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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief Planning & Control cyclus 2020
Raadsinformatiebrief
Heerhugowaard, 30 april 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De voorgestelde planning rondom voorjaarsnota en begroting in 2020 (en verder)
Inleiding
De effecten die het coronavirus op het maatschappelijke en bestuurlijke leven heeft zijn enorm.
Een puzzel om uw rol als controlerend en kaderstellend orgaan goed te kunnen blijven
uitoefenen, onder bijzondere omstandigheden. De continuïteit van het openbaar bestuur willen
we zoveel als mogelijk overeind houden. Niet alleen speelt dit in Heerhugowaard, maar is het een
situatie waar vele collega-raadsleden in het land ook mee te maken hebben. Zeker als we kijken
naar de planning & control cyclus (P&C cyclus).
Kernboodschap
De huidige begroting van 2020 is realistisch gezien niet meer onze leidraad. Niemand kan
voorspellen wat er gaat gebeuren, alleen dat het financieel gaat veranderen. In deze
raadsinformatiebrief nemen we u mee naar de mogelijkheden om uw rol rondom de P&C cyclus
op de juiste wijze te blijven vervullen.
Voor de jaarstukken/MPG, de bestuursrapportage, de begroting en de slotwijziging is er geen
wijziging in de planning.
- jaarstukken 30 juni
- bestuursrapportage 27 oktober
- begroting 2 november
- slotwijziging 15 december.
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Gezien de coronacrisis onzekerheid is besloten om in afwijking van de financiële verordening
geen voorjaars/kadernota voor de zomer bij u aan te bieden. In een aantal stappen willen wij u zo
goed mogelijk in positie brengen om uw rol als kaderstellend en controlerend orgaan uit te
kunnen oefenen.
De eerste stap is om in juni een themabijeenkomst met relevante onderwerpen te beleggen.
Tijdens deze sessie zullen wij u inzicht verschaffen middels een presentatie over de financiële
stand van zaken van het huidige jaar. Ook betrekken we hierin de raadsagenda, de komende
fusie en de meicirculaire van het Rijk samen met nog nader te benoemen onderwerpen. Op deze
manier willen wij u in de gelegenheid stellen om, weliswaar in beperkter opzet dan gewend bij
een regulier traject rondom voorjaarsnota, invulling te geven aan uw inbreng. Het doel is om te
komen tot een kaderbrief in het najaar en daaruit afgeleid een beleidsarme begroting.
Beging oktober ontvangt u van het college een kaderbrief in plaats van een voorjaarsnota. Zoals
hierboven al beschreven is uw inbreng voor de zomer de basis.
Consequenties
U kunt uw rol op de juiste wijze invullen, met de kennis van de stand van zaken op het moment
dat u uw beleidsprioriteiten bepaalt.
Communicatie
In het presidium wordt een datum bepaalt waarop u de bijeenkomst bepaald.
Vervolg
Een kadernota en begroting in het najaar zullen hieruit volgen.
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