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Hierbij treft u een (jaarlijks terugkerend) memo over de procedure m.b.t. de behandeling van de 
Programmabegroting 2017 e.v. Tevens wordt aangegeven hoe in de maand oktober de ‘overige’ 
onderwerpen (normale bespreking in commissie Welzijn, Ruimte en Middelen) worden behandeld. 
 
In het vergaderschema (zie Ris) is de behandeling van de programmabegroting in de periode oktober 
– november opgenomen.  
 
A. Begroting 

1. Publicatie 
Na de besluitvorming door het college op dinsdag 20 september wordt de begroting uiterlijk op 
donderdag 22 september naar de griffie verstuurd (zowel digitaal als in hardcopy). De griffie 
publiceert daarna de begroting op het Ris. De hardcopy exemplaren worden verspreid via de 
postvakjes van de raadsleden. 

 
2. Schriftelijke vragenronde 

Er is gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen van technische aard tot 3 oktober 9.00 
uur. Gaarne de schriftelijke vragen nummeren en een duidelijke verwijzing opnemen naar de 
passage/bladzijde waar de vraag betrekking op heeft. De vragen aanleveren in een ‘plat’ 
Word-document. De beantwoording van de vragen die voor 3 oktober 9.00 uur zijn 
aangeleverd wordt uiterlijk 10 oktober, 17.00 uur integraal aan de raad aangeboden. Vragen 
die ná 3 oktober, 9.00 uur worden aangeleverd, worden zo spoedig mogelijk beantwoord en 
aan de raad aangeboden. 
 

3. Presentatie 
Tijdens de raadsvergadering van 29 september licht het college bij monde van de wethouder 
financiën de Programmabegroting kort (max. 10 minuten) toe. 
 

4. Auditcommissie en/of Begrotingsmarkt 
Op dinsdag 4 oktober vergadert de Auditcommissie om 19.30 uur over de 
programmabegroting stelt eventueel een advies ter zake aan de Raad op. Om 20.30 uur vindt 
er een presentatie plaats (waarbij de gehele Raad wordt uitgenodigd) door een externe 
deskundige, bijvoorbeeld over het onderwerp Verbonden Partijen (in relatie tot de P en C-
cyclus). De begrotingsmarkt komt in dat geval te vervallen, zodat alle ambtelijke inzet zich kan 
richten op de schriftelijke vragenronde.  
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Op dinsdag 4 oktober vergadert de Auditcommissie om 19.00 uur over de 
programmabegroting stelt eventueel een advies ter zake aan de Raad op. Om 20.00 uur vindt 
de begrotingsmarkt plaats. Deze markt bestaat uit twee delen. Eerst (start 20.00 uur; 
Trouwzaal) vindt er een presentatie plaats door een externe deskundige, bijvoorbeeld over het 
onderwerp Verbonden Partijen (in relatie tot de P en C-cyclus). Daarna (vanaf 21.00 uur; 
Koepel) kunnen raadsleden en fractieassistenten aan de ambtelijke organisatie technische 
vragen stellen over de systematiek van bepaalde begrotingsonderdelen.  

 
5. Commissiebehandeling 

Voor de begrotingsbehandelingen zijn twee vergaderavonden gereserveerd, 12 en 13 oktober. 
Voor burgers is er de mogelijkheid tot inspreken op 12 oktober. Het voltallige college wordt 
voor beide commissievergaderingen uitgenodigd. Zo mogelijk wordt de behandeling 
programmagewijs ingestoken, zodat er duidelijk afgebakende thematische blokken zijn. 
Hierover wordt u nader door de commissiegriffier/-voorzitter(s) geïnformeerd. 

 
6. Begrotingsraad 

Op donderdag 27 oktober is er de Begrotingsraad (met 3 november als reserve/uitloopdatum). 
Die vangt om 17.00 uur aan en wordt rond 19.00 uur geschorst voor een dinerpauze. Mede op 
basis van de uitkomsten van de commissies Algemeen van 5 en 6 oktober (zie hieronder bij B) 
zal worden bezien of er naast de begroting ook andere bespreekpunten op die raadsagenda 
komen. De orde van de begrotingsbehandeling is doorgaans op hoofdlijn als volgt: 
a. Eerste termijn raad, maximaal 10 minuten per fractie, zo mogelijk met aankondiging 

amendementen/moties. 
b. Dinerpauze. 
c. Eerste termijn college. 
d. Tweede termijn raad, geen maximum spreektijd, discussie over onder meer 

amendementen / moties. 
e. Tweede termijn college, onder meer met reactie op amendementen en moties. 
f. Stemming over amendementen, voorstel (begroting) en moties. 
 

7. Aanlevering bij Provincie 
De Programmabegroting dient uiterlijk 15 november (inclusief verwerkte amendementen) bij 
de Provincie te zijn ingeleverd. 

 
 

 
 
B. Overige onderwerpen in oktobercyclus 
Voor overige onderwerpen in de maand oktober zijn er twee commissies Algemeen ingepland, op 5 en 
6 oktober. Het aanbod bespreekstukken zal door de commissievoorzitters en –griffiers op een logische 
wijze over de commissies worden verdeeld. Op donderdag 3 november vindt er een raadsvergadering 
plaats, waar eventuele onderwerpen vanuit deze commissiecyclus aan de orde kunnen komen. Deze 
raadsvergadering is tevens uitloop voor de begrotingsraad van 27 oktober. 

20 september Besluitvorming in college 

Uiterlijk 22 september Publicatie digitaal op RIS en verspreiding hardcopy exemplaren 

Uiterlijk 3 oktober Indienen schriftelijke vragen 

29 september Korte presentatie begroting door portefeuillehouder Financiën  

4 oktober Auditcommissie (en Begrotingsmarkt) 

10 oktober Beantwoording schriftelijke vragen 

12 en 13 oktober Begrotingscommissies 

27 oktober  Begrotingsraad 

3 november Reguliere raadsvergadering / reservedatum begrotingsraad 

15 november Aanleveren vastgestelde programmabegroting bij provincie 


