
 

Memo 
 

 

 

 

Datum: 8 november 2022 

Aan: Het presidium (28 november 2022) 

Van: M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Evaluatie behandeling programmabegroting 2023 

 

 

Voorgesteld wordt: 

1. de behandeling van de programmabegroting 2023 aan de hand van deze memo te evalueren 

en  

2. suggesties te doen voor de (bestuurlijke) behandeling van de Kadernota 2024-2027. 

 

Aanbieding van de voorstellen. 

De programmabegroting 2023 is op 6 september 2022 aangeboden. Deze begroting is een vertaling van 

de beleidsarme Kadernota 2023-2026.  

Op 27 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders aanvullend op 

programmabegroting 2023 de eerste begrotingswijziging 2023 ter behandeling aangeboden. Dit voorstel 

omvatte 26 beslispunten voortvloeiende uit het coalitieakkoord.  

 

Technische toelichting en technische vragen. 

Op maandagavond 12 september 2022 is een technische toelichting gegeven op de programmabegroting 

2023 (=begroting bestaand beleid). De begrotingswijziging voortvloeiende uit het coalitieakkoord was toen 

nog niet beschikbaar. De gebruikte PowerPointpresentatie is verspreid. 

 

Twee fracties hebben binnen de afgesproken termijn gebruik gemaakt van de mogelijkheid om technische 

vragen te stellen (fracties van GroenLinks en Samen Actief sr). Het college van burgemeester en 

wethouders heeft de vragen op 11 oktober 2022 via de e-mail beantwoord (een week later dan was 

afgesproken).  

De op 11 oktober 2022 alsnog ingediende technische vragen van de ChristenUnie zijn vlak voor de 

commissievergadering op 13 oktober 2022 via de e-mail beantwoord. 

 

Behandeling in de commissie Bestuur en Middelen, 13 oktober 2022. 

De programmabegroting 2023, de eerste begrotingswijziging (coalitieakkoord) en de belastingvoorstellen 

zijn op donderdag 13 oktober 2022 in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 

behandeld. De vergadering startte om 19.30 uur en eindigde om 23.15 uur. In de vergadering zijn tal van 

moties en amendementen aangekondigd.  

In de vergadering zijn van de zijde van het college diverse toezeggingen / aankondigingen gedaan, 

waarover achteraf ambtelijk discussie is ontstaan of het wel échte toezeggingen waren. De voorzitter heeft 

in ieder geval geen kans gezien om tijdens de vergadering alle toezeggingen te noteren en ter vergadering 

af te concluderen/te benoemen, doch zijn wel als zodanig expliciet door het college benoemd.  

 

Raadsvergadering algemene beschouwingen, 26 oktober 2022. 

De vergadering startte om 20.00 uur en eindigde om 22.50 uur. Van 20.00 tot 21.15 uur hebben de fracties 

hun algemene beschouwingen uitgesproken en van 21.45 tot 22.50 uur hebben de portefeuillehouders 

daarop gereageerd. 

 

Afgesproken was de algemene beschouwingen niet van tevoren te verspreiden om de vergadering 

enigszins te verlevendigen. De reacties van de wethouders op de algemene beschouwingen zijn door en 

aantal raadsleden beoordeeld als ‘te summier’ en ‘teleurstellend’.  

Vanuit het college is verzocht of de algemene beschouwing toch niet van te voren op schrift kunnen 

worden verspreid onder alleen de collegeleden.  

 

Voorts hebben negen fracties de algemene beschouwingen naderhand, op verzoek van de griffier, 

toegestuurd naar de griffie en zijn deze toegevoegd aan de website van de gemeenteraad.  



 

 

De reacties van de zijde van het college zijn niet op schrift ontvangen en zijn dus ook niet toegevoegd aan 

de website. Hierom is ook niet expliciet verzocht. 
 

Moties en amendementen. 

De fracties waren uitgenodigd de moties uiterlijk maandagochtend 31 oktober 2022 om 09.00 uur bij de 

griffie aan te leveren met daarbij de oproep niet te wachten tot het allerlaatste moment. 

In de week van 24-28 oktober waren er al 29 moties en amendementen aangekondigd en besproken met 

de griffie. Deze set is voor het weekend van 29/30 oktober breed verspreid (ook naar het college). 

 

In het weekend van 29 en 30 oktober zijn daar 22 moties en amendementen bij gekomen, waarmee het 

totale aantal uitkwam op 51 (18 amendementen en 33 moties). 

Dinsdagmiddag 1 november waren de aangekondigde moties en amendementen rond de klok van 13.00 

uur besproken met de griffie en zijn de setjes breed verspreid, inclusief de behandeloverzichten. 

 

Dinsdagavond 1 november en woensdagochtend 2 november ontvingen we diverse verzoeken van fracties 

die mede-indiener wilden zijn van bepaalde moties en amendementen (betreffende 12 moties en 

amendementen). Dit kon niet meer administratief verwerkt worden vóór de raadsvergadering.  

De indienende fracties hebben de mede indienende fracties genoemd bij het indienen van de moties. 

 

Een aantal moties leenden zich goed om eerst in commissieverband besproken te worden in plaats van in 

de Begrotingsraad. Een discussie over bijvoorbeeld gescheiden afvalinzameling of het energieneutraal 

maken van verenigingen, buurt- en dorpshuizen kan prima eerst in de commissie plaatsvinden. 

 

Raadsvergadering debat en besluitvorming, 2 november 2022. 

Het tijdschema van de raadsvergadering verliep als volgt: 

16.00 – 17.05 Tweede termijn fracties met indiening moties en amendementen; 

17.05 – 18.35 Préadvisering moties en amendementen door het college inclusief interrupties; 

18.35 – 19.35 Schorsing inclusief maaltijd; 

19.35 -  20.45 Debat per programma met aanpassing van moties en amendementen; 

20.45 – 21.00  Schorsing t.b.v. onderlinge afstemming fracties. 

21.00 – 22.30 De laatste wijzigingen van de moties en amendementen en de besluitvorming 

(stemmingen). 

22.30 – 22.35 Afsluitend woordje van de nestor en afsluiting. 

 

Stemmingen 

De organisatie van de stemmingen was lastig. Dit kwam onder meer door de afstand van de 

voorzitter/griffier tot de stemmers en de belichting/geluid. Daarnaast is bij het afronden van de stemmingen 

niet uitgesproken welke fracties / raadsleden voor of tegen hebben gestemd. Dit is lastig voor de 

verslaglegging (stemmingen moesten na afloop op de beelden nagekeken worden). Het 

raadsinformatiesysteem houdt immers van alle individuele raadsleden het stemgedrag bij. Ook is het voor 

de kijkers en luisteraars niet duidelijk hoe hun volksvertegenwoordigers hebben gestemd.  

Van een toeschouwer kregen we een bericht dat anderen dan raadsleden vanuit het publiek een hand 

opstaken tijdens het stemmen. 

 

Voorts is tijdens de stemmingen bij de raadsleden verwarring ontstaan over het al of niet intrekken van 

moties als deze door het college zijn overgenomen en het intrekken of aanhouden van moties. 

Overwogen kan worden in het vervolg de opties voorafgaand aan de vergadering mee te geven aan de 

raadsleden.  
Daarnaast ontbrak op een aantal momenten bij de stemmingen de discipline en concentratie bij de 
raadsleden.  
 

Resultaat van de besluitvorming 

Amendementen 

Negen amendementen zijn aangenomen; zes zijn er verworpen en drie zijn er ingetrokken in verband met 

de beraadslagingen. 

 

Moties 

Dertien moties zijn aanvaard; tien moties zijn ingetrokken in verband met een toezegging van de zijde van 

het college; acht moties zijn ingetrokken in verband met de beraadslagingen en twee moties zijn 

verworpen. 



 

 

 

De programmabegroting 2023, inclusief de trendmatige verhoging van de legesopbrengsten, is met 

algemene stemming aangenomen. Daarna werd de voorgestelde wijziging van legesverordening 

verworpen met 13 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Hierdoor is de situatie ontstaan, dat het college 

genoodzaakt is met een nieuw voorstel te komen omdat in de begroting 2023 al rekening is gehouden met 

de meeropbrengsten. 
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