
Raadsinformatiebijeenkomsten 

over de ontwerpbegrotingen 2020 

van de 

Gemeenschappelijke Regelingen 



Doel van deze bijeenkomst

Raadsleden (en Statenleden)  informeren over:

• Begroting en begrotingsproces algemeen

• Samenwerking tussen de 4 GR-en

• Accenten in de begrotingen (deelsessies)



Samenwerking P&C-cyclus

• Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 1

o Samenwerking van gemeentesecretarissen en controllers

o Vaststelling medio 2016 door besturen GR en ter kennisgeving aan 

gemeenten

Bevat:

o Methodiek indexering collectieve budgetten

o Wijze van aanbieden P&C-documenten 

o Planning en termijnen zienswijzen

o Wijziging, intensivering of vermindering taken



Samenwerking P&C-cyclus

• Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 

o Vaststelling eind 2017 – begin 2018

o Harmonisatie beleidsnota’s en verordeningen

• financiële verordening, 
• controleverordening, 
• treasurystatuut, 
• nota reserves en voorzieningen, etc



Begroting en begrotingsprocedure:  

Uniforme stappen in procedure

o Kadernota (kaders voor de begroting) vastgesteld door AB voor 31 december

o Ter info naar raden 

o Ontwerp-begroting uiterlijk 15 maart door DB aan raden aangeboden

o Zienswijzen tot 20 mei

o Concept-begroting n.a.v. zienswijzen + reactienota door DB naar AB

o Vaststelling begroting in AB vóór 1 augustus

o Verzending begroting naar toezichthouder vóór 1 augustus



Begroting en begrotingsprocedure:  

Uniforme uitgangspunten

• Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

• Kadernota

• Beleidsnotities Kaders P&C documenten, deel 1 en 2

o Indexering collectieve budgetten o.b.v. index volgens MEV

o Lastenkant o.b.v. meest recente inzichten

o Kaderstellende bandbreedte omvang van Algemene Reserve



Begroting en begrotingsprocedure:  

In perspectief van relatie raden – GR (1/2)

• Verhoudingen:

o Regeling van colleges (GGD, ODZOB, VRBZO): Raad → College→ AB-lid 

(raad controleert college)

o Combinatieregeling (MRE)

• Informatie en verantwoordingsplicht 

(wettelijk en volgens GR)

o O.a. jaarrekening, kadernota en begroting



Begroting en begrotingsprocedure:  

In perspectief van relatie raden – GR (2/2)

• Positie van de Raad:

o Invloed op kadernota? → via college of AB-lid 

o Invloed op begroting? → via zienswijze procedure

o Invloed organiseren o.a. door af te stemmen met 

raden van andere deelnemers



Andere voorbeelden van samenwerking

• Omgevingswet
• Informatievoorziening & digitalisering
• Energietransitie
• Transitie landelijk gebied
• Crisisbeheersing & incidentbestrijding



En natuurlijk ook: 

- Periodiek overleg directeuren

- Periodiek overleg controllers en 

directiesecretarissen

- Gezamenlijke informatiebijeenkomsten

Andere voorbeelden van samenwerking



Vragen?  


