
Onderwerp: Evaluatie Bestuurlijke Planning en Control

Datum: 17 februari 2020

Aan: De werkgroep financiële verantwoording gemeente Leusden

Van: De begeleidingsgroep; Like van der Ham, Hennie Caarels, Jan Mülder

Gevraagd: Besluit met betrekking tot de top 5 aanbevelingen

Hierbij ontvangt u het resultaat van het proces “evaluatie bestuurlijke P&C instrumenten”. In 
dit memo worden vijf verbeterpunten aan u voorgesteld om in het voorjaar 2020 mee te 
starten. Tevens wordt kort teruggeblikt op het proces om tot deze top 5 te komen.  



Memo Evaluatie Bestuurlijke Planning en Control

Aanleiding
De (bestuurlijke) planning en control cyclus kent verschillende documenten (instrumenten). 
Die documenten, zoals de Kaderbrief, Begroting en de Jaarrekening, maar ook de 
bestuurlijke voortgangsrapportages als de Voorjaarsnota en Najaarsnota, stellen de raad in 
staat te sturen op beleid en financiën. Daarmee ondersteunen deze documenten de 
kaderstellende en controlerende rol van de raad.
In een amendement van 8 november 2018 heeft de raad besloten dat de werkgroep 
Financiële Verantwoording zich buigt over aanbevelingen ter verbetering van de P&C-
instrumenten. Doel daarbij is:
- het delen van ervaringen;
- en daarbij suggesties en ideeën te verzamelen (gezamenlijk oordeel)
- om de P&C-instrumenten beter te maken;
- zodat ieder individueel raadslid meer inzicht heeft in welke keuzes er zijn en daarin zijn of 
haar invloed kan aanwenden. 

Aanpak evaluatie
Afgelopen zomer, 4 juli 2019, heeft de raad in een bijzondere uitwisseling de eerste stap 
gezet om Kaderbrief 2020 en de Voorjaarsnota 2019 te evalueren. Bij het lezen en nadenken 
over de kwaliteit van deze documenten is mede gebruik gemaakt van een toetsingskader 
van één van de raadsleden. 
De avond zelf, de gesprekken en de vorm van de evaluatie werden als positief beoordeeld. 
Het geheel aan opmerkingen is voldoende “oogst” voor het door ontwikkelen van de P&C-
instrumenten. Een tweede evaluatieavond is niet nodig. 

Vervolgproces aanpak evaluatie
Bij het door ontwikkelen is de focus gericht op de Voorjaarsnota en de Kaderbrief. De “altijd-
goed-stappen” (minder afkortingen enzovoorts) worden tegelijk ook meegenomen bij de 
andere P&C-instrumenten. Twee leden van de werkgroep Financiële Verantwoording 
vormden samen met twee andere raadsleden/fractievertegenwoordigers (niet uit de 
werkgroep) een begeleidingsgroep voor het proces. Ondersteuning heeft plaats gevonden 
door de griffie en ambtenaren. 

Vanuit de organisatie is de input van de evaluatieavond uitgewerkt naar 15 aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn verdeeld in vier categorieën, zijnde 1) Leesbaarheid, 2) 
Toegankelijkheid, 3) Inzichtelijkheid/opbouw en 4) Overig. De aanbevelingen zijn 30 januari 
jl. besproken met de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep was onder de indruk van de 
hoeveelheid aanbevelingen en ook verheugd over de mate waarin de organisatie dit 
onderwerp heeft opgepakt.

De begeleidingsgroep heeft echter de voorkeur uitgesproken om niet te veel in één keer aan 
te passen en te streven naar een top 5 om mee te beginnen. De begeleidingsgroep ziet dit 
proces als een meerjarige ontwikkeling. 

In de bijlage van dit memo vindt u het resultaat van de top 5 met concrete aanbevelingen. Na 
besluitvorming in uw werkgroep financiële verantwoording zal de organisatie starten met de 
implementatie van de aanbevelingen.



Terugblik: Samenvatting resultaat evaluatieavond P&C instrumenten (4 juli)

1. Er is meer behoefte aan (meer)  “bestuurlijke duiding” (geef waar mogelijk een korte, 
heldere toelichting met meer uitleg (het gaat daarbij om het belang, de betekenis en de 
oordeelsvorming voor de raad in termen van “wethouder ligt u er wakker van”?)

2. Geef waar mogelijk een samenvatting van het gehele P&C document op hoofdlijnen (de 
verdere verdieping zit in het document zelf)

3. Visualiseer waar mogelijk en zinvol (meer) met “grafieken/tabellen”

4. Maak (meer) onderscheid in hoofdzaken (echt van belang en betekenis voor de raad) en 
bijzaken

5. Formuleer de besluitvorming voor de raad (meer) helderder, waarbij de keuzes expliciet 
zijn gemaakt

Als we de bovenstaande “richtlijnen” als “leidraad” hanteren bij het maken van de P&C-
instrumenten dan willen we daarmee het volgende bereiken:

 De navolgbaarheid van beleid en financiën wordt beter

 Het inzicht en de samenhang worden beter

 De invloed van de raad neemt toe (“knoppen voor keuzes en besluitvorming”) 



Top 5 aanbevelingen

Leesbaarheid

1. In de P&C-instrumenten “kopjes” te maken met een samenvatting en een bestuurlijke 
duiding van de informatie.

Toegankelijkheid

2. Er wordt meer aandacht besteed aan de vormgevelingselementen en de visuele 
uitgewerkt van informatie.  De volgende acties worden ondernomen: 

a) Er wordt één verplichte paragraaf visueel uitgewerkt in de vorm van een infographic. 
Een vormgevingsbureau met ervaring wordt benaderd een format te ontwikkelen dat 
meerdere jaren gebruikt kan worden in eigen beheer van de gemeente.  Deze “publieke 
versie” wordt getoetst aan de richtlijnen van de evaluatie.

b) Het huidige gebruik van de grafieken en tabellen wordt beoordeeld op vormgeving, 
inzichtelijkheid en toelichtende verklaring en conclusies (titel, kop, inhoud en 
gebruik + en -). Daarnaast wordt getoetst of “tekst” meer visueel in bijvoorbeeld grafieken 
kan worden weergegeven.

c) Er wordt gestreefd om de vermogenspositie, in het bijzonder de reserves meer visueel 
weer te geven, inclusief bestuurlijke duiding wat betreft belang, betekenis, conclusies en 
oordeelsvorming.

Inzichtelijkheid, opbouw

3. Er wordt gekeken naar een identieke opbouw en structuur van alle P&C instrumenten 
(verplichte paragrafen uit de begroting zoveel mogelijk ook opnemen in de Voor- en 
Najaarsnota, tegelstructuur begrotingsapp). 

4. Wat betreft de kaderstellende rol van de raad op het gebied van de financiële functie 
wordt de volgende actie ondernomen: 
Kredieten en de autorisatie (= toestemming verlenen aan college tot het doen van 
uitgaven binnen de kaders van de begroting) in één hoofdstuk weergeven en deze 1:1 
laten aansluiten bij het raadsbesluit.

5. Bij elk document van de bestuurlijke P&C-cyclus een tijdlijn (waar zitten we in de cyclus) 
met uitleg en verwijzingen toevoegen.


