemeente Heemstede. Met ingang van 2019 is bij het voorwoord een 
“Begroting in één oogopslag” opgenomen. Hier staan de uitgaven en inkomsten op 
programmaniveau beschreven, alsmede de highlights van het gemeentelijk beleid. Deze 
“Begroting in één oogopslag” is ook gebruikt als infographic in de lokale krant richting de 
inwoners. Het voornemen is werkende weg -in overleg met de raad- jaarlijks te bekijken hoe 
de gebruiksvriendelijkheid van de begroting ten behoeve van raad en inwoners kan worden 
verbeterd. 
Dit jaar is gericht op het uitvoeren van de vernieuwingen die voortvloeien uit deze 
beleidsnota. De ambitie is om in 2020/2021 de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een 
digitale begroting te onderzoeken en een voorstel hierover aan de raad voor te leggen.  

6. Voorbereidingsfase bestuurlijke besluitvorming.

Onder “voorbereidingsfase bestuurlijke besluitvorming” wordt bedoeld de periode tussen 
ontvangst van een boekwerk van een PC-product door de raad en de behandeling in de 
raad(scommissie). Ter voorbereiding van de bestuurlijke behandeling wordt de raad -in de 
huidige situatie- op de volgende wijze gefaciliteerd: 
 Het houden van een informatiebijeenkomst: een technische uitleg/presentatie van veelal 

de afdeling financiën aan raadsleden;
 Het houden van een inloopspreekuur voor technische vragen: ambtenaren van 

verschillende disciplines zijn aanwezig om mondeling technische vragen van raadsleden 
te beantwoorden;

 Bilateraal overleg tussen ambtenaar en raadslid: Via de griffie wordt door een raadslid 
verzocht om met een ambtenaar enkele technische vragen af te stemmen.

 Een schriftelijke vragenronde voor alle fracties.

Het blijkt dat er behoefte is bij de raad voor een dergelijke facilitering. De 
informatiebijeenkomsten worden goed bezocht. Er worden zowel mondelinge- als 
schriftelijke vragen gesteld. De huidige werkwijze brengt wel een aantal dilemma’s met zich 
mee;
 Er zijn geen (vaste) afspraken met de raad over de wijze waarop zij wensen te worden

gefaciliteerd in de voorbereidingsfase. Elke keer wordt opnieuw -in samenspraak met de 
raad- bepaald hoe dit proces vorm te geven. 

 Er worden door de raad veelal schriftelijke vragen gesteld. Het beantwoorden van 
schriftelijke vragen kost tijd. Een deel van deze vragen zou ook mondeling door een 
ambtenaar beantwoord kunnen worden. Vanuit efficiencyoverwegingen zou dit de 
voorkeur hebben.

 De (schriftelijke) vragen van de raad hebben de ene keer een technisch karakter, de 
andere keer een (meer) politiek karakter (bv. “Graag willen we het standpunt weten van 
het college over…?). Is het wenselijk voor de raad dat hier een onderscheid (in proces) 
in wordt gemaakt?

Een overweging zou kunnen zijn om het voorbereidingsproces vooraf meer te stroomlijnen. 
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Een mogelijkheid is het volgende af te spreken.
 Kort na verzending van het boekwerk aan de raad wordt een informatiebijeenkomst 

feorganiseerd. Er wordt een technische toelichting door financiën gegeven over het 
boekwerk.

 Ongeveer een week later kunnen door de fracties schriftelijk vragen worden ingediend.
 De technische vragen worden mondeling beantwoord. Hiervoor wordt een 

inloopspreekuur georganiseerd. Ambtenaren van verschillende disciplines zijn hierbij 
aanwezig.

 De politieke vragen worden schriftelijke beantwoord door het college.

Deze werkwijze vergt een bepaalde doorlooptijd, waar in de huidige planning van de PCC 
niet altijd in is voorzien. De invoering zal dan ook fasegewijs moeten plaatsvinden. 

Voorstel h: Een zienswijze te vragen over de gewenste facilitering van de raad in de 
voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming bij pc-producten.

7. Recapitulatie beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in 
ontwikkeling

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is door het college het collegeakkoord 
“Samen op weg naar een mooier, duurzamer en socialer Heemstede” opgesteld. Dit akkoord 
vormt de basis voor de inhoud van de planning en control producten voor de komende 4 
jaren. De begroting 2019 weerspiegelt de start van een nieuwe bestuursperiode tot en met 
maart 2022. De begroting 2019 is opgesteld conform de motie “Consistente 
begrotingsopzet”. In onderstaande tabel worden de voorgestane ontwikkelingen in de 
planning en control cyclus voor de komende bestuursperiode samengevat. 
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2019 2020 2021
Kadernota Uitvoering motie “Een kader 

voor een kadernota” bij 
kadernota 2020-2023

Idem Idem

Punt a) Standpunt innemen 
over bestuurlijk 
besluitvormingsproces: w.o. 
één of twee vergaderingen?
Punt h) Een standpunt in te 
nemen over facilitering van 
voorbereiding bestuurlijke 
besluitvorming bij kadernota, 
begroting en jaarstukken.

Begroting Uitvoering motie “Consistente 
begrotingsopzet”

Idem Idem

Uitwerking motie “Financieel 
dashboard”
Punt b) Verbeteren kwaliteit 
programmateksten begroting 
2020::
Wat willen we bereiken? Wat 
gaan we ervoor doen?

Idem Idem

Punt c) Verbeteren kwaliteit 
programmateksten begroting 
2021:
Hoe gaan we dit meten?
(de beleidsindicatoren)

Punten d en e) Verbeteren 
kwaliteit programmateksten:
Wat mag het kosten?
-geen cijfers meer op
subtaakveldniveau?
-toelichting op afwijkingen 
groter dan € 25.000 op 
taakveldniveau worden 
toegelicht?

Voorjaarsnota Punt g) Een integrale 
rapportage over financiële 
afwijkingen incl. sociaal 
domein?.

Idem

Punt f) Integrale 
doorlichting instrument

Najaarsnota Punt g) Een integrale 
rapportage over financiële 
afwijkingen incl. sociaal 
domein?.

idem 

Punt f) Integrale 
doorlichting instrument

Jaarstukken De jaarstukken volgen de 
ontwikkelingen in de 
begroting. 

Idem Idem

8. Bestuurlijke planning PC-producten 2019

In onderstaand schema wordt de P&C kalender voor 2019 weergegeven:

P&C product Planning raad
Kadernota 2020-2023 Juni 
Begroting 2020 November (begrotingsraad)
Voorjaarsnota 2019 Juni 
Najaarsnota 2019 Oktober 
Jaarstukken 2018 Juni 

Zoals ook in de inleiding aangegeven, geeft deze nota op hoofdlijnen inzicht in de 
voorgestane vernieuwingen in de planning en control cyclus voor de komende 
collegeperiode. Jaarlijks verschijnt in het vervolg -conform de huidige situatie- een 
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spoorboekje. In het spoorboekje wordt ingegaan op de bestuurlijke planning van de PC-
producten voor het eerstkomende jaar en de vernieuwingen die daarin -op basis van de 
uitkomsten van de discussie naar aanleiding van deze beleidsnota- worden doorgevoerd. 
Deze beleidsnota treedt in de plaats van het Spoorboekje 2019.

BIJLAGEN

 Bijlage 1   Motie “Consistente begrotingsopzet”
 Bijlage 2a Motie “Een kader voor de kadernota
 Bijlage 2b Uitwerking motie “Een kader voor de kadernota”
 Bijlage 3   Motie “Financieel dashboard” 
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Y"Grenzen in Sociaal Domein"

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 27 juni 2019

Overwegend dat:
r Alle inwoners van Heemstede, jong of oud, recht hebben op goede zorg en moeten kunnen

meedoen cq pa rticiperen
o De goede zorg ook in de toekomst geborgd moet zijn
o Er niet gekort mag worden op die dienstverlening
o De bestemmingsreserve grotendeels is opgebouwd door prudent beleid in het verleden
o ln de begroting 20L8 is bepaald en door de voltallige gemeenteraad is omarmd, de

bestemmingsreserve Sociaal Domein vast te leggen op 40% van de toekomstige inkomsten
en daarmee een minimum had van € 5 miljoen

r ln de begroting van 20L9 deze ondergrens van € 5 miljoen opnieuw is vastgesteld
o De toekomstige kosten van het Sociaal Domein onder invloed van Beschermd wonen en het

maximum van € L7,50 per maand voor de eigen bijdrage huishoudelijke hulp zullen
toenemen per2O2O

o De demografische verwachtingen uitgaan van een stijgend aantal ouderen vanaf 70 jaar en

een dalend aantal inwoners tussen de 40 en 65 jaar
r Er een wijziging is in de financiering van de kosten van het Sociaal Domein per 202O
o Het college ervoor kiest dat de reserve Sociaal Domein nu wordt opgesteld op basis van de

risicoscan van de open-eind-regelingen (LO%van de jaarlijkse benodigde middelen voor
Jeugdwet, WMO 2007 en 2015 en Participatiewet en vanaf 2021. beschermd wonen en

maatschappelijke opvang)

Verzoekt het college dat:
. Zij bij ieder P&C-moment de raad op de hoogte stelt van de ontwikkelingen in het Sociaal

Domein. Met ieder P&C-moment wordt bedoeld, de voorjaarsnota, de kadernota, de

najaarsnota, de begroting en de jaarrekening
o ln deze financiële verantwoording expliciet wordt beschreven hoe de kosten en de reserve

Sociaal Domein zich ontwikkelen
¡ ln deze financiële verantwoording expliciet wordt beschreven wat de doelen zijn op het

gebied van Jeugdwet, WMO en Participatiewet en in hoeverre deze doelen zijn behaald of
hoever we zijn met het behalen van deze doelen

. Zij de raad informeert of de risicoscan, zoals die nu is ingezet bij de open-eind-regeling, werkt
of dat bijstelling van het percentage nodig is

. Zij de raad tussentijds actief informeert als de kosten onverhoopt uit de hand lopen

En gaat over tot de orde van de dag.
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