
Planning en Control Nieuwe Stijl in 
Amersfoort 

 



Ontwikkelingen in Amersfoort 

•  Bezuinigingen 2011:  Vereenvoudiging van planning en control 

•  Vier Pijlers: 
›  Vierjarencyclus als vertrekpunt 

›  Afzonderlijke, continue beleidsevaluatie 

›  Andere opzet van verantwoordingsdocumenten 

›  Minder, maar gerichter rapporteren 



4-jaren-cyclus 

•  Sluit aan bij raadszittingsperiode 
•  Coalitieakkoord = startKADER 
•  Eerste begrotingsbehandeling: uitbundig 
•  Daarna drie keer “simpele bijstelling” 
•  Geen/minder kadernota 

•  Veel minder bestuurlijke drukte 



Geen papier maar gesprek 

•  Minder formele rapportages (b.v. één keer per jaar: ongeveer 
halverwege) 

•  Stuur op essenties: 
›  “volledige” rapportages niet nodig 
›  Politiek = bestuurlijke agenda 

›  Organisatie = going concern 

›  Differentiatie in sturing geen probleem 

›  Dus geen gedwongen uniformiteit/formats 

•  Regelmatig gesprek (zonder veel voorbereiding) 



Waar staan we nu? 

•  Eerste stappen gezet in de permanente beleidsevaluatie 
›  Twee pilots 
›  Informatie digitaal gepresenteerd 
›  Evaluatie:  met name follow up van de pilots is een aandachtspunt 

•  Andere opzet van verantwoordingsdocumenten 
›  Boekje (Beleidsagenda voor het komende jaar, cq de verantwoording erover) 
›  Digitale deel (Begroting en Jaarverslag “oude stijl”) 
›  Onlosmakelijk met elkaar verbonden 

•  Afschaffen Kadernota 

•  Zomerrapportage ipv Lente en herfstbrief 



Dilemma’s 

•  Heeft vereenvoudiging van planning en control niet vooral 
betrekking op de buitenkant?  

•  Vernieuwing van planning en control vraagt om investeringen in 
andere instrumenten. Hoe voorkom je dat er alsnog een stapeling 
van instrumenten ontstaat? 

•  Hoe voorkom je dat er in tijden van (bestuurlijke) crisis een 
regeldruk die haaks staat op de vereenvoudiging? 





Tegen welke knelpunten lopen we op? 

•  Tot nu toe kost het extra werk 

•  Stapeling van instrumenten dreigt (weer) 
›  Nog geen geïntegreerd geheel 

•  Weinig aandacht voor het digitale deel 
›  Geldt met name voor de programmabeschrijving 

›  Ambtelijk en bij het college 

›  Veel energie in randverschijnselen 

›  Ad hoc aandacht bij de raad 



Bestuurlijke situatie 

•  Coalitiewissel 
•  Twee wethouderswisselingen 
•  Onrustige situatie 
•  Kredietoverschrijding Eemhuis 
•  Bezuinigingsrondes 10 en 20 mln. 

•  Implementatie-opgave 
•  Forse personele krimp 
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