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Raadssessie 'Verbetering planning en control' op 21 april 2016

Geachte leden van de raad,
Op 21 april 2016 is er een raadssessie over het onderwerp ‘Verbetering planning en control’. In deze
memo informeren wij u over de aanleiding, het doel en de inhoud van de raadssessie en de
vervolgstappen na de raadssessie.
Aanleiding
Burgemeester en wethouders doen jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het door het college gevoerde bestuur. In 2015 heeft het college ervoor gekozen om onderzoek te doen
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de planning en control-producten. De keuze van dit
onderwerp is mede gebaseerd op signalen uit de raad dat de planning en control-producten soms lastig
te lezen zijn en dat de daarin opgenomen informatie niet altijd optimaal bijdraagt aan de transparantie
en stuurbaarheid van onze doelen en de activiteiten en middelen die we daarvoor inzetten.
In het onderzoeksplan is de doelstelling van het onderzoek vertaald in de volgende vier
onderzoeksvragen:
A. Doeltreffendheid
1. Welke informatiebehoefte bestaat er bij de verschillende gebruikers van de P&C-producten?
2. Welke verbeteringen in inhoud en vorm van de huidige P&C-producten verhogen de
gebruikswaarde voor de verschillende gebruikers (bijvoorbeeld op de aspecten stuurbaarheid,
leesbaarheid, betrouwbaarheid en samenhang)?
B. Doelmatigheid
3. Hoe is het proces voor het opstellen van de P&C instrumenten ingericht?
4. Welke verbeteringen kunnen worden toegepast bij het opstellen van de P&C instrumenten gericht
op het verminderen van inzet van uren?
Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid is input nodig van de verschillende gebruikers van de
planning en control-producten, waaronder raadsleden.

Doel en inhoud van de sessie
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Om antwoord te kunnen geven op de eerste twee vragen heeft de ambtelijke werkgroep, die het
onderzoek uitvoert, twee gesprekken gevoerd met vier raadsleden. Tijdens die gesprekken hebben de
raadsleden aangegeven wat hun informatiebehoefte is en welke verbeterwensen zij hebben.
De volgende tabel bevat de verbeterwensen van de raadsleden.
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In het tweede gesprek met de vier raadsleden is afgesproken dat de verbetervoorstellen van de
raadswerkgroep in een raadssessie worden voorgelegd aan de raad. Het doel van deze sessie is
enerzijds de raad te informeren over de geïnventariseerde verbeteringen en anderzijds de raad de
mogelijkheid te geven daarop te reageren en/of eventuele aanvullende verbeterwensen kenbaar te
maken. Naast de bespreking van de verbetervoorstellen wordt in de sessie ook een aantal
ontwikkelingen in het land onder de aandacht gebracht. Hiertoe zullen externe deskundigen worden
uitgenodigd die korte presentaties zullen geven over hun ervaringen op het gebied van planning en
control. Ook is in de sessie tijd gereserveerd om de aanschaf van een begrotingsapp te bespreken en
een keuze te maken tussen de twee apps die op 14 april aan de raad worden gedemonstreerd.
In schema ziet de agenda van de raadssessie er als volgt uit:
 Opening en inleiding
 Presentaties externe ontwikkelingen
 Keuze van begrotingsapp
 Presentatie van interne informatiebehoefte en verbeterwensen
 Gesprek met de raad over nadere invulling van verbeterwensen
Keuze begrotingsapp
Een korte toelichting op dit agendapunt. De begroting en jaarrekening zijn tot en met de 2 e Burap 2014
in een tablet vorm gepresenteerd. Het gebruiksgemak van het product nam hiermee toe en de
waardering voor de opmaak en vorm was hoog. De verdere ontwikkeling van deze I-pad versie kan
gevonden worden in een app waarmee op het web, via de site van de gemeente, de planning en
control-producten ontsloten kunnen worden. Dit vindt gefaseerd plaats, de meeste gemeenten beginnen
met hun begroting. In een informatiesessie op 14 april worden twee leveranciers in de gelegenheid
gesteld hun app te presenteren, waarna de raadsleden in de gelegenheid gesteld worden om de
voorbeelden van andere gemeenten uit te proberen. De leveranciers van de apps, Pepperfow en Lias,
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de raadssessie op 21 april zal aan de raadsleden
worden gevraagd naar welke app de voorkeur uitgaat. Als bijlage is aan deze memo een keuzematrix
bijgevoegd, met daarin, op basis van een ambtelijk uitgevoerde technische analyse, enkele criteria en
scores van beide apps.
Vervolgstappen
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In het onderzoek naar verbeteringen in planning en control zullen na de raadssessie de volgende
stappen worden gezet.
Concretiseren verbeterwensen (april – mei 2016)
Na de raadssessie zal de ambtelijke werkgroep de verbeterwensen verder concretiseren en waar nodig
inhoudelijk detailleren. Ook zal een planning worden opgesteld voor de realisatie van de verbeteringen.
De uitkomsten van deze acties zullen als aanbevelingen worden opgenomen in het onderzoeksrapport
‘verbeteringen in planning en control’. Dit rapport zal ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.
Bespreking onderzoeksrapport in college (mei/juni 2016)
Het college bespreekt het onderzoeksrapport ‘verbeteringen in planning en control’ en geeft opdracht
om de vastgestelde aanbevelingen in het rapport uit te voeren. Het college informeert de raad hierover
en zal, waar het ingrijpende wijzigingen betreft, besluitvorming hierover aan de raad voorleggen.
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Bijlage 1

criteria
Gebruiksgemak
Mogelijkheid doorklikken
Veel/weinig niveaus
Verhouding beleid/financiën
Presentatie (look)
In vogelvlucht
Doorzoekfunctie op site
Navigatie op de site
Overzichtelijk
Dwarsverbanden
PDF mogelijk?
Real time; op basis van direct
ontsluiten.
Toegankelijkheid voorleesfunctie
Koppelen beleidsdocumenten
Koppeling van de app aan back
office
Beschikbaarheid
overige mogelijkheden
Voorbeelden:

Pepperflow
+
aanwezig
vergelijkbaar
meer beleidstekst
veel info op een pagina
niet
zoekfunctie aanwezig
+ (veel scrollen)
simpele inrichting
+
Ja

Lias
++
aanwezig
vergelijkbaar
goed evenwicht
samenstel van tekst met grafic
aanwezig
zoekfunctie aanwezig
++ (makkelijker door doorklikken)
Menustructuur overzichtelijk
+
ja

Ja
neen
mogelijk

Ja
neen
mogelijk

is in ontwikkeling
op alle apparaten
koppelen van P&C-producten op termijn
mogelijk

bestaand
op alle apparaten
alle P&C-producten gekoppeld in
een portal

http://leidschendamhttp://pcportal.nijmegen.nl/
voorburg.begroting.pepperflow.nl/programma
begroting-2016---2019
http://veere.begrotingsapp.nl/programmabeg http://financien.zaanstad.nl/
roting-2016
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