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Opgemaakt door Carlo Zwartendijk

Inleiding
Om raads- en burgerleden van dienst te zijn, wordt in deze leeswijzer meer inzicht gegeven in de 
achtergronden en plaats in de Planning- en control cyclus (P&C-cyclus) van de begroting. 

De P&C-cyclus 
De planning- en control cyclus kent grofweg vier hoofdonderdelen: de voorjaarsnota, de 
programmabegroting, de bestuursrapportage(s) en de jaarstukken. 
De inhoud van deze stukken hebben betrekking op 1 jaar (zoals nu 2019), maar de totale cyclus 
beslaat ongeveer 2 jaar. Dat is de tijd die zit tussen het startdocument de voorjaarsnota en de 
verantwoording in de jaarstukken, na afloop van het jaar, dus in het voorjaar van 2020. 
Dit stuk blijft echter beperkt tot de programmabegroting. 

Plaats van de begroting in de P&C-cyclus 
De begroting is hét document waarin het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt. Het college 
mag in beginsel alleen uitgaven doen die in de begroting zijn opgenomen en die door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
Is de begroting daarmee het belangrijkste document in de P&C-cyclus? 
Eigenlijk niet. Normaal gesproken is de begroting een (financiële) vertaling van de beleidsmatige 
speerpunten die de raad in de voorjaarsnota heeft vastgelegd. Maar omdat er dit jaar in verband met 
de verkiezingen in maart, geen voorjaarsnota is gemaakt, is de begroting nu ook beleidsmatig hét 
richting gevende document voor 2019. 
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Wat vindt u in de begroting?
In de begroting staan de beleidsmatige speer- en aandachtspunten voor 2019 verwoord. Daarbij zijn 
veelal  (op hoofdlijnen) de financiële consequenties daarvan weergegeven en wordt aangegeven 
waar de bekostiging gevonden wordt.  
De gemeenteraad heeft de laatste jaren er steeds op aangedrongen de begroting meer een 
beleidsmatig document te laten zijn en minder een financieel document. Dat heeft er in geresulteerd 
dat de begroting voor 2019 een heel andere opzet zal kennen dan voorgaande begrotingen. 
Naast cijfers voor 2019 wordt ook een meerjarenperspectief gegeven, waardoor de raad inzicht krijgt 
op de financiële situatie van de gemeente in de komende vier jaren. 

Wat vindt u niet in de begroting?
De begroting die aan de raad wordt aangeboden is zeker geen huishoudboekje, waarin tot achter de 
komma na te gaan is welke activiteiten de gemeente allemaal uitvoert, wat dat kost en hoe dat 
gedekt wordt. Die cijfers zijn natuurlijk wel tot in detail bekend, maar niet relevant voor de 
gemeenteraad. De cijfers die aan de gemeenteraad worden voorgelegd zijn de uitkomsten en 
totaaltellingen van grote aantallen onderliggende begrotingsposten. 
De begroting is ook geen actieplan, waarin het college tot in detail beschrijft hoe in 2019 zaken 
worden aangepakt. Wél geeft het college richting aan de aanpakken die zij voor staat. 
Zeker 90% van de gemeentebegroting betreft vaste, routinematige taken en werkzaamheden. 
Hierover zult u alleen iets teruglezen als daarvoor aanleiding is, bijvoorbeeld door (ingrijpende) 
wijzigingen in een werkveld, zoals bijvoorbeeld in het verleden de transities in het sociaal domein en 
de toekomstige invoering van de Omgevingswet. 

Raadsbehandeling
Voor de gemeenteraad is de begroting een belangrijk document, waar relatief veel tijd aan besteed 
wordt. De eerste stap is het lezen van de begroting. Mogelijk leidt dat tot vragen. Technische vragen 
kunnen zo veel mogelijk  vooraf gesteld worden, door deze via de griffie aan te leveren 
(gemeenteraad@goirle.nl). Beleidsinhoudelijke vragen en standpunten kunnen in het 
oordeelsvormende raadsdebat een plek krijgen. 
De regiegroep heeft besloten om voor de oordeelsvormende vergadering een aantal thema's uit de 
begroting te lichten en daarover binnen de raad de discussie te voeren. Beoogt wordt daarmee meer 
richting en inhoud aan de discussie te geven. 

Vervolg
Nadat de raad de begroting op 6 november heeft vastgesteld, moet deze op grond van de 
Gemeentewet vóór 15 november bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben ingediend.  
De provincie heeft tot taak de begrotingen van gemeenten te beoordelen. De provincie controleert 
of de begroting financieel in evenwicht is.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze leeswijzer nog vragen hebt, aarzel dan niet en stel ze aan de griffie via 
gemeenteraad@goirle.nl  of telefonisch. 


