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Openbaar ja
Advies van het eigenarenoverleg 9 november:
Geen opmerkingen
Onderwerp

Tijdlijn P&C cyclus 2021 en de geplande bestuursvergaderingen voor 2021

Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met de bijgaande tijdlijn P&C cyclus en de geplande
bestuursvergaderingen voor 2021.
2. In te stemmen met een afwijking op het in de financiële verordening; i.p.v. voor 1 juni
wordt de 4-maandsrapportage na het DB van 11 juni verzonden aan het AB.
Inleiding

In dit agendapunt wordt het voorstel voor de tijdlijn van de P & C cyclus 2021 en de
geplande bestuursvergaderingen 2021 toegelicht. In de bijlage is een de P & C
planning 2021, inclusief bestuursvergaderingen, schematisch weergegeven.

Motivatie

1.1 Op jaarbasis worden de drie rapportages opgesteld
In lijn met de financiële verordening worden op jaarbasis de volgende rapportages
opgesteld:
• Voorjaarsrapportage (eerste 4 maanden)
• Najaarsrapportage (eerste 8 maanden)
• Jaarverslag en rapportage 4e kwartaal
In deze rapportages wordt zowel inzicht gegeven in de productie en de financiën op
hoofdlijnen. Bij de 4- en 12-maandrapportage is een integrale rapportage van de
deelnemer als bijlage bij de algemene rapportage gevoegd.
1.2 De data voor de bestuursvergaderingen zijn afgestemd op de P & C cyclus
In het schema (zie bijlage) is een schematische weergave opgenomen van de
vergaderdata en de belangrijkste onderwerpen uit de P & C cyclus. De vergaderdata
van het bestuur zijn hier op aangepast. Ten opzichte van afgelopen jaar zijn 2 extra
vergaderingen van het DB ingepland, zodat het DB op met meer gelijke
tijdsintervallen bijeenkomt.
1.3 Op 13 januari 2021 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor raden/staten
Er zullen meerdere informatiebijeenkomsten voor raden en staten worden
georganiseerd. Op 13 januari 2021 wordt de eerste gepland waarin onder meer de
kadernota 2022 wordt toegelicht. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort
verzonden.

1.4 Tweewekelijks wordt een individuele urenrapportage verstuurd
Ook in 2021 zal de RUD tweewekelijkse individuele urenrapportages blijven sturen
aan de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemers.
2.1 De 4-maandrapportage wordt na het DB van 11 juni verzonden aan het AB.
In artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening is het volgende opgenomen: “De
voorjaarsrapportage over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar wordt voor 1
juni van het lopend begrotingsjaar aan het Algemeen Bestuur aangeboden.”
In dit agendapunt wordt voorgesteld om op dit punt af te wijken van de financiële
verordening en de rapportage na de DB vergadering van 11 juni te verzenden aan de
AB-leden in verband met een logische jaarindeling van vergadermomenten.
Bijlagen

Voorstel tijdlijn P&C cyclus 2021 en data bestuursvergaderingen RUD Drenthe

Communicatie
persbericht

De vergadermomenten worden vastgelegd

Besluit:

