Goedemorgen,
Via het presidium hebben wij u wensen omtrent de Bestuurlijke Planning 2022 vernomen. Gezien de
reactie van mevrouw Boer Rookhuiszen van 25 augustus jl. leek het ons goed om een nadere
toelichting te geven op onze twijfel bij de haalbaarheid van die wensen.
U geeft aan in de Bestuurlijke Planning graag zes maanden vooruit te kijken, zoals dat bij de
Bestuurlijke Planning 2021 steeds het geval is geweest. Dat zou betekenen dat u nu al inzicht zou
krijgen in de plannen voor 2022. Die wens begrijpen we, maar is niet reëel. Door het jaar heen klopt het,
maar in de aanloop naar een nieuw jaar is dat niet mogelijk. Op hoofdlijn zijn daar twee redenen voor:
1. De begroting 2022 moet eerst vastgesteld worden
De begroting is het vertrekpunt van de plannen voor het nieuwe jaar. Pas als uw raad die heeft
vastgesteld (begin november) weten het college en de organisatie hoeveel budget er
beschikbaar is voor welke plannen. Dat is ook het startsein om de plannen om te zetten naar
jaarplannen per team. Dat betekent niet dat de organisatie tot die tijd niets doet aan de
voorbereiding voor 2022, maar het definitief maken van de jaarplannen kan pas na november.
2. Het vergaderschema van de raad moet eerst vastgesteld worden
In de presidiumvergadering van 23 augustus jl. behandelde u het vergaderschema van 2022. Dit
is echter nog niet vastgesteld. Een vastgesteld vergaderschema is cruciaal voor het opstellen
van een Bestuurlijke Planning. Medewerkers weten dan hoe de aanlooproute qua tijd is richting
een raadsvergadering:
➢ Wanneer moet het college uiterlijk een besluit nemen over de stukken?

➢ Wanneer moet een ambtenaar stukken dan uiterlijk aanleveren?
➢ Is het dan wel haalbaar om op een bepaalde raadsvergadering te richten of is
het beter om een andere maand te kiezen?
Zulke vragen kunnen pas zorgvuldig afgewogen worden zodra het definitieve vergaderschema
bekend is.
De Bestuurlijke Planning van 2021 ontving u in december 2020. Wij kunnen ons voorstellen dat u liever
eerder inzicht heeft in de planning van het komende jaar. Daarom gaan we het concept van de
Bestuurlijke Planning van 2022 aanbieden bij de behandeling van de begroting 2022, tijdens uw
raadsvergadering van 9 november. Dat is een maand eerder dan vorig jaar. Op basis van uw bijdragen
tijdens die vergadering kunnen we de conceptplanning dan mogelijk nog aanpassen.
Met vriendelijke groet,

Floris Grijzenhout
Directiesecretaris

