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1.  Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet de ambtelijke ondersteuning, coördinatoren Planning & 
Control welkom. 
 

2.  Mededeling 
 Afmelding ontvangen van de heer Kok en de heer Simonse. 

 
3.  Vaststellen agenda 
 Conform. 
  
4.  Aandachtspunten Planning & Control-cyclus 
 Met de ambtelijke ondersteuning is van gedachte gewisseld over de aandachtspunten in de 

Planning & Control-cyclus. Aan de hand van de wettelijke bepalingen en de provinciale 
verordeningen is een eerste verkenning gedaan wat alternatieve mogelijkheden zijn om het proces 
te optimaliseren. 
 
De werkgroep komt op basis van deze gedachtewisseling met de volgende denklijnen voor de 
nieuwe Staten: 

- De peildatum van begrotingskader en tussentijdse rapportage aan te passen zodat de 
financiële consequenties uit de meicirculaire van het Provinciefonds van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken kunnen worden.  

- In kaart te brengen welke onderdelen in de Programmabegroting en de Jaarrekening door 
de jaren zijn toegevoegd boven op de wettelijke bepalingen. Om op basis hiervan te 
beoordelen of alle toevoegingen nog bijdragen aan een helder beeld voor Provinciale 
Staten. 

- Te bekijken of een aangepaste opmaak en een gecomprimeerde versie van de 
Programmabegroting en Jaarrekening het inzicht kan vergroten met als doel een efficiënte 
politieke behandeling.  

- De programma indeling aan te passen waarbij in programma 7 Vernieuwend bestuur 
onderscheid wordt gemaakt in de onderdelen die beïnvloedbaar zijn door politieke keuzes.  

 
De ambtelijke ondersteuning is gevraagd om het effect van de peildatum en de programma-indeling 
op hoofdlijnen in kaart te brengen. 

  
5.  Rondvraag 

De werkgroep verzoekt de laatste werkgroep op 15 februari met een half uur te vervroegen en 
gedeputeerde Hofstra uit te nodigen om samen van gedachte te wisselen over de wijze van 
behandeling van de P&C-producten. 

  
6.  Sluiting 
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Verslag werkgroep herijking P&C / opdrachtgeverschap accountant van 18 januari 2023 
 
Locatie: Provinciehuis (kamer Dronten), Visarenddreef 1, Lelystad  
Tijd: 14:00 – 15:00 uur 


