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Nee  

 

Voorstel 
Neem kennis van bijgevoegd vergaderschema 2020 en stel dit vergaderschema, inclusief eventuele 

wijzigingen, vast. 

 

Samenvatting 
De bestuurlijke besluitvorming van de P&C cyclus voor 2020 is verwoord in bijgevoegd vergaderschema. 

Deze is gelijk aan de cyclus van 2019, echter zijn de volgende afwijkingen in de planning doorgevoerd: 

 de rapportageperiode van bestuursrapportage 2020-1 wordt een maand vervroegd; 

 de rapportageperiode van bestuursrapportage 2020-2 wordt een maand naar achteren geschoven.  

 

Bij het plannen van de vergaderdata van het algemeen en dagelijks bestuur is zoveel als mogelijk 

rekening gehouden met een goede spreiding van de P&C producten. 

 

Voorbesproken 
De P&C cyclus is voorbesproken met het DB, het MT en de regiefunctionarissen van de deelnemers.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 20 november 2019  
 

Toelichting 
Bijgevoegd vergaderschema geeft het bestuurlijke traject weer voor 2020 van de P&C producten binnen 

GBLT. Dit schema is afgeleid van de P&C kalender 2020. De P&C kalender 2020 geeft op hoofdlijnen 

weer hoe de cyclus ten aanzien van verschillende interne en externe P&C producten in 2020 verloopt. Bij 

de start van elk P&C product zal een detailplanning op basis van deze kalender opgesteld worden en ter 

kennis bij de betrokkenen van dat product worden gebracht. 

 

Gezien de cyclus 2019 is de rapportageperiode van beide bestuursrapportages een maand verschoven. 

Voor de 1ste bestuursrapportage zal de periode tot en met april lopen om de besluitvorming in het 

algemeen bestuur voor het zomerreces te laten plaatsvinden. De 2de bestuursrapportage wordt een 

maand naar achteren geschoven (rapportagedatum tot en met september) om de doorlooptijd te 
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verkorten van het bestuurlijke traject. Ook is in de planning van deze producten rekening gehouden met 

de begrotingswijziging en de daarbij horende wettelijke termijn van de zienswijzen.  

 

In het vergaderschema 2020 zijn de vergaderdata benoemd voor dagelijks en algemeen bestuur. Deze 

data zijn dus nog niet geaccordeerd door het algemeen bestuur. Wanneer het algemeen bestuur ervoor 

kiest hiervan af te wijken, zal dit van invloed zijn op de aanlevermomenten in de P&C cyclus. In 

voorkomende gevallen zal de kalender dan moeten worden aangepast. Deze aanpassingen worden met 

de intern betrokkenen gecommuniceerd. 

 

Personele consequenties 
Geen.  

 

Financiële consequenties 
Geen.  

 

Juridische consequenties 
Geen.   

 

I&A consequenties  
Geen.   

 

Communicatie consequenties  
De kalender zal, na vaststelling van het vergaderschema 2020, integraal worden gedeeld met de 

betrokkenen bij GBLT en het vergaderschema wordt gecommuniceerd met de regiefunctionarissen van 

de deelnemers. 

  

Publicatie 
Geen.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen.  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen. 

 

Resultaten en evaluatie 
De afzonderlijke P&C documenten zijn het resultaat van het doorlopen van de P&C cyclus 2020 en zullen 

–indien nodig - geëvalueerd worden. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de uitwerking van de 

wijzigingen ten opzichte van de cyclus in 2019. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden 

gebruikt bij het opstellen van de cyclus voor 2021.  
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