
 

Memo 

 

 

 

Datum: 21 september 2020 

Aan: Het presidium 

Van: Rob de Jonge, raadsgriffie  

Onderwerp: Afspraken behandeling programmabegroting 2021 

 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met 

1. de uiterste datum voor het indienen van moties en amendementen op de begroting 2021 op  

vrijdag 30 oktober 2020 om 09.00 uur 

2. het hieronder opgenomen behandelschema van de begroting op 4 november 2020. 

 

Planning begroting 2021 (eerder vastgesteld) 

1.  Vaststellingsdatum college: (uiterlijk) 8 september 2020 (beschikbaar voor de raad op  

 9 september 2020). 

2.  Informatie fase: technische toelichting op 14 september 2020 (voorafgaand aan de 

commissievergaderingen). 

3.  Informatie fase: schriftelijke vragenronde, indienen uiterlijk 21 september 2020 (vóór 09.00 uur), 

beantwoording uiterlijk 6 oktober 2020.  

4.  Meningsvormende fase: behandeling in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 

op 26 oktober 2020. 

5.  Besluitvormende fase: behandeling en vaststelling in een extra raadsvergadering op  

 4 november 2020.  

 

Moties en amendementen begroting 2021 
1. De fracties leveren de moties en amendementen uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020 om 09.00 uur in bij 

de griffie (hoe eerder hoe beter). 
2. De griffie maakt overzichtslijsten voor een gestructureerde behandeling. 

Deze overzichtslijsten worden tezamen met de moties en amendementen uiterlijk dinsdag  

3 november 2020 via de mail verspreid en voorafgaand aan de vergadering in hardcopy op de tafels 

van de raadsleden gelegd. 

 

Begrotingsbehandeling op woensdag 4 november 2020  

De behandeling van de programmabegroting laat zich lastig leiden door een tijdspad. We kunnen op 

voorhand een planning afspreken, maar de hoeveelheid moties en amendementen die wordt ingediend, 

bepaalt voor een belangrijk deel de lengte van de vergadering. En daar hebben we natuurlijk nu nog geen 

zicht op.  

Fracties kunnen ook een bijdrage leveren aan een effectieve vergadering door moties en amendementen 

in een vroegtijdig stadium met elkaar te delen en waar mogelijk onderlinge afstemming te zoeken en 

discussies die bij de Kadernota 2021-2024 zijn gevoerd niet opnieuw te voeren. Voor het proces van 

behandeling van kadernota en begroting is immers in het Presidium afgesproken dat het accent bij de 

Kadernota ligt (inclusief de algemene beschouwingen) en dat de begroting de financiële vertaling van de 

daarbij gevoerde discussie en besluitvorming dient te zijn.  

 

Voorgesteld wordt de begroting zoals inmiddels gebruikelijk per programma te behandelen. Het 

spoorboekje ziet er dan als volgt uit: 

 

19.30 uur Aanvang vergadering. 

 19.30 – 19.50 uur Spreekrecht burgers 

 19.50 – 20.00 uur Vaststelling agenda, formele indiening amendementen en moties 

 20.00 – 22.30 uur Behandeling programma’s: Bestuurlijke vernieuwing, Zorgzame gemeente,  

 Vitale gemeente, Leefbare gemeente.  

  Volgorde: toelichting moties en amendementen, preadviezen van het college, debat 

22.30 – 22.45 uur  Korte pauze, waarin fractieberaad kan plaatsvinden en fracties onderling met elkaar 

kunnen overleggen over mogelijke samenvoegingen. 

 22.45 – 23.15 uur  Wijziging moties en amendementen + besluitvorming 

 23.15 uur  Einde vergadering. 


