
Bijlage 1: Voorstel verbetervoorstellen jaarcyclusproducten
2012BEM21

1. Nieuw te ontwikkelen Voorstel: 1e doc.: Onderbouwing/argumentatie: Randvoorwaarden:

1a. Digitale Publieksversie overnemen Begr 2012 is een reeds in gang gezet traject waarover ook al afspraken met PS zijn gemaakt

1b. Digitale link naar beleidsnota's overnemen Begr 2013

past in verder gebruik digitale mogelijkheden; verhoogt inzichtelijkheid Relevante beleidsnota's bekend en beschikbaar. Technisch 

mogelijk.

1c. Uniforme opzet alle producten overnemen Begr 2013 is relatief eenvoudig te realiseren; verhoogt leesbaarheid

1d. Nieuw hoofdstuk Algemene Middelen overnemen VJN 2012 is relatief eenvoudig te realiseren; verhoogt inzichtelijkheid

1e. Doorkijk meerjarenraming verlengen overnemen VJN 2012 verhoogt inzichtelijkheid financiele positie lange termijn Ramingen moeten enigszins betrouwbaar zijn

1f. In Control Statement in jaarrekening afwijzen nvt geen toegevoegde waarde voor inzicht in financien en bedrijfsvoering

1g. Overzicht personeelskosten en formatie overnemen Begr 2013 deels BBV-verplicht, deels extra informatie gezien opgave formatiereductie Gegevens eenvoudig beschikbaar in P-administratie

1h. Geprognotiseerde balans overnemen Begr 2013 is relatief eenvoudig te realiseren; verhoogt inzichtelijkheid

1i. Nieuwe paragraaf Reserves en Voorzieningen overnemen Rek 2011 komt tegemoet aan wens van PS; verhoogt inzichtelijkheid

2. Verbeteren

2a. Bestuurlijke Samenvatting overnemen VJN 2012 Is reeds bestaande toezegging aan PS ; verhoogt leesbaarheid

2b. Opmaak en presentatie overnemen Begr 2013 verhoogt leesbaarheid

2c.  Concretiseren doelstellingen overnemen Begr 2013 verhoogt inzichtelijkheid en aansluiting bij andere kaderstellende documenten

2d. Nieuwe indicatoren ontlenen aan beleidsnota's bespreken met PS continu aansluiting P&C-cyclus met beleidscyclus In de beleidsnota's zijn indicatoren geformuleerd

2e. Inzicht in "wat mag het kosten" overnemen Begr 2013 verhoogt inzichtelijkheid eenvoudig uit F-administratie te halen

2f. Financiële verschillenanalyses overnemen Rek 2012 verhoogt inzichtelijkheid

2g. Standaardverloopoverzicht balansposten overnemen Rek 2011 verhoogt inzichtelijkheid

2h. Begroting opdelen in twee boekwerken overnemen Begr 2013 boekwerken beter hanteerbaar

3. Handhaven

3a. Opzet Financiële Begroting (hoofdstuk 2) overnemen Begr 2012 reeds in gang gezet bij begroting 2012; verder verbeteren tbv inzicht

4. Versoberen

4a. Terugbrengen aantal programma's (cf indeling CA) bespreken met PS VJN 2012 PS bepaalt programma's uit programmabegroting aanpassen F-administratie

4b. Kortere beleidsteksten overnemen VJN 2012 verbeteren leesbaarheid

4c. Minimale productenraming en -realisatie overnemen Begr 2012 reeds in gang gezet bij begroting 2012

5. Afschaffen

5a. Niet wettelijk-verplichte informatie bespreken met PS B2013 Welke informatie moet behouden blijven?

5b. Najaarsrapportage in huidige vorm bespreken met PS NJR 2013 Welke vorm voldoet aan verwachtingen PS?


