
Evaluatie Planning & Control cyclus boekjaar 2022 (corsa 2022004801) 

 

Inleiding 

Elk jaar wordt de p&c cyclus van het boekjaar jaar geëvalueerd met de auditcommissie en wordt een 

voorstel gedaan voor het spoorboekje p&c van het volgende jaar.    

 

Jaarrekening 2021 

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld in een extra raadsvergadering op 12 juli (i.p.v. 7 juli). De 

accountant kon pas (te) laat de werkzaamheden afronden en de controleverklaring alsmede het rapport 

van bevindingen opleveren. Aanleiding voor de vertraging waren (extra) controles door de accountant 

alsmede de formele afronding, voor de documenten aan de gemeente werden aangeleverd. Conform 

artikel 197 gemeentewet dienen deze documenten twee weken voor de raadsbehandeling beschikbaar te 

zijn (al staan hier geen sancties op) zodat de raad tijd heeft om hier kennis van te nemen.  

  

Zomernota en Eindejaarvoorstel 2022 

De primaire functie van de Zomernota en Eindejaarvoorstel is het in beeld brengen van de stand van 

zaken van de exploitatie in het lopende begrotingsjaar. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om budgetten 

te vragen met een structureel karakter. Voor spoedeisende zaken kan een uitzondering gemaakt worden. 

Verder worden deze documenten gebruikt om de financiële consequenties te verwerken van aanpassingen 

in bijvoorbeeld de algemene uitkering, open einde financieringen en dergelijke. In 2022 is opnieuw 

gewerkt met een Zomernota en Eindejaarvoorstel.  

 

Kadernota en Begroting 2023 

Het raadsvoorstel Kadernota 2023 met onder meer de technische uitgangspunten van de begroting 2023 is 

op 2 juni 2022 door de raad vastgesteld. Over hoofdlijnen is de gemeenteraad geïnformeerd over nieuwe 

voorstellen zodat hier discussie over gevoerd kon worden. Dat maakt de behandeling van de begroting 

gemakkelijker omdat er in het voorjaar minder urgentie is dan in het najaar bij de behandeling van de 

begroting. De begroting 2023 is door de raad vastgesteld op 10 november 2022 en voor 15 november 

aangeleverd bij de provincie Noord-Holland. 

 

 


