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Agendapunt: 7 
Aard van de bespreking: oordeelsvormend 
Onderwerp: Doelstelling intervisiegroep sturing P&C 
  
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling? 
 

Om ervoor te zorgen dat de doelstelling van en de 
afspraken over de intervisiegroep sturing P&C vast liggen 
is dit memo opgesteld. 

Wat wordt er van Commissie gevraagd? 
 

In te stemmen met de doelstelling/afspraken rondom 
deze intervisiegroep. 

Wat is de doelstelling/wat zijn de afspraken? Op uitnodiging van gedeputeerde Stuivenberg hebben in 
de intervisiegroep sturing P&C plaats genomen vanuit 
de commissie: Remco Bosma, Sjaak Simonse en Paul 
Vermeulen. De portefeuillehouder is voorzitter van de 
intervisiegroep. Vanuit de ambtelijke organisatie zijn 
Herwin Bult (accounthouder financiën), Gerbe de Vos 
(controller) en Klarie Offringa (adviseur financiën) 
betrokken. Namens de commissie is ook uw 
commissiegriffier aanwezig. 
De intervisiegroep sturing P&C denkt vooralsnog na over 
verbetervoorstellen op drie onderwerpen/thema’s: 
- De timing van de P&C stukken; 
- De inhoud van de P&C stukken; 
- Het voorspelbaar vermogen van de P&C stukken; 
Het voornemen is om voor de zomer van 2016 in uw 
commissie met een notitie te komen waarin een 
doorkijk wordt gegeven naar verbetervoorstellen voor 
de P&C documenten. Ook is het voornemen om de vanaf 
2017 de verbetervoorstellen in te voeren. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest? 
 

N.a.v. de commissievergadering van 14 oktober heeft 
de commissie bestuur besloten om een intervisiegroep 
sturing P&C in te stellen die samen met 
portefeuillehouder en ambtelijke organisatie nadenkt 
over verbetering van de P&C cyclus. De eerste 
bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden op 11 
november en is mondeling verslagen in de 
commissievergadering van 18 november. Er zullen in het 
komende halfjaar naar behoefte nog nieuwe 
bijeenkomsten worden gepland. 

Hoe gaat het na deze ronde verder? 
 

Vanuit de intervisiegroep zal na elke bijeenkomst een 
(schriftelijke) terugkoppeling plaats vinden in uw 
commissie. 
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