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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 9 

Datum 6 mei 2019 

Onderwerp Periodieke en bestuurlijke rapportage Verseon: 2019073903 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter besluitvorming 

Toelichting door Marlies Krul  

Bijlagen  -  

 
Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om  
▪ het aantal tussentijdse rapportages terug te brengen van twee naar één keer per jaar 
▪ maatwerkafspraken te maken met de gemeente Noordwijk voor de bouwtaken 
▪ de rapportagemomenten voor de Provincie Zuid-Holland niet aan te passen.  
 
Aanleiding  
Bij de tussentijdse rapportages gaat het om de bestuurlijke rapportage (burap) en de 
(ambtelijke) periodieke rapportage (perrap). In de adviesgroep Inhoud en Financiën & 
Juridische zaken kwam naar voren dat de tussentijdse rapportagemomenten van de dienst niet 
altijd goed aansluiten bij de rapportagemomenten van de gemeenten, waardoor financiële 
borging van prognose-aanpassingen niet tijdig kan plaatsvinden bij de deelnemers.  
In de adviesgroep zijn de rapportagemomenten besproken. Hierin is voorgesteld om terug te 
gaan naar één tussentijdse rapportage. 
 
(Wettelijk) kader 
Nota Planning & Control. 
 
Oplossingsrichting 
In het ambtelijk overleg is geconstateerd dat op dit moment de eerste tussentijdse rapportage 
(over de periode tot en met april) niet aansluit op een rapportagemoment bij de gemeenten. 
Daarom heeft deze rapportage in de praktijk weinig toegevoegde waarde. 
De tweede tussentijdse rapportage (over de periode tot en met augustus) bevat een prognose 
voor het einde van het jaar. Deze rapportage komt voor de gemeenten alleen te laat om de 
aanpassingen mee te nemen in de najaarsnota. Hierdoor kunnen de eventuele financiële 
consequenties niet worden verwerkt.  
In de adviesgroep is daarom geconcludeerd dat het goed zou zijn om terug te gaan naar één 
tussentijdse rapportage over de periode tot en met juni, waarbij een prognose voor het einde 
van het jaar wordt gegeven. Het streven is deze rapportage uiterlijk 15 augustus aan de 
gemeenten aan te bieden, zodat de financiële consequenties kunnen worden verwerkt in de 
najaarsnota.   
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Maatwerk 
De provincie heeft de tussentijdse rapportagemomenten gestroomlijnd met de andere 
Omgevingsdiensten. De provincie gaat in overleg met alle omgevingsdiensten om de 
tussentijdse rapportagemomenten te evalueren en indien gewenst aan te passen. Vooralsnog 
blijven we aan de Provincie rapporteren op basis van de huidige twee tussentijdse momenten. 
 
De gemeente Noordwijk wil graag de voortgang bij de uitvoering van bouwtaken nauwlettend 
in de gaten houden. Daarom zullen met Noordwijk aanvullende afspraken worden gemaakt.  
 
Marap 
De maandelijkse urenrapportages (maraps) blijven we zoals gebruikelijk vanaf maart naar de 
deelnemers sturen. Uitschieters in de urenbesteding worden bilateraal met de deelnemers 
besproken.  
 
Consequenties 
Een tussentijdse rapportage over de periode tot en met juni brengt een aantal consequenties 
met zich mee.  
Ten eerste dient te rapportage te worden opgesteld in de vakantieperiode met een zeer korte 
doorlooptijd (5 weken in 2019).  
Vervolgens dienen de concept-prognoses in augustus te worden afgestemd met de 
gemeenten. Ook hier kan de vakantieperiode een belemmering opleveren.  
Met is een strakke planning gaan we ervan uit dat we dit proceskunnen beheersen. 
 
Planning 
In de adviesgroep is gesproken over de invoering van de aanpassing van de 
rapportagemomenten. Daar werd 1 januari 2020 genoemd als startdatum. In het dagelijks 
bestuur is de wens uitgesproken om de aanpassing per direct in te laten gaan om onnodige 
ureninzet op rapportages te voorkomen.  
 
Daarnaast dient de frequenties van de tussentijdse rapportages te worden aangepast in de 
Nota Planning & Control. Dit zal in de loop van dit jaar worden opgepakt. 
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om  
▪ het aantal tussentijdse rapportages terug te brengen van twee naar één keer per jaar 
▪ maatwerkafspraken te maken met de gemeente Noordwijk voor de bouwtaken 
▪ de rapportagemomenten voor de Provincie Zuid-Holland niet aan te passen.  
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019. 
  
De voorzitter,       de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 
 
 
 

  
 


