
Proces bespreking begroting 2023 en Burap 2022  

In deze notitie wordt ingegaan op de tijdlijn van de Bestuursrapportage 2022 en 

Begrotingsbehandeling in 2022 over de Begroting 2023. 

 

Bestuursrapportage 

Het voorstel van de auditcommissie aan de agendacommissie is om de 

bestuursrapportage voor politieke bespreking (oordeelsvormend) door te geleiden. De 

auditcommissie stelt voor de behandeling Burap voor de behandeling Begroting te 

plannen. De technische vragen van partijen zijn beantwoord per mail en toegevoegd aan 

het dossier. Tijdens de oordeelsvorming maken partijen in de eerste termijn hun 

voorlopige standpunt ten aanzien van de Bestuursrapportage kenbaar.  

De oordeelsvorming is opgenomen in de termijnplanning op 11 oktober, de 

auditcommissies zijn verzet van november en december naar 11 oktober en 22 

november. 

 

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. In 2022 is er geen 

Kadernota verschenen vanwege de verkiezingen. De auditcommissie adviseert de 

agendacommissie de begroting wel oordeelsvormend in commissies te behandelen. 

Omdat het de eerste vertaling van het coalitieakkoord naar de begroting betreft en 

omdat de raad heeft aangegeven breed overleg over de invulling van het 

hoofdlijnenakkoord te willen. De auditcommissie agendeert de begroting ook op haar 

eigen vergadering om de kwaliteit ervan en de kwaliteit van de informatievoorziening te 

toetsen.  

 

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 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 oordeelsvorming) 

DD 1 november  Oordeelsvormend in 3 parallelle commissies naar 
thema:  
- Programma's Veiligheid, algemeen 
- Programma Fysiek, duurzaam, groen 
- Programma's  Leefbaar, Sociaal 

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 

 


