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Via dit memo informeer ik u over de procedure m.b.t. de behandeling van de 
Programmabegroting (pb) 2014 e.v. Tevens wordt aangegeven hoe in de maand oktober de 
“overige” onderwerpen worden behandeld. 
 
In het vergaderschema (zie Ris) is de behandeling van de programmabegroting (pb) in de 
periode september – oktober opgenomen.  
 
A. Begroting 

1. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 september biedt het College (inclusief 
mondelinge toelichting wethouder Duindam) de pb formeel aan de Raad aan. 
(Uiterlijk) die dag is de pb (ook in hard-copy) beschikbaar voor de raadsleden en 
fractieassistenten. 

2. Op dinsdag 8 oktober, 20.00 uur, wordt een “begrotingsmarkt” georganiseerd, waar 
de Raad aan de ambtelijke organisatie technische vragen kan stellen over de 
systematiek van bepaalde begrotingsonderdelen. Deze bijeenkomst heeft geen 
politiek, maar een informatief karakter. De griffie zal in nauw overleg met het MT deze 
begrotingsmarkt voorbereiden en organiseren. U wordt daarover later geïnformeerd. 

3. Op dinsdag 15 oktober vergadert de Auditcommissie over de pb en stelt eventueel 
een advies ter zake aan de Raad op. 

4. Op woensdag 16 oktober is er een integrale commissiebehandeling van de pb (cie. 
Middelen). Hier is voor burgers de mogelijkheid tot inspreken. Het voltallige College 
wordt voor deze commissiebehandeling 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. 

5. Op donderdag 31 oktober is er de Begrotingsraad (met 4 november als 
reservedatum). Die vangt om 15.00 aan en wordt om 17.30 uur geschorst. In dat 
tijdvak is de eerste termijn van de Raad plus overige onderwerpen (zie hierna onder 
B). Van 17.30 – 19.30 uur is er een dinerpauze, waarbij gelegenheid is te lobbyen 
(amendementen en moties). Om 19.30 uur wordt de vergadering hervat. Dan begint 
het College met een eerste termijn, waarna de tweede termijn voor Raad en College 
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begint. De vergadering wordt bij voorkeur uiterlijk 23.30 uur gesloten. Let op! Deze 
tijdsduidingen zijn indicatief. Afhankelijk van het debat en het verloop van de 
vergadering wordt het tijdstip van schorsen bepaald! 

6. De pb dient uiterlijk 15 november (inclusief amendementen) bij de Provincie te zijn 
ingeleverd. 

 
PS. Tussen 26 september en 16 oktober is er eveneens een schriftelijke ronde, waarin alle 
typen vragen (technisch en politiek inhoudelijk) aan de orde kunnen komen. Deze ronde is 
een aanvulling op de mogelijkheid om ook telefonisch contact op te nemen met de 
desbetreffende beleidsafdelingen voor vragen en de begrotingsmarkt. Het College heeft 
aangegeven de vragen die vóór 10 oktober zijn gesteld, vóór de commissiebehandeling van 
16 oktober te hebben beantwoord. De beantwoording van de vragen die daarna zijn gesteld, 
is uiterlijk 30 oktober voor beschikbaar is.  
De beantwoording kan desgewenst bij de mondelinge behandeling van de pb worden 
betrokken in de commissie cq begrotingsraad. Afstemming over de concrete procedure 
geschiedt tussen het MT en de griffie. U krijgt een format / toelichting waarin de vragen 
kunnen worden opgenomen. Nadere informatie volgt later. 

 
B. Overige onderwerpen in oktobercyclus 
Voor overige onderwerpen in de maand oktober is er een reguliere commissiecyclus 
ingepland. Dit is anders dan voorgaande jaren. Omdat de pb in de cie Middelen van 16 
oktober wordt behandeld, is er naar verwachting weinig ruimte voor andere onderwerpen. De 
commissievoorzitter zal hiermee rekening houden in de voorbereidingen bij het opstellen van 
de agenda. Het kan dus zijn dat de behandeling van bepaalde onderwerpen wordt 
opgeschort tot de novembercyclus.  
De onderwerpen die uiteindelijk naar de raad worden doorgeleid komen op 31 oktober zoveel 
als mogelijk in het middagdeel aan de orde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


