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Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over onze voornemens ten aanzien van de bestuurlijke jaar-

cyclus voor het jaar 2018, ter uitvoering van het besluit dat wij op 19 december 2017
hebben genomen.

lnleiding
Op basis van ervaringen die wij in 2017 opgedaan hebben met de aangepaste jaar-
cyclus houden wijvoor 2018 vast aan de uitgangspunten:

- een compacte cyclus op het vlak van rapportage- en besluitvormingsmomenten;

een productie en doorwerking van de teamplannen als onderdeel van de jaar-
cyclus;

- beperking van het aantal uitvraag- en productiemomenten in de organisatie (aantal
nog te bepalen).

Ook voor 2018 gaan wij uit van een compacte jaarcyclus, waarin bijstelmomenten zo
veel mogelijk geintegreerd worden aangeboden. Daarom wordt het aantal momenten
van rapportage-, actualisatie- en bijstelling beperkt tot twee tussentijdse momenten
(bijde Voorjaarsnota2}ls via de 1u Bestuursrapportage 2018, bijde Begroting 2019
via de 2e Bestuursrapportage 2018) en via één eindverantwoording in de jaarstukken
Voor de eerste globale planning wordt uitgegaan van het PS-vergaderschema voor
2018 zoals dit op Huisnet gepubliceerd is. Na besluitvorming over de bestuurlijke
jaarcyclus wordt vervolgens gekeken of de meer gedetailleerde productieplanning
'passend' te krijgen is.
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Voorjaarsnota 20 1 9 en tussentijdse rappo rtages
ln 2018 nemen wijde 1" Bestuursrapportage 2018 graag mee bijde Voorjaarsnota
2018 en de 2" Bestuursrapportage bijde Begroting 2019. ln uw Staten kan dan te-
gelijk aan de orde komen wat de stand van zaken is en wat er eventueel bijgestuurd
moet worden. Het gaat in 2018 (nog) wel om afzonderlijke documenten. De 1" Be-
stuursrapportage 2018 zalvooral een actualisatie zijn van het beleid voor 2018 vanuit
'het hier en nu'.

ln de Voorjaarsnota 2018 zal het college vooral inzetten op het succesvol afronden
van al gemaakte afspraken. Uitgangspunt voor de Voorjaarsnota20lS wordt de stand
van zaken, zowel inhoudelijk als financieel. Wel wordt in de planning voor de productie
van de Voorjaarsnota 2018 ruimte gereserveerd voor een meer strategische inbreng
vanuit de organisatie. Daarnaast willen wij in de Voorjaarsnota 2018 expliciet aan*
dacht besteden aan de stand van zaken van de realisatie van het Collegeakkoord,
met daarbij als expliciet onderdeel de realisatie van de lnvesteringsagenda.
De Voorjaarsnota 2018 is voor behandeling in juni 2018 gepland, zodat daarna nog
voldoende tijd overblijft voor uitwerking van de kaderstelling uit de Voorjaarsnota naar
de Begroting 2019.

Begroting 2019

Vanuit de Voorjaarsnota 2018 start de productie van de Begroting 2019 en die van de
teamplannen voor 2019. Dit gebeurt ook in 2018 als een integrale invulling van de
provinciale doelenboom (als onderdeel van het programmaplan van de Begroting
2018), vanuit de door uw Staten vastgestelde (beleids)opgaven. Denk daarbijaan
verplaatsing van de speerpuntteksten naar de Nota van aanbieding, zodat dit een
meer politiek/bestuurlijke'oplegger'voor uw Staten wordt dan nu het geval is.

Planning en bijstelling: 2e Bestuursrapportage 2018 en Begroting2018t2019
Als onderdeel van een compacte P&C-cyclus worden ook de 2e bestuursrapportage
en de begroting voor het volgende jaar in samenhang voorbereid en in uw Staten be-

sproken. ln oktober/november verschijnt dan de begroting met bijbehorende nota van
aanbieding. De begroting bevat de integrale planning voor het komende jaar. De nota
van aanbieding is het'politieke uithangbord'van de keuzes die voorgesteld worden.
Voorstellen voor het lopende jaar worden gedaan in de tegelijkertijd verschijnende
2e bestuursrapportage. Voor de Begroting 2019 wordt de stand meegenomen op
basis van de effecten van de Meicirculaire Provinciefonds 2018. ln de Begroting 2019
wordt nog niet de stand venverkt naar aanleiding van de Septembercirculaire, aanne-
mende dat deze op de derde dinsdag van september blijft verschijnen als uitwerking
van de Miljoenennota. ln de Nota van aanbieding wordt wel het effect op de vrije
ruimte gepresenteerd; venverking vindt plaats in de laatste begrotingswijziging van het

)aar.

E i ndejaarsverurachti n g : laatste beg roti n gswijz i g i n g van het jaar
ln december verschijnt de laatste begrotingswijziging over het lopende begrotingsjaar
Deze wijziging omvat geen uitgebreide rapportage - deze komt niet veel later aan de
orde in het kader van de jaarstukken - maar deze bevat in elk geval een 'eindejaars-
verwachting' voor het reken ingresultaat en daarnaast de overheveli ngsvoorstellen.
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Tussentijdse begrotingswijzigi ngen
Als de actualiteit dat wenselijk maakt, vindt tussentijdse actualisatie van de Begroting
2018 (en 2019) in elke vergadering van uw Staten plaats. Dit gebeurt bijvoorbeeld in
juli2018 als de Meicirculaire is verschenen. Uitgangspunt moet zijn, dat in elk Staten-
stuk waarin voorstellen worden gedaan die geld kosten en waarvoor de bestaande
budgetten niet voldoen, ook meteen een begrotingswijziging moet worden bijgevoegd
Dan worden de financiële consequenties veel beter in beeld gebracht en is meteen
duidelijk hoe de vlag erbij hangt.

Toekomstbeeld: herijking van de doelenboom
Ervan uitgaande, dat het college zich richt op realisatie van de gemaakte afspraken
zijn voor de Begroting 2019 als laatste begroting van het huidige college geen ingrij-
pende wijzigingen van de doelenboom te verwachten. Het college werkt binnen de
bestaande opgaven aan realisatie van met uw Staten afgesproken doelen.
Voor de nieuwe collegeperiode komt er als onderdeel van de doorontwikkeling van
opgavegericht en opdrachtgestuurd werken een herijking van de provinciale doelen-
boom. Dit proces heeft zijn beloop in 2018 en leidt tot een concept-doelenboom als
'onderlegger' voor het nieuwe Collegeakkoord.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris voorzítter
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