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Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitpunt 

Bijlagen  a. Nota Planning & Control 

 
 
Besluitpunten AB 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot verlenging van de 
nota Planning & Control 2020 – 2023 met twee jaar.  
 
 
Aanleiding 
De huidige nota is vastgesteld op 5 november 2018 voor de periode 2020-2023. Op 10 februari 
2020 is een herziene nota vastgesteld waarbij de vaststelling van de formatie, de bestuurlijke 
rapportages en de wijze van vaststellen van het tarief van de Provincie Zuid-Holland zijn 
geactualiseerd.  
 
De dienst staat aan de vooravond van enkele wetswijzigingen die invloed hebben op de nota 
Planning & Control. Te denken valt aan de rechtmatigheidsverklaring, wijziging van de WGR en 
de Omgevingswet. Bepaalde veranderingen zijn nu nog niet ver genoeg uitgedacht, bestuurlijk 
verkend en afgestemd met de deelnemers om al te kunnen worden ingevoerd. Hierdoor is 
herziening of aanvulling van bepaalde onderdelen van de Nota P&C in de toekomst 
noodzakelijk. Alles met als doel de transparantie en de flexibiliteit verder te verbeteren maar 
ook zekerheid te bieden voor de (financiële) huishouding van de dienst.  
 
 
(Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland. 
 
 
Planning 
De huidige Nota Planning & Control heeft een looptijd van 2020 tot en met 2023. Echter, de 
begroting voor 2024 wordt al vastgesteld in de eerste helft van 2023. Dit betekent dat de nota 
die betrekking heeft op 2024 vóór 2023 moet worden vastgesteld om een geldige nota te 
hebben voor het boekjaar 2024.  
 
Voorgesteld wordt om de huidige nota te verlengen met twee jaar, zodat de nieuw op te 
stellen nota gelijke tred houdt met de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland in het kader van de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  
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Toelichting 
De afgelopen jaren is de dienst actief geweest met een aantal urgente ontwikkelingen.  
 
1. De rechtmatigheidsverklaring 
Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2023 zelf in de jaarrekening verantwoording 
afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan 
tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Die wijziging is onderdeel van het 
Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers.  
 
Deze wijziging betekent dat enkele beleidsstukken en uitvoeringsregelingen zoals het 
controleprotocol, de controleverordening, het controleplan etc. herschreven dienen te 

worden. De dienst is hier nu volop mee bezig en de verwachting is dat deze stukken in het 4e 
kwartaal ter besluitvorming/doorgeleiding aan u zullen worden voorgelegd. Na akkoord zal er 
worden gekeken naar de mogelijk benodigde aanpassingen in de Nota Planning & Control. 

 
2. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
Per 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van kracht 
geworden. Sommige van de wijzigingen uit deze wet hebben betrekking op de nota Planning 
en Control. Te denken valt aan de wijzigingen van aanlevertermijnen van begroting en 
jaarrekeningen, maar ook andere regels kunnen van invloed zijn op de zaken die in de nota 
geregeld zijn.  
 
Met deze wetswijziging worden de mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om de eigen 
controlerende en kaderstellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken 
aangepast en uitgebreid. Ook wordt de democratische legitimatie van de besluitvorming 
binnen samenwerkingsverbanden vergroot. Voorbeelden zijn het recht een zienswijze in te 
dienen (onder meer bij het treffen van een regeling en bij besluiten), het instellen van een 
gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden en afspraken hoe om te gaan met 
burgerparticipatie. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer invloed op het functioneren van 
een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling.  
 
Bovenstaande veranderingen zijn nog niet volledig uitgedacht en afgestemd met de 
deelnemers. Hieraan zal de komende periode aandacht worden besteed. De resultaten zullen, 
naast eventuele aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling, onderdeel worden van de 
nieuwe Nota Planning en Control. 
 
De gewijzigde Wgr geeft de tijd tot medio 2024 om een aantal wijzigingen door te voeren. 
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot verlenging van de 
nota Planning & Control 2020 – 2023 met twee jaar.  
 

Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2022,  
 
de voorzitter,        de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian       M.E. Krul-Seen 
 
 


