Planning & control schema 2010
Datum

Wat
jaarrekening 2009

Wie

14-04-10
P-houder

16 dec. / 4 jan.
6-jan
13-jan
25-jan
20-jan
27-jan
22-jan
1-feb

Plaatsing intranet / mail rond ivm activiteiten jaarrekening
Bedrijfsvoering
Uiterlijke datum aanlevering facturen kredieten
Budgetbeheerders
Uiterlijke datum aanlevering facturen en verplichtingen hulpkoBudgetbeheerders
Aftrap jaarrekening
Afdhfden/programmamanagers
Aansluiten salarisadministratie
P&O, bedrijfsvoering
Uiterlijke datum aanlevering facturen en verplichtingen kostenBudgetbeheerders
Single Information Single Audit (SISA)
Budgetbeheerders op afroep
Sisa Controle Deloitte
Bedrijfsvoering
Jaarrekening (budgetanalyse)
1 feb t/m 15 feb Doornemen kostenplaatsen
Budgetbeheerders, FBI
1 feb t/m 15 feb Gegevens kredieten op afroep aanleveren
Budgetbeheerders, FBI
22 feb t/m 8 mrt Analyse en programma verantwoording (budgetanalyse)
Afdelingshoofd van programma
8 mrt t/m 12 mrtBespreken met portefeuillehouder
Afdelingshoofd van programm week10
Programmaverantwoording (beleidsverantwoording)
31 jan t/m 22 fe Aanleveren beleidsverantwoording op afroep door programmaBudgetbeheerders, programmamanagers
31 jan t/m 8 mrt Programmaverantwoording (beleidsverantwoording)
Programmamanagers, bedrijfsvoering
8 mrt t/m 12 mrtBespreken met afd hoofd en portefeuillehouder
Progmmngrs, portefeuillehdr week 10
16-mrt
Beleidsverantwoording aanleveren aan bedrijfsvoering
Programmamanagers
16-mrt
De paragrafen
Op afroep
26-mrt
Aanleveren voor MT
Bedrijfsvoering
30-mrt
MT behandeling jaarrekening
MT/Bedrijfsvoering
8-apr
Concept boekwerk aanleveren B&W
Bedrijfsvoering
12-apr
Accountant
Accountant/fbi
13-apr
Voorlopige vaststelling B&W
B&W
19 t/m 23 apr Opmaak boekwerk jaarrekening
Combo/fbi
11-mei
Jaarrekening definitief vaststellen B&W
B&W
13-mei
Versturen naar drukker
Bedrijfsvoering
18-mei
Versturen naar Raad en RTG leden
Bedrijfsvoering
24-mei
Indienen technische vragen 9:00
Raad/Griffier
28-mei
Beantwoording verzenden naar Raad/RTG
Bedrijfsvoering
1-jun
RTG
Commissie
15-jun
Vaststelling Raad
Raad

10 feb
3-mrt
9-mrt
9-mrt
23-mrt
30-mrt
30-mrt
6-apr
1 apr - 8 april
9-apr
9/14-apr
9/14-apr
14-20 april
21-apr
29-apr
6 mei 9.00
6-mei
10 mei 11.00
11-mei
11-mei
12-mei
17 mei 12.00
18-mei
25-mei

Voorjaarsnota 2010
griffie attenderen op begrotingswensen raad voor 2010
fbi/griffie
griffie wensen raad naar fbi: fbi verdeelt naar afd voor Marap griffie/fbi
start rapportage Voorjaarsnota
budgetbeheerders
aandragen items voor begroting 2011-2014
budgetbeh/progr man/afd hfd
Marap klaar voor afdelingshoofd en proces afgesloten
budgetbeheerders
afdelingshoofd klaar met Marap
afdelingshoofden
inclusief aanvragen wijzigingen meerjarenbegroting 2011-201 afdelingshoofden
Maraps behandelen in MT
MT
Maraps splitsen / filteren naar 8 programma's
fbi
ruw concept naar programmamanagers
fbi
programmamanager sluit kort met progr hoofd en wethouder prog man/wethouder/afdhoofd week 15
programma managers klaar met teksten Berap
programmamanagers
FBI completteert
fbi
marap en berap naar college, vaststellen 27-04
BW
verzenden naar raad
fbi
evt technische vragen Berap indienen bij griffie
griffie/fbi/progr managers
vragen uitzetten naar programmamanagers
fbi
programmamanagers beantwoording afgestemd wethdr
programmamanagers PFH
behandeling in B&W beantwoording: hierna naar raad
BW/fbi
RTG
griffie
evt restvragen na cie uitzetten naar programmamanagers
fbi
beantwoording vragen klaar
programmamanagers
behandeling beantwoording door B&W
B&W
raad
griffie
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Planning & control schema 2010
Datum

Kaderbrief
22-mrt
7-apr
11-mei
25-mei

Wat
Programmabegroting 2011-2014
basis VJN 2010 nieuw beleid + keuzes B&W K3

Wie

start kadernota
aanlevering kaderbrief college behandeling B&W 13 april
kaderbrief RTG
behandeling in de raad

bedrijfsvoering
bedrijfsvoering
bedrijfsvoering

14-04-10
P-houder

Programmabegroting (voorlopig; K3 wijzigingen voorbehouden)
jan/feb/mrt/april K3 verder uitwerken; concrete bezuinigingsvoorstellen in april
eind febr
organisatie attent maken op voorjaarsnota, begroting 2011 bedrijfsvoering
17-mrt
BW klaar info werkgroep fin raad behanndeling BW 23 mrt
bedrijfsvoering
31-mrt
tussentijdse info naar werkgroep fin.
bedrijfsvoering
1-30 mrt
uitwerken opzet kostenverdeling + urenregistratie TIM
bedrijfsvoering
half mrt
overleg over loonbegroting
P&O/bedrijfsvoering
1-apr
uitzetten urenopgave 2011
bedrijfsvoering
20-apr
urenopgave 2011 retour
afdelingshoofden
27-4 en 11-5 collegebehandeling K3 ombuigingsvoorstellen 1e tranche
B&W
27-mei
verwerken voorjaarsnota 2010 in begroting
bedrijfsvoering
1-10 juni
doorrekenen junicirculaire en bezuinigingsplan K3
MT bedrijfsvoering
16-jun
extra BW besluit over bezuinigingsplan en K3 1e tranche B&W
week 24
21-jul
begroting (cijfermatig) klaar
bedrijfsvoering
10-aug
teksten per programma kortgesloten met programmawethoud programmamanagers
li/half aug
13-aug
programmamanager klaar aanleveren naar FBI
programmamanagers
23-aug
aanleveren naar MT
bedrijfsvoering
31-aug
behandeling in MT
MT
1-15 sept
doorrekenen septcirculaire bezuinigingsplan K3 2e tranche
16-sep
aanleveren naar B&W
bedrijfsvoering
21-sep
definitieve vaststelling in B&W en 1e wijziging (2e tranche)
B&W
week 38
23-sep
evt extra BW besluit begroting en 1e wijziging (2e trancheB&W
27-sep
verzending voor drukken naar Hameland
bedrijfsvoering
30-sep
verzending naar raad
facilitair
11-okt
indienen technische vragen 9:00 uur
raad/griffier
12-okt
uitzetten vragen naar programmamanagers/afdelingshoofden allen
12-okt
informele inloopavond begroting 2011
programmamanagers/fbi
14-okt
organisatie klaar (al afgestemd met portefeuillehouder)
allen
week 41
19-okt
behandeling beantwoording in B&W
B&W
20-okt
beantwoording verzenden naar raad/cie f&b
bedrijfsvoering
26-okt
RTG
cie f&b
28-okt
indienen algemene beschouwingen 9:00 uur
raad/griffier
29-okt
uitzetten vragen naar programmamanagers
combo
3-nov
organisatie klaar (al afgestemd met portefeuillehouder)
allen
week 44
4-nov
behandeling in extra B&W
B&W
5-nov
verwerken correcties en verzenden naar raad
afd. fin/griffie
9-nov
vaststelling raad
raad
Zomerbericht 2010
feb- 10 mrt
opzet rapportage
bedrijfsvoering
17-mrt
opzet zomerbericht naar B&W (behandeling 23 maart)
bedrijfsvoering
31-mrt
behandeling in werkgroep fin opzet zomerbericht
bedrijfsvoering
juli
aandragen informatie zomerbericht
afdelingshoofden/progr man
4-aug
zomerbericht naar B&W (behandeling 10 aug)
bedrijfsvoering
11-aug
verspreiden naar raad/RTG
bedrijfsvoering
24-aug
behandeling in RTG
griffie
25-aug
evt restvragen na cie uitzetten naar organisatie
fbi
25/26-aug
beantwoording vragen
programmaman / wethouder
week 34
31-aug
behandeling beantwoording door B&W
B&W
7-sep
raad
griffie
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Datum

Wat
Wie
Najaarsnota 2010 (inschatting 2010 totaal)
1-okt
start rapportage afwijkingen
budgetbeheerders
13-okt
marap klaar voor afdelingshoofd en proces afgesloten
budgetbeheerders
19-okt
afdelingshoofd klaar met Marap
afdelingshoofden
19-okt
Maraps splitsen naar 8 programma's
FBI
26-okt
ruw concept naar programmamanagers
FBI
26-okt
Maraps behandelen in MT
MT
27-okt/1-nov
programmaman. sluit kort met progr hfd en wethouder
wethouder/afdhfd/p.man
2-nov
programma managers klaar met teksten
programmamanagers
9-nov
FBI completteert
FBI
10-nov
marap en berap naar college, vaststellen 16-11
BW
18-nov
verzenden naar raad
FBI
24-11-2009 9.00evt technische vragen Berap indienen bij griffie
raad/griffier
24-nov
vragen uitzetten naar programmamanagers
FBI
29-nov
programmamanagers klaar met beantwoording + wethouder kprogrammaman / wthouder
30-nov
behandeling beantwoording in B&W: hierna naar raad
BW/FBI
30-nov
RTG (incl lijst te beantwoorden vragen)
griffie
1-dec
evt restvragen na cie uitzetten naar progr.managers
FBI
2/3-dec
beantwoording vragen
programmaman / wthouder
7-dec
behandeling beantwoording door B&W
B&W
14-dec
raad
griffie
Opstellen afdelingsplan 2011
apil 2009
medewerker lijstje laten opstellen activiteiten 2011
afd. hoofden/medewerkers
afdeling stelt 1e prioriteiten
1 mei
afd. hoofden
8 juni
afstemmingsoverleg tussen afdelingshoofden acties 2011
afd.hoofden
22 juni
2e afstemmingsoverleg gevolgen begrotingskeuzes college College/MT
01 sep- 1 nov Invullen bijlagen (jaarplanning uren opleidingen)
afd. hoofden
1 november
afd hoofd klaar; verspreiden onder MT leden
afd. hoofden
16-11-10
concept afdelingsplannen in MT
afd.hoofden
18 nov
definitief maken afd. plannen
afd. hoofden
24 nov
aanbieden voor vaststelling MT
afd.hoofden
25 nov
kortsluiten planning met de griffie
MT/Griffie
30 nov
behandeling en vaststelling in MT
MT
8 dec
aanbieden voor vaststelling B&W
directeur
14 dec
behandeling en vaststelling in B&W
B&W
Gemeentelijke belastingen
jan-10
aanvullend kohier gemeentelijke belastingen 2009
team belastingen
feb-10
opleggen aanslagen ledigingen Diftar 2009
opleggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2010
mrt-10
levering bestanden aan CBS tbv bepaling belastingcapaciteit
mei-10
eerste verzending verminderingnota’s 2010
eerste aanvullende kohier gemeentelijke belastingen 2010
jun-10
opleggen aanslagen forensenbelasting 2010
opleggen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2010
jul-10
tweede verzending verminderingnota’s 2010
tweede aanvullende kohier gemeentelijke belastingen 2010
sep-10
derde verzending verminderingnota’s 2010
derde aanvullende kohier gemeentelijke belastingen 2010
aanmaningen gemeentelijke belastingen 2010
okt-10
dwangbevelen gemeentelijke belastingen 2010
nov-10
opleggen definitieve aanslagen toeristenbelasting 2010
vierde verzending verminderingnota’s 2010
vierde aanvullende kohier gemeentelijke belastingen 2010
verzenden herhaalde dwangbevelen 2010
dec-10
vijfde verzending verminderingnota’s 2010
vijfde aanvullende kohier gemeentelijke belastingen 2010
opleggen aanslagen rioolrecht verharde oppervlaktes 2010

14-04-10
P-houder

week 43

week 47
\

week 48

week 25
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