
Proces bespreking Begroting 2023

Het vaststellen van de Kadernota in juni geldt in Dordrecht als het politieke zwaartepunt 
van het jaar. Met de Kadernota stelt de raad voor het aankomend jaar de ambities, 
doelen en prioriteiten van het stadsbestuur vast, inclusief de financiële kaders. Deze 
kaders worden uitgewerkt in de Begroting. Het lopende jaar is een bijzonder jaar: in 2022 
is er geen Kadernota in de gemeenteraad gekomen omdat 2022 een verkiezingsjaar was 
en draaide om verkiezingsprogramma's en aansluitend het coalitieakkoord. 
De besluitvorming over de Begroting ziet er daarom anders uit. In deze notitie wordt 
nader ingegaan op hoe de Begrotingsbehandeling in 2022 plaatsvindt.

Begroting
Eerder is besloten dat algemene beschouwingen alleen bij bespreking van de Kadernota 
plaats te laten vinden en niet bij de Begroting. Uit een eerdere evaluatie naar de 
begrotingsbehandeling kwam naar voren dat de commissiebehandeling van de begroting 
geen toegevoegde waarde heeft gehad. Daarom is vanaf 2019 besloten de begroting niet
te behandelen in de commissies, maar direct in te brengen in de raad. Omdat 2022 een 
bijzonder jaar is, is de planning uitgewerkt zonder behandeling in commissies cf. eerder 
afgesproken, maar in optie staat behandeling in commissies. De auditcommissie kan 
beslissen tot behandeling in commissies. 

Digitale begroting

De begroting is gedigitaliseerd op verzoek van de toenmalige auditcommissie. Voor 
gemakkelijke verwijzing wordt er met paginanummers gewerkt. Voor raadsleden die de 
begroting niet digitaal willen lezen, biedt de afdeling daarnaast ook een .PDF-versie aan. 

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

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

7 tot en met 17 oktober Stellen van technische vragen via griffie
1 november 9.00 uur Technische vragen beantwoord
1 november Optioneel indien de Auditcommissie dit adviseert aan de

agendacommissie: Beeld- en oordeelsvormend in de 
raad naar thema (Veiligheid-algemeen; Fysiek-
duurzaamheid-groen; Leefbaar-sociaal)

1 november Optioneel: proces nogmaals in Auditcommissie
7 november Delen concept-moties en -amendementen via Griffie
8 november Begrotingsraad

1. Eerste termijn raad en college (formeel indienen 
eventuele moties en amendementen)

 Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief 
interrupties)

 Gebruikelijke spreekvolgorde bij behandeling 
P&C-stukken



 Inclusief indienen moties en amendementen
 Spreektijd college: 5 minuten, wethouder 

Financiën: 10 minuten

2. Tweede termijn raad en college
3. Besluitvorming over amendementen, begroting 

en moties


