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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de planning van de bestuurlijke jaarcyclus voor het jaar
2o20. Deze planning is ondennrerp van bespreking geweest in de werkgroep pro-
grammabegroting van uw staten op 11 december 201g. De werkgroep heeft in-
gestemd met de voorgestelde planning en de daarin verwerkte wijziging van de be-
stuurlijke jaarcyclus.

Bij de voorbereiding van de jaarplanning voor de bestuurlijke P&C-jaarcyclus voor
2020 hebben wij mogelijkheden gezien om verbeteringen aan te brengen in de infor-
matievoorziening aan uw Staten, tegelijk met een vereenvoudiging van de jaarcyclus
Naast de tijdstippen waarop wijvoorstellen de diverse P&C-documenten te laten ver-
schijnen, stellen wij een wijziging voor van de wijze waarop wijomgaan met tussen-
tijdse inhoudelijke rapportages aan uw Staten.

voor 2020 gaan wij uit van een jaarcyclus met daarin de volgende elementen:
1. de Jaarstukken 2019 in uw vergadering van 27 mei 2020 (en niet in uw verga-

dering van 22 april202o) en in de statencommissie FCBE van 13 mei 2020.
Een eerder voornemen om de Jaarstukken 2019 in april in uw Staten te laten be-
spreken is niet haalbaar gebleken, omdat wij afhankelijk zijn van informatie van
derden, bijvoorbeeld cijfers van de NOM. Deze zijn naar verwachting niet tijdig be-
schikbaar voor een "vroege" bespreking van de Jaarstukken 2019 in uw Staten;

2. de Voorjaarsnota 2020 in uw vergadering van 1 juli 2020 (en geen "vroege va-
riant" op 27 mei 2020). Deze planning wijkt af van het vergaderschema voor 2O2O

dat u bijeen eerdere gelegenheid is verstrekt. Een "vroege" Voorjaarsnola202O
zou u in meitegelijk met de Jaarstukken 2019 worden aangeboden. Dit is echter
niet conform de afspraak met uw Staten, dat per Statenvergadering hooguit één
document uit de P&C-cyclus wordt geagendeerd;
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3. een eerste (financiéle) actualisatie van de Begroting 2O2O in uw vergadering van
1 juli 2020 en in de Statencommissie FCBE van 17 juni 2020. Deze voornamelijk
financiële actualisatie van de Begroting in juli die geen onderdeel is van een meer
bewerkelijk P&C-instrument, geeft naar wij hopen de mogelijkheid de effecten van
de Meicirculaire provinciefonds mee te nemen. Centraal staat hierbij het beeld van
de vrije bestedingsruimte;

4. de eerste (en enige) inhoudelijke Bestuursrapportage 2020 in uw vergadering op
30 september 2020 en in de Statencommissie FCBE van 16 september 2020. Êen
inhoudelijke - met rapportage in termen van "rood-oranje-groen" - integrale Be-
stuursrapportage in september met zowel een inhoudelijke als financiële bijstelling
van de Begroting verschijnt op een moment dat er geen andere P&C-documenten
geagendeerd worden;

5. de Begroting 2021 c.a. in uw vergadering op I 1 november 2O2O en in de Staten-
commissie FCBE van 28 oktober 2020. De Begroting 2021 wordt op het gebruike-
lijke tijdstip in november gepland, ook in verband met de verplichte toezending
aan toezichthouder BZK;

6. een tweede (financiële) actualisatie van de Begroting 2020 in uw vergadering van
11 november 2O2O en in de Statencommissie FCBE van 28 oktober 2020.
ln november kan een tweede actualisatie van de Begroting 2020 meteen meege-
nomen worden in de Begroting2021, ongeveer zoals dat in 2019 bijde Begroting
2O2O ook gebeurd is;

7. een derde actualisatie/slotwijziging met eindejaarsprognose in uw vergadering op
'16 december 2020 en in de Statencommissie FCBE van 2 december 2020. De

slotwijziging van de Begroting 2020 in december hoeft op zich geen integrale in-

houdelijke rapportage te bevatten, maar wel een goede en meer uitgebreide on-
derbouwing van de prognose voor de Jaarstukken 2020, het daarin opgenomen
resultaat en de eventuele (voor)bestemming via overhevelingen en stortingen in
reserves.

Voor 2020 wordt het aantal inhoudelijke bestuursrapportages teruggebracht van twee
tot één, met daarnaast een aantal tussentijdse voornamelijk financiële actualisaties en
een slotwijziging van de Begroting 2O2O (zonder inhoudelijke rapportage, maar wel
met onderbouwde ei ndejaarsprognose).
Het uitbrengen van één inhoudelijke Bestuursrapportage per jaar leidt ertoe, dat de
overgebleven rapportage meerwaarde heeft in die zin, dat er meer te rapporteren valt
en er ook eerder bijgesteld kan worden dan tot dusverre het geval was. lncidenten die
maatregelen noodzakelijk maken zullen altijd tussentijds aan uw Staten gemeld
worden. Daarvoor zijn ook meer tussentijdse actualisaties van de begroting voorzien,
die van een goede beleidsmatige toelichting worden voorzien. Op die manier denken
wij de begroting gedurende het jaar zo actueel mogelijk te houden.
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Over verdere verbeteringen op het vlak van de bestuurlijke jaarcyclus wisselen wij
graag verder met u van gedachten in de Werkgroep Programmabegroting.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll


