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Meerjarenvisie 2014-1018 

  inclusief coalitieakkoord 

  Meer mensen aan het werk / meer zelfredzaamheid 

 

Begrotingen 2014 en 2015 

  doelstellingen 

  resultaten 

  indicatoren 

 

Blik vooruit naar 2016 t/m 2019 

  met behulp van begroting 2.0 



jaarcyclus 
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 2014              2015     2016                       2017 
   
      
 

        Tussenrapportage                                   Tussenrapportage        Tussenrapportage    Tussenrapportage  

 1                                                            1          1                 1 

 

                       2                  Rekening  2014               2                Rekening 2015                 2   Rekening 2016             2 

 

                       3                  Begroting 2015                3                Begroting 2016      3   Begroting 2017                3 

  

 4 4 4 4 



P&C schema 
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document jaar college raad proces 

          

1e tussenrapportage (utra-light) t maart 2016 maart 2016 mt-college-raad 

          

jaarrekening t - 1  maart 2016 mei 2016 mt-college-auditcie-raad 

          

2e tussenrapportage (met vooruitblik) t mei 2016 juni 2016 mt-college-auditcie-raad 

          

3e tussenrapportage (light) t 13 oktober 2015 27 oktober 2015 mt-college-raad 

    oktober 2016 oktober 2016 mt-college-raad 

          

begroting t + 1 17 september 2015 3 november 2015 mt-college-thema-avond-raad 

    september 2016 november 2016 mt-college-thema-avond-raad 

          

4e tussenrapportage (slotprognose) t 1 december 2015 15 december 2015 mt-college-auditcie-raad 

    november 2016 december 2016 mt-college-auditcie-raad 



1e tussenrapportage (ultra-light) 
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- Voortgangsinformatie (geen besluit) 

- Stand van zaken 

   doelstellingen 

   resultaten 

   voortgang grote projecten  

   (rapportage op afwijkingen niveau) 

- Financiële wijzigingen 

  autonome ontwikkelingen (informatief) 

  nieuwe ontwikkelingen (informatief) 

- Geen beleidsaanpassingen 

- rechtstreeks naar raad 



Jaarrekening 
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- Verantwoording op doelstellingen 

 (met o.a. verantwoording grote projecten) 

- Financiële afronding boekjaar 

- Toelichting accountant in auditcommissie 

- Met advies auditcommissie rechtstreeks naar raad 



2e  tussenrapportage 

1 juni 2015 

gemeente Schagen   | 7 

Deel A 

- Stand van zaken 

  doelstellingen 

  resultaten 

  voortgang grote projecten  

- Financiële wijzigingen 

 autonome ontwikkelingen 

 nieuwe ontwikkelingen 

- Voortgang taakstelling (bezuiniging) 

 

Deel B 

- Vooruitblik volgend jaar (en volgende jaren) (kaderstellend 

moment) 

- Met advies auditcommissie rechtstreeks naar raad 

 

 

 

 

 

 



3e tussenrapportage (light) 
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- Voortgangsinformatie (geen besluit) 

- Stand van zaken 

   doelstellingen 

   resultaten 

   voortgang grote projecten  

   (rapportage op afwijkingen niveau) 

- Financiële wijzigingen 

  autonome ontwikkelingen (informatief, o.a. mei-   

  circulaire) 

  nieuwe ontwikkelingen (informatief) 

- Geen beleidsaanpassingen 

- rechtstreeks naar raad 



Begroting 
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- Actiepunten in het komende jaar 

 

- Eventueel bijstellen doelstellingen en resultaten 

  bijgewerkt aan de hand van de 2e       

  tussenrapportage 

 

-   Blik vooruit naar volgende drie jaren 



4e  tussenrapportage 2014 (slotprognose) 
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- Stand van zaken 

  Financiële wijzigingen 

 voorbereiding jaarrekening 

 autonome ontwikkelingen 

 september circulaire gemeentefonds 

 nieuwe ontwikkelingen 

- Geen beleidsaanpassingen 

- Met advies auditcommissie rechtstreeks naar raad 

 

 

 

 

 

 



Wat valt op? 
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- Doelstellingen en resultaten aanpasbaar in 2e 

tussenrapportage en begroting 

 

- Meerjarenvisie blijft van kracht hele raadsperiode 

 

- Nog meer?? 



Vragen 
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EINDE 


