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Geachte heer, mevrouw. 

Uw raad heeft gevraagd naar uniformering bij de behandeling van de begrotings- en 
jaarstukken van onze verbonden partijen. 

De wet kent een duidelijke regeling rondom begroting en jaarstukken bij publieke verbonden 
partijen en de jaarstukken bij private verbonden partijen. In de gemeenschappelijke 
regelingen zelf zijn ook diverse eigen regelingen omtrent de Planning- en Control (PC)-
cyclus opgenomen. Uniformering van het PC-proces is mogelijk, maar moet wel in overleg 
met de overige deelnemers in de verbonden partijen vorm gegeven worden. 

Vanaf 2014 stellen wij voor deze stukken van onze verbonden partijen zoveel mogelijk in 
een tweetal raadsessies te bespreken namelijk: 

Voor de zomervakantie de begrotingen en jaarstukken van de gemeenschappelijke 
regelingen; 
Na de zomervakantie de jaarstukken (en eventueel begrotingen) van de overige 
verbonden partijen (NV's, BV's, CV's en GEM's). 

Uitgangspunt blijft in ieder geval dat als bij een verbonden partijen 'problemen' gesignaleerd 
worden of financiële tekorten, dit onmiddellijk aan het college en de gemeenteraad 
gerapporteerd wordt. 
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Volgvel 2 

Voor een betere uniformering moeten enkele gemeenschappelijke regelingen op onderdelen 
worden aangepast. In de diverse gemeenschappelijke regelingen worden namelijk 
verschillende data in genoemd. Dit zullen we uit efficiencyoverwegingen pas doen zodra de 
nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt ingevoerd, aangezien daarin ook 
een nieuwe termijn rondom de PC-cyclus wordt gehanteerd. Het wetsvoorstel ligt sinds mei 
2013 bij de Tweede Kamer. 

Wij verwachten dat de wet niet eerder dan 1 januari 2015 wordt ingevoerd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de bureemeester. 
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