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aan Auditcommissie 
opsteller Onno Vliegenthart, griffie 
datum 30 mei 2018 
bijlage - 
onderwerp Schema behandeling programmabegroting 2019-2022 
 

 
Jaarlijks wordt de Auditcommissie een schema voorgelegd voor de procedure rond de behandeling 
van de Programmabegroting. Onderstaand schema wijkt t.o.v. het schema van de 
begrotingsbehandeling van vorig jaar af op de volgende punten: 

 Bij de installatie van de nieuwe raad heeft de raad besloten om nieuw vergadermodel in te 
voeren met vaste vergader(donder)dagen. Een volwaardig besluitvormingsproces volgens het 
nieuwe model bestaat uit drie fasen op drie afzonderlijke vergaderavonden: Het Beeld, het 
Debat en het Besluit. De begrotingsraad heeft echter een bijzondere plaats in het politieke 
jaar, met algemene beschouwingen, een debat en besluitvorming op een avond. Voorgesteld 
om wel een aparte vergaderavond te plannen voor het Beeld, maar de fasen Debat en Besluit 
op een avond, namelijk de begrotingsraad van 1 november, te laten plaatsvinden. 

 Geconstateerd werd vorig jaar dat de deadline voor het indienen van technische vragen op 
een vroeg moment in het begrotingsproces was gesteld (een maand voor de begrotingsraad). 
Door het gehele proces ten opzichte van vorig jaar een week op te schuiven is er meer tijd 
voor technische vragen en is er meer dan voorheen sprake van een aansluitende 
begrotingsbehandeling. 

 De consequentie van het plannen van Het Beeld op 18 oktober (vlak voor het herfstreces) is 
dat eventuele toezeggingen of openstaande vragen dienen te worden beantwoord in het 
reces. Bij mogelijke afwezigheid van ambtenaren of collegeleden kan dat tot vertraging in de 
afdoening of beantwoording. 

 

 
 
  

donderdag 20 september Publicatie digitaal op RIS en verspreiding hardcopy exemplaren 

donderdag 27 september Politieke avond – korte presentatie door portefeuillehouder Financiën  

donderdag 4 oktober Bijzondere avond - workshop begroting ambtelijke organisatie/carrousel 

maandag 8 oktober Indienen technische vragen (12.00 uur) 

woensdag 10 oktober Auditcommissie (begroting en bestuursrapportage) 

donderdag 11 oktober ‘Reguliere’ Politieke avond – (o.a. bestuursrapportage) 

maandag 15 oktober Beantwoording technische vragen (17.00 uur) 

donderdag 18 oktober Politieke avond – Het Beeld (parallel o.b.v. clusters) 

 herfstreces 

donderdag 1 november  Politieke avond - Begrotingsraad (Debat & Besluit) 

dinsdag 5 november Reserve begrotingsraad 

Donderdag 15 november Aanleveren vastgestelde programmabegroting bij provincie 
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1. Publicatie 
Na de besluitvorming door het college op dinsdag 18 september wordt de begroting uiterlijk op 
donderdag 20 september naar de griffie verstuurd (zowel digitaal als in hardcopy). De griffie 
publiceert daarna de begroting op het raadsinformatiesysteem. De hardcopy exemplaren worden 
verspreid via de postvakjes van de raadsleden. De pers wordt niet eerder geïnformeerd dan nadat 
de raad in de gelegenheid is gesteld om kennis te nemen van de begroting. 

 
2. Presentatie 

Tijdens de Politieke avond van 27 september licht het college bij monde van de portefeuillehouder 
Financiën de Programmabegroting kort (max. 10 minuten) toe. 

 
3. Schriftelijke vragenronde 

Er is gelegenheid tot het stellen van technische vragen tot maandag 8 oktober 12.00 uur. De griffie 
levert hiervoor een format aan. De beantwoording van de vragen die uiterlijk 8 oktober zijn 
aangeleverd wordt uiterlijk maandag 15 oktober, 17.00 uur integraal aan de raad aangeboden. 
Vragen die na 8 oktober worden ingediend worden zo spoedig mogelijk beantwoord en aan de 
raad aangeboden. Fracties worden echter in verband met de ambtelijke inzet dringend verzocht 
om de vragen voor de deadline van 8 oktober in te sturen. 
 

4. Workshop begroting / Carrousel  
Op dinsdag 4 oktober staat de Bijzondere avond in het teken van de begroting in het algemeen. 
Om 20.00 uur start de avond met een presentatie door de ambtelijke organisatie over het interne 
begrotingsproces (op verzoek van de Auditcommissie). Daarna vindt mede op verzoek van het 
Presidium een carrousel plaats, waarin de ambtelijke organisatie belangrijke ontwikkelingen 
presenteert als vervolg op het onderdeel uit het Inwerkprogramma. 

 
5. Auditcommissie 

Op woensdag 10 oktober vergadert de Auditcommissie om 20.00 uur over de 
programmabegroting en de bestuursrapportage stelt eventueel adviezen ter zake aan de Raad op.  

 
6. Beeldvorming (politieke vragen) 

De beeldvorming wordt ingepland op de Politieke avond van 18 oktober. De beeldvorming vindt 
parallel plaats. Er wordt geen besluitvormende vergadering ingepland, zodat de beeldvorming 
wordt gepland van 20.00 uur tot 23.30 uur. 
 

7. Begrotingsraad 
Op donderdag 1 november is er de Begrotingsraad (met 5 november als reserve/uitloopdatum). 
Die vangt om 17.00 uur aan en wordt rond 19.00 uur geschorst voor een dinerpauze. 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. 
 

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


