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RAADSINFORMATIE

inzake 'Doorontwikkeling P&C-documenten'

Samenvatting
Bij de Begroting 2017 is de beleidswens 'Doorontwikkeling Planning & Controldocumenten aangenomen, waarmee de ambitie om te komen tot digitale P&Cdocumenten kan worden gerealiseerd. Parallel daaraan is in afstemming met de
Auditcommissie een traject gestart waarin de inhoudelijke doorontwikkeling van
de documenten centraal staat. In deze raadsinformatie schetsen wij de stand van
zaken op beide ontwikkelingen en nemen wij u mee in de fasering en momenten
van onderlinge afstemming die wij voor ogen hebben om uiteindelijk te komen tot
een digitale, maar ook beleidsinhoudelijk compacte en gerichte Begroting 2018.

Inleiding
Elk jaar worden er in alle gemeenten omvangrijke P&C-documenten opgesteld. Met
deze documenten leggen we bestuurlijk plannen voor en leggen we verantwoording
af. Dat maakt het van belang om toegankelijke, transparante en aantrekkelijke
stukken te maken die voldoen aan de eisen van digitaal vergaderen en open data
en college en raad ondersteunen in de uitvoering van haar taken.
De processen om tot deze stukken te komen zijn vaak complex, kwetsbaar en
inefficiënt doordat er met veel koppelingen tussen financiële systemen, Word, Excel
en pdf wordt gewerkt. Daarnaast is het eindproduct niet altijd optimaal leesbaar en
actueel.

Vanuit het verlangen om efficiënter te werken en aan te blijven sluiten bij de
bestuurlijke vraag om toegankelijke, actuele en transparante financiële stukken is
in goede afstemming met de Auditcommissie een verbetertraject in gang gezet dat
zowel het onderdeel digitalisering als de beleidsinhoudelijke doorontwikkeling
omvat.

In de Begroting 2017 hebben wij de beleidswens 'Digitalisering P&C-producten'
voorgelegd. Vanuit de hierbij behorende middelen werken wij momenteel, samen
met de SDD en Bureau Drechtsteden, aan de implementatie zodat wij de begroting
in 2018 in digitale vorm kunnen aanbieden.

Doelstelling
Het primaire doel van het verbetertraject is om de kwaliteit van de
P&C-documenten verder te verbeteren en het proces van totstandkoming efficiënter
te maken. De documenten zijn daarnaast ondersteunend voor het inhoudelijke
debat tussen raad en college, waarbij geldt dat een hogere kwaliteit van de stukken
een beter en gerichter debat kan faciliteren.
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Vanuit de werkgroep uit de Auditcommissie is daarnaast een aantal operationele
doelstellingen aan het verbetertraject gekoppeld. Deze doelstellingen blijven
uitgangspunt bij de verdere uitwerking en zijn medebepalend voor de inrichting van
het vervolgtraject. Deze betreffen:
verbeter en vereenvoudig de vergelijkbaarheid over de jaren;
beperk de omvang van de cyclusstukken;
breng de samenhang tussen de verschillende beleidsprogramma's en besluiten
herkenbaarder in beeld;
vereenvoudig de communicatie over de cijfers met onze burgers;
biedt de informatie zoveel mogelijk integraal aan.

Stand van zaken/de feiten
De doorontwikkeling van de P&C-documenten heeft in 2016 al enkele
voorbereidende activiteiten gekend. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen.

Gezamenlijk traject met Auditcommissie
Woensdag 21 september 2016 heeft de Auditcommissie een avond gewijd aan het
onderwerp 'Digitalisering en inhoudelijke doorontwikkeling van P&C-documenten'.
Om beelden te ontvangen en het gesprek te kunnen voeren over ambities en
doorontwikkeling zijn die avond twee presentaties door externe sprekers gehouden:

Presentatie Lias -software (zie bijlage I)
Lias heeft nagenoeg alle 100.000+ gemeenten als klant. Het belangrijkste inzicht
dat werd geboden betrof het brede palet aan mogelijkheden tot visualisatie van
P&C-informatie. Daarbij rekening houdend met de doelgroep.
De Auditcommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de wijze waarop
collega gemeenten hun begrotingsinformatie in diverse 'gelaagdheden' presenteren.
Ook wij willen deze digitaliseringsslag gaan doorlopen. De implementatie hiervan
kan in het tweede kwartaal van 2017 plaatsvinden, zodat alle betrokkenen daarna
kunnen werken aan de eerste digitale Begroting 2018.

Presentatie methodiek De Argumentenfabriek (zie bijlage 2)
Aanvullend op de digitalisering is het gesprek gevoerd over de inhoudelijke
doorontwikkeling van de programmakaarten. In de visie van De Argumentenfabriek
zijn teksten altijd actief en zo beknopt mogelijk. Daarbij gaat de methodiek van De
Argumentenfabriek qua compacte formuleringen verder dan onze huidige
programmakaarten. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat de eindgebruiker zelf
beelden kan maken bij gecomprimeerde teksten en visualisaties (vb. Infographics)
en voor zijn gedachtenvorming niet per sé behoefte heeft aan uitvoerige
omschrijvingen van doelen, activiteiten of gebeurtenissen.
Algehele conclusie was dat er enthousiasme is voor beide vormen van
doorontwikkeling. De digitalisering kan zo spoedig mogelijk gestalte krijgen vanuit
de daarvoor bestemde middelen uit de Begroting 2017. De inhoudelijke
doorontwikkeling vergt nadere afstemming en uitwerking maar er is geen
belemmering om de voorbereidende werkzaamheden hiervoor, gelijk met de
digitaliseringsslag, in gang te zetten.

Standpunt college
Ook wij delen het enthousiasme van de Auditcommissie om de Begroting 2018 te
digitaliseren. Voorts steunen wij de inhoudelijke doorontwikkeling van de
P&C-documenten, in de vorm van een ontwikkelproces tot aan de nieuwe
raadsperiode. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door De Argumentenfabriek,
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die in opdracht van ons de bestaande programmakaart 'Jeugd & Onderwijs' hebben
herschreven naar een compacte versie (zie bijlage 3).
In onze ogen gaat het hier steeds om een ontwikkelingsproces dat raad, college en
ambtelijke organisatie samen dienen te doorlopen en te ervaren. Daarbij hoort ook
betrokkenheid met de stad en haar belanghebbenden. Dit alles met als belangrijk
doel dat de nieuwe raad in 2018 kan starten met moderne, transparante en
onderling vergelijkbare P&C-documenten.
Wij verwachten daarbij tevens dat de inhoudelijke doorontwikkeling kansen biedt
voor een rijkere dialoog over beleid, doelstellingen en indicatoren. Wij hebben de
ambtelijke organisatie opdracht gegeven om - naast de implementatie van de
digitale begroting - de inhoudelijke doorontwikkeling nog in deze collegeperiode van
een eerste invulling te voorzien om deze uiteindelijk te kunnen verankeren bij de
actualisatie van Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) in de eerste helft van
2018. Hierbij geven wij de volgende uit te werken aspecten mee ter
gedachtenvorming:
het belang van betekenisvolle en eenduidige prestatie-indicatoren;
de balans tussen kwantitatieve prestatie-indicatoren en de kwalitatieve duiding
van gerealiseerde prestaties en behaalde resultaten;
kernachtig formuleren en visueel weergeven zijn geen doelen op zich. Het gaat
om de kwaliteit van het politieke en maatschappelijke debat;
de P&C-documenten dienen als zelfstandig leesbaar stuk antwoord te geven op
de vraag waar middelen kunnen worden gevonden voor in het politieke debat
opkomende nieuwe of te intensiveren beleidswensen.

Kosten en dekking
De kosten voor de aanschaf en implementatie van LIAS zijn begroot op C 25.000,incidenteel (implementatiewerkzaamheden) en structureel C 25.000,- aan
onderhouds- en licentiekosten. Voor zowel de incidente als structurele kosten is bij
de Begroting 2017 in financiële dekking voorzien vanuit de exploitatie.
Voor de inhoudelijke doorontwikkeling is nog geen budget beschikbaar. Voor
voorlopende kosten die in 2017 gemaakt worden, zoeken wij vooreerst interne
dekking binnen de programma's Algemene dekkingsmiddelen en Bestuur en
ondersteuning. Afhankelijk van de noodzaak om externe kosten voor dit traject te
maken en de fasering ervan over de jaren 2017 en 2018, ontvangt u bij de
Kadernota 2018 een beleidswens ter overweging.

Duurzaamheid
Niet van toepassing
Communicatie en inclusief beleid
De Auditconnmissie is van het begin af aan meegenomen in de ambities met het
doorontwikkelingstraject. In de vergadering van 7 december 2016 neemt zij kennis
van de herschreven programmakaart 'Jeugd en Onderwijs' door de
Argumentenfabriek. Daarmee heeft zij, net als het college, zicht op de richting van
de inhoudelijke verandering.
Ook in 2017 betrekken wij de Auditcommissie en de commissie Bestuur en
Middelen, maar bijvoorbeeld ook de commissie Samenspel, periodiek bij de verdere
acties en uitwerkingen. Hiertoe zijn de Auditconnmissies van 8 februari, 10 mei en
7 juni 2017 beschikbaar om voorlopende producten en inhoudelijke afwegingen
vroegtijdig met elkaar te maken.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
De implementatie van de LIAS -software kent een uitwerking in de eerste maanden
van 2017. De inhoudelijke doorontwikkeling kan in de eerste helft van 2017
onafhankelijk van de digitaliseringsslag doorlopen worden, waarbij het logisch is
deze zoveel mogelijk te integreren in het reguliere begrotingsproces.
Bijlagen
1. Presentatie LIAS Online Dordrecht.
2. Presentatie Wat kan beter aan de P&C-cyclus (De Argumentenfabriek).
3. Programmakaart 'Jeugd en Onderwijs' (herschreven versie).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
( A Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris

M.M. van der Kraan
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