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Geachte leden van de raad en college van b&w, 
 
Tijdens de vergadering van 15 november 2010 heeft het presidium ingestemd met het 
onderstaande traject van de behandeling van de planning en control documenten voor 2011 
(detailplanning). 
 
Jaarrekening- en verslag 2010 / verslag van bevindingen accountant 
 
Vaststelling 
college 

Informatie fase: 
 
 
Technische 
(raadsbrede) 
toelichting 

Informatie en 
meningsvorm-
ende fase: 
Behandeling in 
auditcommissie 
(financiële deel) 

Meningsvorm-
ende fase: 
 
Behandeling in 
commissies 
BenM, SenB en 
Mo  

Besluitvorm-
ende fase: 
 
Vaststelling 
raad 

Dinsdag 
10 mei 2011 

Maandag 
16 mei 2011 

Do. 19 mei 2011 
Do. 26 mei 2011 
Wo. 1 juni 2011 

Maandag  
6 juni 2011 

Maandag  
13 juni 2011 
 

 
De voorgestelde behandelwijze wijkt niet af van de wijze van behandeling in 2010.  
 
Kadernota 2012-2015  
 
Vaststelling 
college 
(Kadernota en 
eerste turap) 

Informatie fase: 
 
1. Technische 
(raadsbrede) toelichting = 
mondelinge ambtelijke 
toelichting. 
2. Schriftelijke 
vragenronde 
 

Meningsvormende 
fase: 
 
Eerste termijn  
behandeling in de raad 
/ algemene 
beschouwingen 

Besluitvormende 
fase: 
 
Tweede termijn 
behandeling / 
vaststelling raad 
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Dinsdag  
31 mei 2011 
(zelfde dag 
beschikbaar voor 
de raad) 

Ad 1.  Ma. 6 juni 2011 
Ad 2.  Indienen uiterlijk  
Di. 14 juni 2011; 
Beantwoording uiterlijk  
Wo. 22 juni 2011 

Woensdag 6 juli 2011 Maandag 11 juli 2011 
 

 
De voorgestelde behandelwijze wijkt af van de wijze van behandeling in 2010 omdat er in 2010 
voor gekozen is de kadernota 2011-2014 beleidsarm te laten zijn de algemene beschouwingen te 
houden bij de begrotingsbehandelingen. Dit als gevolg van de bestuurswisseling in maart 2010. 
 
De voorgestelde behandelwijze wijkt niet af van de wijze van behandeling in 2009.  
 
Tussenrapportage 2011. 
 
Vaststelling college: Meningsvormende fase: 

Behandeling in commissies 
BenM, SenB en Mo 
 

Besluitvormende fase: 
Vaststelling raad 

Dinsdag 20 sept. 2011 
 
Gelijktijdig met de begroting 
2012 Beschikbaar op  
Vrijdag 23 sept. 2011  

Maandag 24 okt. 2011 
 

Maandag 31 okt.2011 
 

 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 heeft uw raad besloten dat het college van 
burgemeester en wethouders één tussenrapportage dient uit te brengen over het lopende 
kalenderjaar. De financiële verordening dient hierop nog te worden aangepast (gepland voor 
december 2010). 
De tussenrapportage wordt gelijktijdig met de concept-begroting 2012 aan de raad aangeboden. 
 
Begroting 2012: 
 
Vaststelling 
college  

Informatie fase: 
 
1. Technische toelichting. 
2. Schriftelijke 
vragenronde 

Meningsvormende 
fase: 
Raadsbrede 
commissie-
behandeling. 
 

Besluitvormende 
fase: 
Vaststelling raad 

Di. 20 sept. 2011 
 
Beschikbaar op 
Vr. 23 september 
2011  

Ad.1: 26 september 2011;
Ad.2: indienen uiterlijk  
Ma. 3 oktober 2011, 
beantwoording uiterlijk  
Wo. 12 oktober 2011 

Wo. 26 okt. 2011 Ma. 7 nov. 2011 

 
 
De voorgestelde behandeling wijkt in die zin af van de behandeling in 2010 dat de algemene 
beschouwingen worden gegeven bij de kadernota. 
 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u daarover met de griffier contact 
opnemen (mehuisman@denhelder.nl / 0223 – 67 8101).  
 
 
Hoogachtend, 
het presidium van de gemeenteraad van Den Helder, 
namens deze,  
mr. drs. M. Huisman, griffie 


