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datum 17 juni 2020 

onderwerp schema behandeling programmabegroting 2021 
 

 

 

Publicatie 

Na besluitvorming door het college op dinsdag 29 september wordt de begroting uiterlijk op 

donderdag 1 oktober 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. 

 

Auditcommissie en Begrotingscarrousel 

Op dinsdag 13 oktober vergadert de auditcommissie over de begroting en vindt aansluitend een 

begrotingscarrousel (‘begrotingsmarkt’) plaats. 

 

Schriftelijke vragenronde 

Er is gelegenheid tot het stellen van technische vragen tot vrijdag 16 oktober 12.00 uur. De griffie 

levert hiervoor een format aan. De beantwoording van de vragen die uiterlijk 16 oktober zijn 

aangeleverd wordt uiterlijk vrijdag 23 oktober, 17.00 uur integraal aan de raad aangeboden. Vragen 

die na 16 oktober worden ingediend worden zo spoedig mogelijk beantwoord en aan de raad 

aangeboden. Fracties wordt echter in verband met de ambtelijke inzet dringend verzocht om de 

vragen voor de deadline van 16 oktober in te sturen. Fracties geven bij de indiening van de technische 

vragen aan over welke onderwerpen zij op de begrotingsmarkt met de ambtelijk deskundigen willen 

doorpraten.  

 

Beeldvorming op twee Politieke avonden 

De beeldvorming vindt plaats op de Politieke avond van 28 oktober en 29 oktober (niet parallel). 

 

Besluitvorming in de begrotingsraad 

Op donderdag 5 november is er de Begrotingsraad (met dinsdag 12 november als 

reserve/uitloopdatum). Die vangt om 16.00 uur aan en wordt rond 19.00 uur geschorst voor een 

dinerpauze. De orde van de begrotingsbehandeling is als volgt: 

donderdag 1 oktober Publicatie digitaal op RIS en verspreiding hardcopy exemplaren 

Dinsdag 13 oktober Auditcommissie 

Dinsdag 13 oktober Begrotingscarrousel  

Vrijdag 16 oktober Indienen technische vragen (12.00 uur) 

Vrijdag 23 oktober Beantwoording technische vragen (17.00 uur) 

 herfstreces 

Woensdag 28 en 

donderdag 29 oktober 
Politieke Avond 

donderdag 5 november begrotingsraad 

vrijdag 13 november Aanleveren vastgestelde programmabegroting bij provincie 
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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 

en moties. 

e. Tweede termijn college, onder meer met reactie op amendementen en moties. 

f. Stemming over amendementen, voorstel (begroting) en moties. 

 

Aanlevering bij provincie 

De programmabegroting dient uiterlijk 15 november (inclusief verwerkte amendementen) bij de 

provincie te zijn ingeleverd. Gekoerst wordt op vrijdag 13 november. 


