
 

 
 

M E M O  
  

 

 

Dinsdag 19 mei 2020 vanaf circa 21.00 uur, werkbijeenkomst (beeldvorming) 

jaarstukken 2019 en kadernota 2021-2024.  

 

Status Werkbijeenkomst (openbaar) 

Doel Beeldvorming  

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

Plaats Via de digitale vergaderomgeving (Pexip) 

Tijd Vanaf circa 21.00 – 21.45 uur 

Voorzitter De griffier (technisch voorzitter) 

  

Versie 14 mei 2020 (actualisatie) 

 

De bijeenkomst kan via internet door een ieder worden gevolgd  

Dit is een openbare werkbijeenkomst die in een normale situatie door een ieder vanaf de 

publieke tribune in de raadszaal gevolgd zou kunnen worden. In de normale situatie geldt de 

afspraak dat de bijeenkomst niet live kan worden gevolgd via internet. Omdat de 

bijeenkomst nu via de digitale vergaderomgeving is, wordt die nu wel uitgezonden via 

internet. Hiermee heeft de bijeenkomst het afgesproken openbare karakter. 

 

 

Werkafspraken 

 

1. Wie het woord wil en/of vragen heeft zal het woord moeten vragen aan de technisch 

voorzitter. Handopstekken volstaat niet. 

 

2. Als u niet aan het woord bent moet u uw microfoon uitzetten. Indien nodig kan de griffie 

uw microfoon ook uitzetten. 

 

3. Als uw verbinding wordt verbroken of niets meer hoort of ziet, meldt dit dan meteen 

telefonisch, per mail of app bij de griffier. De bijeenkomst moet dan worden geschorst 

om u de kans te geven de verbinding te herstellen. 

 

 

Agenda  

 

1. Opening. 

 

2. Technische toelichting op de jaarstukken 2019 en kadernota 2021-2024 door de 

gemeentesecretaris en de controller.  

Gelegenheid is tot het stellen van (technische) vragen. Deze mogelijkheid is er naast het 

schriftelijk indienen van vragen in de periode van 6 t/m 20 mei. 

 

3. Sluiting. 

 

 

 

https://gemeentebestuur.beemster.net/


Proces behandeling kadernota en jaarstukken 

 

Datum – periode Handeling 

 

6 mei 2020 Uiterlijk beschikbaar komen van de jaarstukken 2019 en de 

kadernota 2021 (openbare gegevens).  

Tevens uiterlijk 6 mei en onder geheimhouding: de geactualiseerde 

grondexploitaties van de woningbouwlocaties De Keyser en De 

Nieuwe Tuinderij. 

  

6 - 20 mei 2020 Periode voor de fracties om schriftelijk technische vragen in te 

dienen over de jaarstukken, de kadernota en de geactualiseerde 

grondexploitaties. 

Vragen en antwoorden over de grexen vallen onder de opgelegde 

geheimhouding, worden als zodanig behandeld en (alleen) 

gepubliceerd in het besloten deel van het RIS. 

 

raad 12 mei 2020 

(digitaal) 

Bekrachtiging opgelegde geheimhouding geactualiseerde 

grondexploitaties. 

 

19 mei 2020, 

werkbijeenkomst 

(digitaal) 

 

Aansluitend aan de (extra) commissievergadering: beeldvormende,  

openbare werkbijeenkomst en tevens gelegenheid om ook 

mondeling technische vragen te stellen over de jaarstukken 2019 en 

de kadernota 2021.  

 

auditcommissie  

27 mei 2020, aanvang 

13.30 uur 

(in principe digitaal) 

Overleg van de auditcommissie met de accountant en 
portefeuillehouder cs. over de jaarstukken 2019 en dan in het 
bijzonder het verslag van bevindingen voor de advisering door de 
commissie aan de raad. De verwachting is dat het verslag in de 
week van 11 mei beschikbaar is. 
 

uiterlijk 27 mei 2020  

 

Schriftelijke beantwoording van de technische vragen. 

 

raad 2 juni 2020, 

aanvang 15.30 uur 

- Politieke behandeling van de jaarstukken en de kadernota in de 

raad. 

 

NB: ivm de coronacrisis en het digitaal vergaderen hierdoor heeft 

het raadspresidium besloten de algemene beschouwingen te 

verplaatsen naar de begrotingsbehandeling in november. 

 

- Vaststelling van de resultaten van de grondexploitaties door de 

raad (openbare besluitvorming). 

raad 23 juni 2020, 

aanvang 22.00 uur 

Voor in het geval de raad op 2 juni niet tot besluitvorming komt. 

Bijvoorbeeld in het geval de accountantsverklaring op 2 juni nog niet 

beschikbaar is voor de raad.  

De jaarstukken moeten voor 15 juli zijn vastgesteld en zijn 

aangeboden aan de provincie). 

 

 

 


