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Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand stuurt ons college u het spoorboekje P&C 2023 toe. Dit spoorboekje wordt opgesteld in

overleg met de griffie en de auditcommissie. De P&C cyclus 2022 wordt met de auditcommissie

geëvalueerd en in 2023 wordt dezelfde opzet gebruikt als in 2022. Het staat u vrij om deze planning te

agenderen voor de auditcommissie, commissie bestuur & middelen en de gemeenteraad.

Evaluatie P&C cyclus 2022

De behandeling van de jaarrekening 2021 in de raad is enkele dagen uitgesteld om de termijn van

twee weken wat betreft de aanlevering van alle documenten jaarrekening 2021 te kunnen halen. Dat

had te maken met de uitloop en formele afwikkeling van controleverklaring en verslag van bevindingen

van onze accountant. De andere termijnen zijn behaald en is de p&c cyclus volgens plan verlopen. Zie

in de bijlage de evaluatie van de p&c cyclus 2022.

Planning P&C cyclus 2023

Kadernota en Begroting 2024

De Kadernota 2024 wordt opgesteld en behandeld in het voorjaar. De Ontwerpbegroting wordt

vervolgens opgesteld conform de uitgangspunten in de Kadernota 2024.
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Jaarrekening 2022

De planning is erop gericht dat de accountant uiterlijk twee weken voor de raad van 13 juli 2023 de

controleverklaring en verslag van bevindingen aanlevert bij de griffie/raad. In het accountantsprotocol

bij de Jaarrekening 2022 is vastgelegd dat vragen van raadsleden via de auditcommissie lopen zodat

de auditcommissie kan bepalen of, hoe en door wie de beantwoording plaats zal vinden.
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Rapportages lopende jaar:

Net als bij de planning spoorboekje P&C 2022 is sprake van een Zomernota en Eindejaarsvoorstel.

Hierin kan de begroting worden bijgesteld. Hiervoor worden nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad

gedaan. Tevens kan gerapporteerd worden over afwijkingen wat betreft de doelstellingen voor het

lopende jaar.

In de bijlage treft u het spoorboekje Planning & Control cyclus 2023 aan.
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