
Planning & control
Sturing & Grip

Haal als AC eruit (en erbij) wat erin zit –

voor de Raad 

Henk 
Boshove
06 51369916
info@Busine
ssAct.nl

AC sessie
Gemeente

Midden-Groningen



2P&C: waarom steken we er (zoveel) tijd in? AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Als AC kun je goede rol vervullen bij 

- Inspelen op veranderingen in W&R
- Aandringen op betere Besluiten
- Gewoonten ter discussie stellen

/ doorbreken 



3Begin with the end in mind (laatste sheet) 

 In goede, concrete Raadsbesluiten ligt de juiste basis voor goede bestuurlijke planning & control (P&C)

 Check dat de basis uit Raadsbesluiten op de juiste wijze wordt vertaald naar P&C

 Belangrijke Beleidsstukken niet in de kast stoppen.. belangrijke doelen, kritische randvoorwaarden verankeren in P&C 

 P&C documenten: “slechts” stolling op 1 moment tijdens een doorgaand proces

 P&C is hulpmiddel, géén doel op zich. Behandel & bekijk P&C documenten ook zo

 Timing van sturing is essentieel

 Regel niet alles in de vaste, structurele P&C (wees creatief daar omheen)

 Focus op doorgaande lijnen en door de Raad vastgestelde doelen

 Doe niks op basis van één (P&C) document, leg verbinding in/tussen P&C documenten in de 3 jaarlijkse cycli

 Blijf vasthouden aan eigen specifieke thema’s en onderwerpen, dwars door P&C heen

 Sterke focus op Hoofdlijnen / Hoofdzaken geeft meer ruimte voor (belangrijke) details

 Laat je niet teveel afleiden door waan van de dag / wat College presenteert 

 Zorg als AC dat je een doel én een plan hebt. Neem jezelf én je prioriteiten serieus

 Als AC zelf vooruit werken maar óók anderen voor je laten werken. Punten scoren voor de Raad!

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022
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Leg                                   verbinding

Stuurmogelijkheden in P & C (1)
Doe NIKS met P&C op basis van 1 document

TIP (1): 
Bekijk nooit één stuk 

apart. Zoek altijd logische 
samenhang en een breed 

(tijd) perspectief

Samenhang = extreem belangrijk

(2) Bekijk het 
thema gericht

(3) Kijk naar 
wat er niet

 staat

2021
• Jaarstukken 2020
•  Voorjaarsnota 2022
•  Tussentijds 2021
•  Begroting 2022-2025

2022
• Jaarstukken 2021
• Voorjaarsnota 2023
• Tussentijds 2022
• Begroting 2023-2026

2023
• Jaarstukken 2022
•  Voorjaarsnota 2024
• Tussentijds 2023
• Begroting 2024-2027

Leg die verbinding voor jezelf als AC en help de Raad om verbinding te leggen

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022



5Stuurmogelijkheden in P & C (2)
Doe NIKS op basis van één document

TIP (1): 
Bekijk nooit één stuk 

apart. Zoek altijd logische 
samenhang en een breed 

(tijd) perspectief

(2) Bekijk het 
thema gericht

(3) Kijk naar 
wat er niet

 staat
PDF & CTR F

Basis voor 
oplossing

Ook als AC

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022
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Stuurmogelijkheden in P & C (3)
Doe NIKS met P&C op basis van 1 document

Door als AC leden te investeren in 
- het beter begrijpen van de eigen P&C cyclus
- scherper zicht te krijgen op onderlinge samenhang
- verbanden zien tussen kaders, beleid en P&C cyclus  
- verbanden zien tussen beleid, investeringen, 

reserves en voorzieningen 
- zicht op samenhang tussen voorjaarsnota, begroting & 

jaarstukken 
- zicht op samenhang doelen in begroting en 

uiteindelijke realisatie informatie in jaarstukken
    

Kun je jezelf als AC veel beter 
- positioneren en voorbereiden
- gesprek voeren met College en (concern)control
- raad eerder op P&C zaken wijzen / daarover adviseren
- accountant scherper aansturen als opdrachtgever
- rapportages accountant goed doorgronden
- meer rendement halen uit accountant en control  
      

Kun je als AC van veel grotere waarde zijn voor de Raad

AC sessie
Midden-Groningen
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Stuurmogelijkheden in P & C (4)
Denk eens na over gewoonten (voorbeeld 1)

Wel of niet documenten uit 2 
of drie jaarschijven in één 
Raadsvergadering behandelen

Raadsvergadering 7 juli

Raadsvergadering 14 juli

In 2022 twee vergaderingen, een week na elkaar. Vlak voor de vakantie. In 2021 was dit exact hetzelfde. Ook toen 
afzonderlijke behandeling jaarstukken en voorjaarsnota met week er tussen. Is dat bewuste keuze of gewoonte?

Bij best veel andere gemeenten zie je alles in 1 vergadering. Soms zelfs ook met afzonderlijke perspectiefnota / 
Kadernota en 1e Tussentijdse rapportage. Daarmee drie jaarschijven tegelijk in 1 Raadsvergadering

AC sessie
Midden-Groningen
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Stuurmogelijkheden in P & C (5)
Denk eens na over gewoonten (voorbeeld 1)

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Staat er iets in de voorjaarsnota over het stuwmeer aan budgetoverhevelingen?

Dit staat in de voorjaarsnota. Hoe wordt hier in Jaarstukken op ingegaan? Leesbaarheid
Compacte info
Duidelijkheid

Samenhang beleids-, beheer- & investeringsplannen
Trapsgewijze of integrale besluitvorming Raad

Planning versus realisatie
Realistisch begroten
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Stuurmogelijkheden in P & C (6)
Kijk eens naar gewoontes (voorbeeld 2)

Waarom gaat eigenlijk het 
grootste deel van het resultaat 
“automatisch” naar (of uit) de 
Algemene Reserve?

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2019
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Raad

Accountants
-rapport

Jaarrekenin
g  

 College 

Overleg 
Accountant

AC: Corvee-Klapvee-Waardevol-Essentieel?
Minimum variant & veel uitbreidingsopties

?

? ?

?

Doelen op gebied van 
Controle

Doelen op gebied van 
Sturing

Doelen op gebied van 
meedenken/advies

Rol & Positie ten opzichte 
van de Raad

Rol & Positie ten opzichte 
van Accountant

Breedte en omvang 
werkzaamheden

Beschikbare TIJD & 
prioriteit

Samenstelling & 
kwaliteiten AC 

Ondersteuning 
vanuit Griffie

Werkwijze en 
rapportering

 

? ?

AC

Hoe meer ballen in de trechter, des te sneller raakt ‘ie verstopt

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
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11AC: Corvee-Klapvee-Waardevol-Essentieel? (2)
Minimum variant & veel uitbreidingsopties

Als je de basis niet op orde hebt dan is doorontwikkeling vaak gedoemd te mislukken. 

Basis is goede ondersteunende rol vervullen bij controlerende taak Raad en opdrachtgever zijn voor Accountant

Veel AC’s van gemeenten ontwikkelen zich momenteel van “Small” naar “Medium” (of zelfs al verder)

Veel grote gemeenten/provincies hebben een AC gebaseerd op vertegenwoordigingsmodel 
ipv het fractiemodel (1 lid per fractie). Beide modellen kennen de nodige voor- en nadelen & randvoorwaarden

Ontwikkeling -> steeds actievere AC’s, toename in taken en aantal bijeenkomsten (richting 5 – 7x per jaar of meer). 

Vanaf moment dat AC’s “Medium” zijn is professionele leiding én ondersteuning nodig. Ga je als AC onderweg naar 
“Large” dan is dit essentieel en komt er nóg meer druk te liggen op strategisch vooruitkijken en (support bij) waarmaken

Landelijke ontwikkelingen

Waar staan jullie als AC van Midden-Groningen en welke ontwikkelingsrichting kiezen jullie?

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
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AC: Corvee-Klapvee-Waardevol-Essentieel? (3)

Auditcommissie

Small
Auditcommissie

Medium
Auditcommissie

Large

Rol & inzet van de Griffie / Strategische planning & sturing / TIJD

Facilitair: Agenda 
& verslag. Focus op 
Accountant en 
jaarrekening

Facilitair & licht advies: 
Agenda, verslag + lichte 
support (planning, 
coördinatie, voortgang), 
Incidenteel inhoudelijk 
advies P&C, P&C 
stukken

Facilitair en zwaar advies: 
Agenda, verslag + Gedurende 
hele jaar zware support & 
sturing & concrete adviezen 
gehele P&C:
- Inhoudelijk
- Procedureel
- Bestuurlijk
- Klankbord
- Rapportage/
   Advies Raad

Geen
    

Auditcommissie

XXL
    

Auditcommissie

Inzet tijd/energie van Raadsleden & eisen te stellen aan rol/kwaliteit voorzitter HOOGLAAG

LAAG HOOG

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022



13AC: Corvee-Klapvee-Waardevol-Essentieel? (4)
Minimum variant & veel uitbreidingsopties

Kiezen wat voor AC je wilt zijn

Wat de taken en thema’s zijn waar je voor gaat

Hoeveel tijd je daaraan gaat / wilt besteden

Hoe je de Raad gaat ontzorgen

Waar je toegevoegde waarde levert aan de Raad

Hoe je dit waarmaakt

Welke ondersteuning je daarbij nodig hebt

Hoe je jezelf scherp en op koers houdt

Ten opzichte van de vorige AC:
Je hoeft niet dezelfde soort AC te zijn
Je hoeft niet dezelfde doelen en opdrachten te kiezen
Je hoeft niet op dezelfde wijze te werken 

GEWOONTES zijn soms goed en soms fout

Maak niet de fout om de gewoontes van voorgangers over 
te nemen zonder daar goed over na te denken

Bepaal zelf welke Auditcommissie je wilt & kunt zijn, 
hoe je dat gaat realiseren + met welke randvoorwaarden. 
Heb je gekozen en loopt dat niet? Kies opnieuw!

Je hoeft niet meteen te zijn wie je wilt worden

AC sessie
Midden-Groningen
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14Jullie “gewoonte” als AC bij de jaarstukken AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Opening AC advies jaarstukken 2020

Afsluiting AC advies jaarstukken 2019

Jullie hebben een vast stramien voor het advies aan de Raad 
bij de Jaarstukken. 

Met daarbij de gewoonte uitgebreid in te gaan op zaken mbt 
de accountant in algemene zin en geconstateerde 
tekortkomingen.

Daarnaast best (uitgebreide) passages over het eigen 
vermogen van gemeente + solvabiliteit /weerstandsvermogen 

AC advies jaarstukken 2021 nog niet gezien

Doorgaan met deze gewoonte of veranderen?



15AC: Corvee-Klapvee-Waardevol-Essentieel? (6)

Rol & inzet van de Griffie / Strategische planning & sturing / TIJD

Inzet tijd/energie van Raadsleden & eisen te stellen aan rol/kwaliteit voorzitter HOOGLAAG

* WAAR STAAT 
de AC 

van Midden-Groningen ? *

 en...

Hoe ontwikkelt 
de AC zich in de 

komende 4 jaren? 

LAAG HOOG

Passen de randvoorwaarden 
bij de huidige positie en de 

ontwikkeling van de AC?

AC sessie
Midden-Groningen
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16AC: Kiezen & waarmaken (1)
AC sessie

Midden-Groningen
Henk Boshove

29 juni 2022



17AC: Kiezen & waarmaken (2)
AC sessie

Midden-Groningen
Henk Boshove

29 juni 2022
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AC: Raad ontlasten en Waarde toevoegen

Wat is je samenstelling als AC

Wat is je tijdinvestering als AC lid/leden
Welke eisen gelden tav de voorzittersrol
Hoe plan & structureer je het AC werk
     

Hoe laat je anderen voor je werken zodat je zelf makkelijker & beter je werk kunt doen

Wat breng je naar de Raad
Hoe breng je het naar de Raad
Wat mag/moet de Raad ermee
Met wie & wat evalueer je het AC werk
   

Hoe hou je het goede vast & ontwikkel je jezelf structureel als AC

Wat zijn basis uitgangspunten & keuzes voor AC 
Wat zijn aanvullende (jaar) keuzes als AC
Wat zijn ad hoc specials voor AC & hoe richt je dat in

Wat doet de AC niet
    

Hoe laat je je (goed) informeren zodat je weloverwogen keuzes kunt maken

       
                                                               AC: ontlasten en waarde toevoegen       

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022



19Wat controleert de externe accountant? (1)

niet
niet

M.i.v. 2023 (net wéér een jaar 
uitgesteld) ->Geen afzonderlijke 
rechtmatigheidscontrole meer 
door accountant 

AC sessie
Midden-Groningen
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29 juni 2022
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Wat controleert de externe accountant? (2)

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022
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Wat controleert de externe accountant? (3)

Controlerende functie van de Raad
Betreft het geheel van de jaarstukken

2/3 of meer van de jaarstukken 
wordt NIET gecontroleerd door Accountant

In praktijk denken veel Raden en
Auditcommissies (AC) dat Accountant meer doet

Financiële risico’s in de Risicoparagraaf? 
Verhouding weerstandsvermogen – Risico’s 
Cijfers in Onderhoud Kapitaalgoederen? 
Informatie in Paragraaf Grondbedrijf?
Toekomstige ontwikkeling Reserves?
Toekomstige ontwikkeling “kostenegalisatie” 
voorzieningen
etc

AuditCommissie kan hierbij belangrijke rol vervullen:
Duidelijkheid scheppen over rol Accountant
Duidelijkheid scheppen over eigen rol / taken
Duidelijkheid scheppen wat er bij de Raad ligt

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022



22AC: Kiezen & waarmaken (3)
Jaarrekening & Accountant = minimaal

Jaarstukken (incl. jaarrekening) & Accountant

Delen van de P&C cyclus & Accountant

Gehele P&C cyclus, Raadskaders & Accountant

Hele P&C cyclus, Raadskaders, RKc & Accountant

P&C, Kaders, RKc, begeleiding adviestrajecten & Accountant

Alles (ook inhoud) wat aan P&C te haken is & Accountant, incl. vrije onderzoeksrol + gevraagd/ongevraagd advies

----------------- Meer ----------------------------- Maximaal -------------

Hoe breder, des te 
meer noodzaak 
duidelijkheid mbt 
-   uitgangspunten
- afspraken
- werkmethodes
- evaluatie

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022



23AC: Kiezen & waarmaken (4)
AC sessie

Midden-Groningen
Henk Boshove

29 juni 2022

Dit is wat jullie dóén

 Bij welke kerntaken/doelen 
past deze grote inzet als AC ?

 Hoe vertaal je al deze input 
naar actie voor jezelf als AC ?

 Wat en wanneer gaat de Raad 
daar van merken ?

 Wat levert dit de Raad op ? 

Er zitten enkele zeer sterke punten in jullie opzet
Ik zie ook enkele zeer grote valkuilen waar je in kunt vallen
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AC: Kiezen & waarmaken (5)
Hoe vaak, welk soort input/advies AC voor & aan de Raad

“Geen” AC 
advies 

(wel 
boodschap)

 [Raad is zelf aan 
zet zonder input AC]

AC advies timing, 
proces, 

aandachtspunten
[Raad besluit hoe dit 
verder op te pakken]

Inhoudelijk 
advies AC

[AC zelf aan zet & 
rapporteert aan 

Raad]

Maak bewuste keuzes & maak het jezelf bij de start in de nieuwe 
Raadsperiode niet meteen te moeilijk. Bouw het op. 
   

Niet meteen alles zoals het was in laatste jaar vorige Raadsperiode
Plus kies bewust wat voor advies je geeft…

AC sessie
Midden-Groningen
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25Voorbeeld: Risico’s / Risicomanagement

Risico’s en risicomanagement even als voorbeeld van en onderwerp dat niet voor 
elk raadslid gesneden koek is. (Te) Vaak besteed ook de Raad er maar beperkt 
tijd/aandacht aan.

Als AC kun je op dit soort onderwerpen de Raad support geven, bijvoorbeeld door 
er af en toe inhoudelijk in te duiken en de Raad daarover te informeren. 

Of door te zorgen dat de Raad beter of anders geïnformeerd wordt door het College 
of vanuit de organisatie over risico’s / risicomanagement

AC sessie
Midden-Groningen
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Voorbeeld: Risico’s / Risicomanagement

Wat valt je op / waar stel je vragen over bij dit ene overzicht ? Wat valt je op / waar stel je vragen over bij meer jaren 
naast elkaar?  Een meerjarig overzicht is vrij makkelijk 
te maken en in de P&C stukken op te nemen

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Jaarstukken 2021

Begroting 2022
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Voorbeeld: Risico’s / Risicomanagement

Wat valt je op / waar stel je vragen over bij nog meer jaren naast elkaar zet?  Een meerjarig overzicht is vrij makkelijk te maken 
en in de P&C stukken op te nemen. Bijvoorbeeld een 3 of 4 jarig overzicht. Handig voor Raadsleden

AC sessie
Midden-Groningen

Henk Boshove
29 juni 2022

Jaarstukken 2021 Begroting 2022Begroting 2021

Mijn tip aan AC’s: kijk ook eens bij andere gemeenten. Welke risico’s hebben zij, zowel in EURO’s als PM/niet kwantificeerbaar  



28Voorbeeld: Focus op (egalisatie)voorzieningen
Jaarstukken 2021 AC sessie

Midden-Groningen
Henk Boshove

29 juni 2022

Begroting 2021

Begroting 2022

Meerjaarsoverzichten uit verschillende documenten en jaren vergelijken 
geeft vaak extra inzicht en is basis voor beter begrijpen, betere vragen & beter debat (kijk bijv. eens zo naar bestemmingsreserves)
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