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 Wijzigingen in de p&c cyclus
 Middenbeemster, 28 februari 2012
 Het college van burgemeester en wethoudefs doet u hierbij onderstaand voorstel.
 Hoogachtend,
 burgem e er en wethouders van Beemster.
 . Brinkman E. Kroese-vrolijks
 gemeester secretaris
 Sap/nvaûing voorstel: -- ---- .....-.-
 Het verbeleren van de p&c cyclus is een onderdeel van het collegeprogramma 2010-2014. Naar
 aanleiding hiervan wil het college u graag de volgende voorstellen voorle|en!
 1. Gedurende het Iopende jaar begrotingswijzigingen vaststellen in de volgende situaties, waaraan
 fihanciële gevolgen verbonden zijn:
 - Kadernota, waar het gaat om aanpassingen voor het Iopende jaar.
 - Tussenrappo|age, waar het gaat om aanpassingen voor het Iopende jaar.
 - Septembercirculaire.
 - Raadsbesluiten met financiële consequenties, wijziging in het lopende jaar verwerken.
 2. De tussenrappo|age over de eerste zes maanden Iaten gaan in plaats van 8 maanden, zodat de
 gegevens meegenomen kunnen worden in de begroting. Door het vervroegen van de
 tussenrappodage is informatie gelijktijdig met de begroting beschikbaar, inclusief de
 begrotingswijziging voor het lopendejaar.
 3. Betere monitoring van beleidsdoelen. De mogelijkheden kengetallen uit de bedrijfsprogrammatuur
 te genereren zullen wij onderzoeken. Vanaf de begroting 2013 zullen wij de beschikbaarheid van
 meetbare doelstellingen verbeteren, ook op basis van geschikte kengetallen.
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 Voorgesteld wordt in te stemmen met de drie gedane voorstellen mbt de p&c cyclus.
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