
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Integrale ad hoc commissie 

Onderwerp 
 

Instellen Commissie Planning & Control - Herijking 
P&C-cyclus en opdrachtgeverschap accountant  

Datum beeldvorming 
 

5 april 2023 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
 

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Achtergrond verzorgen bij de suggesties van de 
werkgroep Herijking P&C-cyclus en 
opdrachtgeverschap accountant 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
 

Mondelinge toelichting door lid van de werkgroep 
Herijking P&C-cyclus en opdrachtgeverschap 
accountant en beantwoorden van vragen. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
 

30 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
 

Provinciale Staten hebben 14 december 2022 de 
werkgroep herijking Planning & Control-cyclus en 
opdrachtgeverschap accountant ingesteld (zie 
bijlage, #3046111). De opdracht voor de werkgroep 
is om met suggesties te komen voor Provinciale 
Staten in de periode 2023-2027, op de volgende 
onderdelen: 

- de invulling van de Planning & Control-
cyclus 

- de invulling van het opdrachtgeverschap 
accountant 

- de continue investering in kennisdeling bij 
Statenleden. 

Bijgevoegd statenvoorstel (#3082918) is het 
resultaat van de werkgroep. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
 

Het statenvoorstel (#3082918) Instellen Commissie 
Planning & Control – Herijking Planning & Control-
cyclus en opdrachtgeverschap accountant.  
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

Lid van de werkgroep Herijking P&C-cyclus en 
opdrachtgeverschap accountant 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
 
 

Oordeelsvorming in de integrale ad hoc commissie 
van 10 mei 2023. 
Besluitvorming in PS van 31 mei 2023. 

  

 
 
 
20 maart 2023 
 
SGR 
 
Instellen Commissie Planning & Control - Herijking P&C-cyclus en 
opdrachtgeverschap accountant  

 
3093077 

 



 Memo  
 B e e l d v o r m i n g  

 

 Bladnummer 

 2 
 
 
 
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel werkgroep herijking Planning & Control-cyclus / 
opdrachtgeverschap accountant 

3046111 Ja 

Statenvoorstel Instellen Commissie Planning & Control – Herijking 
Planning & Control-cyclus en opdrachtgeverschap accountant 

3082918 Ja 

  


