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De regiegroep heeft op maandag 21 september afspraken gemaakt over de behandeling van de begroting.  
Op 25 september ontvangen de raadsleden de begroting en dekkingsplan 2021.  
 
Inloop bijeenkomst 29 september 17.00 – 20.30 uur 
Op dinsdag 29 september is er in de raadzaal een inloopbijeenkomst waar de verschillende keuzes worden 
toegelicht. U bent van harte welkom. Wanneer u dinsdag 29 september verhinderd bent, maar wel graag de 
toelichting krijgt, dan wordt u verzocht even met de griffie contact op te nemen. Wij kunnen dan kijken of er 
een ander moment gevonden kan worden. 
 
Beeldvorming 6 oktober 
Wat gaan we doen? 

• Mogelijkheid tot gesprek met inwoners / belanghebbenden. Het college informeert inwoners en 
belanghebbenden die geraakt kunnen worden door de bezuinigingen. De deelnemers aan het 
inwonerpanel zijn hier ook voor uitgenodigd. De bedoeling is het gesprek met inwoners zoveel 
mogelijk op 6 oktober te voeren, omdat u de reacties kunt gebruiken om uw oordeel vorm te geven. 
Wanneer op een later moment reacties binnenkomen, worden die door de griffie direct doorgeleid 
naar de raadsfracties.  

• Gesprek over uitkomsten inwonerpanel (Piet Verheijen en Mark van Oosterwijk kunnen het proces 

toelichten)  

• Vragen en toelichting op de begroting / dekkingsvoorstel 

• Vragen en toelichting op de Tweede bestuursrapportage 

 
Schriftelijke vragen – uiterlijk donderdag 8 oktober 
Schriftelijke vragen (nav beeldvormende vergadering) kunnen tot donderdag 8 oktober ingediend worden. 
Vragen die voorafgaand aan de beeldvormende vergadering al ontvangen zijn, kunnen mogelijk op dat 
moment al besproken worden. Om de oordeelsvormende vergadering goed voor te bereiden, draagt het 
college er zorg voor dat beantwoording uiterlijk op woensdag 21 oktober in uw bezit is.   
 
Oordeelsvorming, 27 oktober (als uitloop nodig is: 28 oktober verder gaan) 
De behandeling aan de hand van concrete thema’s. Wat willen de fracties graag veranderen aan de begroting? 

Dit kan aan de hand van vooraf doorgegeven thema’s (zoals we vorige jaren hebben gedaan). Het is beter om 

het gesprek zo concreet mogelijk te maken. Daarom heeft het de voorkeur dat deze onderwerpen al zoveel 
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mogelijk worden aangeleverd in de vorm zijn van (voorgenomen) concept-moties/amendementen. Concept 

moties en amendementen die  op maandag 26 oktober 9:00 uur ontvangen op de griffie kunnen krijgen een 

plaats in de behandeling tijdens de vergadering. 

 
 
 
Besluitvorming 10 november (als uitloop nodig is: 11 november verder gaan) 
Behandeling aan de hand van moties en amendementen. Algemene beschouwingen hebben al bij de 

voorjaarsnota plaatsgevonden en doen we niet. Er is beperkte ruimte om u algemene standpunt over de 

begroting aan te geven. 

 

Corona 

Op dit moment gaan we nog uit van vergaderingen in de raadzaal, volgens de corona-richtlijnen. De snel 

verslechterende situatie kan als gevolg hebben dat dit niet langer houdbaar blijkt.  Op 13 augustus heeft de 

regiegroep al aangegeven dat het wenselijk is dat alle meningen een plek kunnen krijgen in de besluitvorming, 

zodat het democratische proces ook goed kan doorgaan. Wanneer iemand een vergadering niet kan of mag 

bijwonen, wordt daarom verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de griffie. In de regiegroep is 

afgesproken dat de voorzitter van de vergadering op basis van de afmeldingen kan bepalen dat de vergadering 

op een andere plaats (digitaal) plaatsvindt.  

 

De regiegroep wenst u allemaal veel succes bij de behandeling van de begroting! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


