
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : De raads- en commissieleden, collegeleden, steunfractieleden, 

ambtenaren  

Van : De griffier 

Datum : Jaarplanner 2020 en 20 25 augustus 2020 

Onderwerp : Werkbijeenkomst begroting 2021 

Bijlagen : - 

 

 

Status Werkbijeenkomst (openbaar) 

Doel Beeldvorming  

Voor Raads-, commissie-, steunfractie- en collegeleden, ambtelijke 

ondersteuning  

Plaats Kantine gemeentehuis Beemster 

Tijd 19.30 – circa 20:30 uur 1 

 

 

Gebruikelijk in het begrotingsproces is dat de raadsfracties in deze periode worden 

geïnformeerd over de ontwikkelingen die zich na de behandeling van de kadernota hebben 

voorgedaan en die van invloed zijn op de komende begroting. In de werkbijeenkomst is 

gelegenheid om hierover het gesprek met elkaar te hebben. 

 

Voor deze werkbijeenkomst is het programma: 

- Opening door de technisch voorzitter, de griffier. 

- Introductie door de wethouder Financiën. 

- Presentatie over de stand van zaken, de gebeurtenissen, de financiële ontwikkelingen 

etc. door de controller en/of de wethouder Financiën. 

- Ruimte voor het stellen van vragen (en beantwoording indien mogelijk direct of later). 

- Sluiting. 

 

 

Locatie 

De werkbijeenkomst wordt gehouden in de kantine in een zaalopstelling zoals bij de 

themabijeenkomst van 2 juli (ontwikkelingen buitengebied). 

 

Bijlagen: 

- Kadernota 2021-2024 

- Brief college uitkomsten meicirculaire 2020 (ingekomen stuk raad 8 september 2020) 

 

 

 

z.o.z.: planning behandeling begroting 2021  

 
1 Aansluitend aan deze bijeenkomst is in de raadzaal een overleg tussen het college en de leden van 
de werkgroep RO, ontwikkelingen buitengebied. 



 

Planning behandeling begroting 2021 

 

Datum  Onderdeel 

 

Dinsdag 25 augustus 2020 : Vanaf 19.30 uur werkbijeenkomst begroting 2021. 

 

18 september 2020 

(uiterlijk) 

: Aanbieding begroting door het college aan de 

gemeenteraad (digitaal en tegelijk of snel daarna als 

boekwerk). 

 

Tot en met 4 oktober 2020 : Gelegenheid voor de fracties om schriftelijk technische 

vragen in te dienen (= periode van 2 weken). 

 

20 oktober 2020 : Vergadering raadscommissie; behandeling van het 

raadsvoorstel voor de vaststelling van de 

subsidieplafonds 2021.  

 

Tot 19 oktober 2020 : Gelegenheid voor het college tot de schriftelijke 

beantwoording van de technische vragen (= periode 

van 2 weken).  

 

10 november 2020 : Begrotingsraad en de algemene beschouwingen vanaf 

16.30 uur.  

Voorafgaand hieraan, vanaf 15.30 uur, is er 

commissievergadering met een beperkte agenda.  

In de begrotingsraad worden ook de belasting-

maatregelen en het raadsvoorstel subsidieplafonds 

geagendeerd.  

 

 

 

 


