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Aan het presidium, 

 

Vorig jaar oktober heeft u de vergaderkalender en werkwijze rondom de vergaderingen 

vastgesteld. In deze memo wordt u ten aanzien van de behandeling van de begroting en de 

cyclus van december een aangepaste werkwijze en nieuwe planning voorgesteld. 

 

De begroting 

Op 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2023. Met het vaststellen van de 

vergaderkalender 2022 was voorgesteld om – net als voorgaande jaren- de behandeling van de 

begroting op het gebruikelijke tijdstip te laten beginnen. Omdat de begroting een vertaling is van 

de perspectiefnota zou dit normaal gesproken ook prima mogelijk zijn. 

 

Op 14 juli heeft de gemeenteraad zowel de perspectiefnota vastgesteld als ook het 

coalitieakkoord, dat daarmee een raadsakkoord is geworden. In de begroting vindt zodoende een 

vertaling plaats van deze beide documenten. Om voldoende ruimte te bieden voor de 

behandeling van de begroting, zonder tijdsdruk, wordt u daarom een aangepaste werkwijze 

voorgesteld. 

 

Vergaderorde: 

Start vergadering om 18:00 uur 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Vaststelling agenda. 

3. Spreekrecht burgers. 

4. Vaststelling begroting 2023. 

1e termijn:  

- Raad: 10 minuten per fractie en indienen van moties en amendementen incl. 

eerste termijn debat.  

 

Schorsing van 19:30 – 19:50 uur (met lichte snack) 

 

1e termijn:  

- College: reactie op 1e termijn van de raad en moties (10 minuten per collegelid + 

10 minuten extra voor portefeuillehouder financiën). 
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2e termijn  

- Debat tussen fracties. Het debat vindt plaats aan de hand van de inbreng in 1e 

termijn, ingediende moties en amendementen. Daarnaast hebben fracties de 

gelegenheid om toelichtende of verhelderende vragen te stellen aan het college. 

- College: reactie op debat. 

 

Besluitvorming: stemming over amendementen – de begroting – moties. 

5. Sluiting 

 

De planning naar de begrotingsbehandeling toe blijft ongewijzigd. 

Planning: 

- De begroting wordt aan de raad verstrekt op uiterlijk donderdag 6 oktober 2022. 

- De ambtelijke toelichting over de begroting vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022. 

- Technische vragen dienen ingediend te zijn op donderdag 20 oktober 2022, voor 12 

uur. 

- Verspreiding beantwoording technische vragen op uiterlijk donderdag 3 november 

2022. 

- 1e termijn uiterlijk op woensdag 9 november 2022, tot 12 uur. 

- Moties en amendementen vóór 10 november 2022 

 

De cyclus van december 

De vergadercyclus van de raad heeft een vast patroon met dat op derde of laatste donderdag 

van de maand de besluitvormende vergadering plaatsvindt en eens per kwartaal het presidium 

bijeen komt.  

U wordt voorgesteld om voor december van deze planning af te wijken door de vergadering van 

het presidium te laten vervallen en de besluitvormende vergadering te verplaatsen van 22 

december naar 15 december. 

 

Hier zijn de volgende redenen voor: 

• De eerste presidiumvergadering in 2023 staat gepland voor januari. Dat is te dicht op de 

vergadering van december. Er is in de periode tussen de vergadering van december en 

januari te weinig om inhoudelijk op te reflecteren, zowel als het gaat om de 

vergaderingen als ook om het aanleveren van bespreekstukken voor het presidium. 

• Kerst valt dit jaar op een ongelukkig moment. De vergadering van 22 december zit 

daarmee te kort op de start van het kerstreces. Dat geeft zowel bestuurlijk, als ambtelijk 

en de griffie onvoldoende tijd om wat in de decembervergadering is besloten op correcte 

wijze (voor 1 januari) te verwerken. 

 

Voorstel 

U wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen. 

 


