Planningscyclus (M)GR kaders/begroting/jaarrekening 2017 e/v
Proces
Dit voorstel wordt besproken in/met:
- de kring van griffiers van de regio Nijmegen en Rivierenland;
- de kring van secretarissen van de regio Nijmegen.
- de adviesfunctie regio Nijmegen en het PFO financiën regio Nijmegen.
Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)als volgt aangepast: elke Gemeenschappelijke Regeling dient de algemene en financiële kaders voor het volgende
begrotingsjaar jaarlijks uiterlijk 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in elke gemeente.
Kaderstelling is gedefinieerd als wezenlijke veranderingen van gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële kaders.
Een jaarlijkse uitgebreide en gewijzigde kaderstelling is overigens niet wenselijk, omdat dit haaks
staat op de beoogde continuïteit in beleid en organisatie.
Beleidswijzigingen dienen idealiter het gevolg te zijn van beleidsnota’s op lokaal niveau. Minder grote bijstellingen zijn het resultaat van nauw bestuurlijk (portefeuillehouders) en ambtelijk vooroverleg
met de GR. Dit past bij de rolverdeling GR en deelnemende gemeenten. Daarin kunnen de GR-en
ook een duidelijke initiërende rol spelen.
Begroting Gemeenschappelijke Regelingen
Wettekst: Volgens de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen zendt de GR de ontwerp begroting 2016 minimaal 8 weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe aan de
raden. De raden kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting
vast. De begroting moet vanaf 2016 uiterlijk 1 augustus bij provincie Gelderland zijn.
Vorig jaar is besloten het proces van de begrotingen van de GR parallel aan het proces van de gemeentelijke jaarverslagen/jaarrekeningen voor de zomer af te ronden.
Jaarverslag en jaarrekening Gemeenschappelijke Regelingen
Wettekst: De Gemeenschappelijke Regeling verstrekt volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen vóór 15 april de voorlopige jaarrekening en het accountantsrapport ter kennisname aan de
gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening moet uiterlijk 15
juli bij de provincie binnen zijn.
Evaluatie toegepaste planning 2017
Vorig jaar is gestart met een duidelijk behandelschema voor de kaderstelling, jaarrekening en begroting van gemeenschappelijke regelingen (GR) in de Regio Nijmegen. Hiervoor is gekozen vanwege
de hoeveelheid taken die onder gebracht zijn bij GR’en, de belangrijkheid van deze taken, de gewenste gemeentelijke sturing daarin en tot slot de daarmede gemoeide overheidsfinanciën en dus
risico’s.
Dit schema heeft er toe geleid dat:
- jaarrekeningen en begrotingen van GR tijdig in de raden aan de orde gesteld konden worden;
- de behandeling in de raden ook werkelijk inhoud had;
- jaarrekeningen en begrotingen nagenoeg gelijktijdig in de raden aan de orde waren, wat als nadeel kende volle agenda’s;

- dat geen duidelijker kaderstelling in het voorjaar heeft plaatsgevonden en dus het beleid van de
GR niet wezenlijk gewijzigd is met uitzondering wellicht van de GGD die een meerjarenbeleidsplan heeft vastgesteld, dat al in november in de meeste raden is behandeld;
- daar waar de afhandeling van jaarrekening en begroting was gemandateerd aan het college was
sprake van veel tijd en ruimte om daarover standpunten in te nemen;
- een correcte toepassing van de wet Gemeenschappelijke Regelingen zoals die luidt per 2015.
- Ruimte aanvullende opmerkingen…
Planning 2018
De volgende doorlooptijden zijn gehanteerd, waardoor elk gremium voldoende tijd heeft:
- Adviesfunctie: 4 weken (uitgaande van meerdere betrokken medewerkers)
- Ambtelijk advies/ collegebehandeling per gemeente: 3 ½ weken voor begroting en jaarrekening
- Gemeenteraden: 4 1/2 weken voor begroting en jaarrekening
- Algemeen Bestuur GR’s: drie weken
Met deze uitgangspunten kom ik tot het volgende schema. Genoemde data betreffen allen uiterste data.
Planning
Uiterste data
1
Vaststelling BRN-normen
Voor 20 oktober 2016
2
Vaststelling kaders door DB/AB GR
Voor 15 december 2016
3
Standpunten raden op nieuwe beleidskaders
Voor 5 februari 2017
4.
Vaststelling jaarrekening 2016 en begroting 2018 door DB/AB Voor 1 april 2017
5.
Advies adviesfunctie jaarrekening en begroting
Voor 1 mei 2017
6.
Standpunt gemeentebesturen (college en/of raad)
Voor 19 juni 2017
7.
Vaststelling door AB GR
Voor 8 juli 2017
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