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1. Inleiding 

Jaarlijks wordt een planning & control kalender opgesteld. Bijgevoegd is de kalender voor 

2013, waarin is opgenomen de bestuurlijke planning voor de documenten die in 2014 voor 

het bestuur verschijnen: 

- De Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2013 

- De 1
e
 en 2

e
 Bestuursrapportage 2014 en de 3

e
 financiële bijstelling 

- De Kadernota 2014  

- Het Investeringsplan 2014-2019 (bijlage bij de kadernota en begroting) 

- Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) (bijlage bij de kadernota) 

- De Programmabegroting 2015-2019 

- Normenkader financiële rechtmatigheid  

- De P&C-kalender voor 2015 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de bestuurlijke planning & control kalender 2014 vast 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het doel van deze kalender is het bestuur te informeren over het wat en wanneer van de 

documenten in de P&C-cyclus. 

 

Belangrijke aandachtspunten voor de P&C-cyclus 2014 zijn met name de verkiezingen en de 

takendiscussie. In oktober 2013 heeft de raad de pakketten met mogelijke maatregelen voor 

taakreductie ontvangen. Vooruitlopend op de verkiezingen is de raad hiermee aan te slag 

gegaan. Na de verkiezingen op 19 maart 2014, wordt hierna een nieuwe coalitie gevormd en 

een nieuw coalitieakkoord geschreven. Vanwege de nieuwe coalitie wordt de kadernota 

mogelijk beleidsarm. Het streven is wel om in de Kadernota 2014 de taakreductievoorstellen 

op te nemen.  De voorstellen worden vervolgens in de maanden tot en met september verder 

uitgewerkt in de Programmabegroting 2015-2019. Indien de meicircuraire 2014 van het Rijk 

substantiële financiële bijstellingen bevat die niet in de kadernota staan maar wel moeten 

worden meegenomen in de begroting, volgt mogelijk een separate richtinggevende nota voor 

de raad. 

 

Het college zal in 2014 de uitvoering van het plan en de actiepunten uit Haarlem presteert 

beter onverminderd voortzetten, met als doel de bedrijfsvoering en het budgetbeheer te 

verbeteren. Ook wordt verder invulling gegeven aan het verbeteren van de ambtelijke P&C-

cyclus. Naarmate de ambtelijke P&C-cyclus beter functioneert zal dit tot betere resultaten 

leiden in de bestuurlijke cyclus. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van de informatie als voor 

de planning. 

 

In de planning & control kalender worden ook de belangrijkste aandachtspunten en 

wijzigingen in de afzonderlijke P&C-documenten benoemd. 
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4. Argumenten 

N.vt. 

 

5. Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Ambtelijk zijn of komen meer gedetailleerde planningen beschikbaar voor de afzonderlijke 

planning & control documenten. 

 

7. Bijlagen 

De bestuurlijke P&C-kalender 2013 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


