
 
AANBIEDINGSFORMULIER 

PRESIDIUM 

 

Datum  : 22 november 2022 
Agendapunt : 10. 
Titel  : Evaluatie begrotingsbehandeling 

 

Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd de begrotingsbehandeling te evalueren.  

Samenvatting: 
De begrotingsbehandeling heeft er als volgt uitgezien: 

 

   oordeelsvorming) 
DD 1 november Oordeelsvormend in 3 parallelle commissies naar thema: 

- Programma's Veiligheid, algemeen 
- Programma Fysiek, duurzaam, groen 
- Programma's Leefbaar, Sociaal 

Datum Activiteit 
20 september Begrotingsbehandeling in auditcommissie 
4 oktober Begroting in B&W 
Vanaf 7 oktober 12.00 uur Aanbieden digitale begroting aan gemeenteraad 
Vanaf 10 oktober Begroting in PDF-formaat beschikbaar 
DD 11 oktober Technische briefing in commissie over systematiek 

begroting, ruimte en rol gemeenteraad en toelichting op 
effect van/omgang met de hoge inflatie op de begroting 

DD 11 oktober Auditcommissie over kwaliteit en informatievoorziening 
Begroting 2023 

7 tot en met 17 oktober Stellen van technische vragen via griffie 
1 november 9.00 uur Technische vragen beantwoord 
31 oktober-7 november Delen concept-moties en amendementen via Griffie 

(waar mogelijk al zo vroeg mogelijk, om te betrekken bij 



 
8 november Begrotingsraad 

 
1. Eerste termijn raad en college (formeel indienen 

eventuele moties en amendementen) 
 Spreektijd 7 minuten per fractie 

(exclusief interrupties) 
 Spreekvolgorde: grootste oppositie, grootste 

coalitie, 2 na grootste oppositie, 2 na 
grootste coalitie, etc. 

 Inclusief indienen moties en amendementen 
 Spreektijd college: 5 minuten, 

wethouder Financiën: 10 minuten 
 

2. Tweede termijn raad en college 
 Spreektijd raad en college: 5 minuten 

 
3. Besluitvorming over amendementen, begroting 

en moties 

 

Bijzonder hierbij is dat we dit jaar de begroting in de commissies hebben besproken. De 
afgelopen jaren hebben we dat niet gedaan en ging, om dubbelingen in bespreking te 
voorkomen, de Begroting direct naar de gemeenteraad. Daar is dit jaar van afgeweken 
vanwege het feit dat we dit jaar geen Kadernota hebben gehad en behandeld (wel een 
Kaderbrief ter kennisname aangenomen).  

Graag vernemen we hoe de begrotingsbehandeling bevallen is en wat mogelijk volgend 
jaar in het behandelproces verbeterd kan worden.   

Financiële consequenties: 
Geen 

Vergaderstukken: 
Geen 
 
Vervolgproces: 
Punten uit evaluatie meenemen naar begrotingsbehandeling in 2023.  


