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1. Aanleiding
In november / december 2018 hebben we de wensen t.a.v. het vernieuwde begrotingsproces 2020
uitgevraagd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Ook tijdens de 'begrotingslessen' van team financiën aan
de Raad, in aanloop naar de algemene beschouwingen 2018, hebben we kunnen sparren over
verbeterpunten voor het begrotingsproces. Gezamenlijk heeft dit geresulteerd in een andere manier van
werken voor de begroting 2020. In de bijgevoegde memo aan het Presidium (bijlage 1) doen we een
voorstel voor het aanpassen van het vergaderschema van de Raad en geven we hierop een toelichting.
Separaat ontvangt u voor de Raadcyclus van maart een voorstel voor een nieuwe programma-indeling.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
De doelstelling is om tot een verbeterd begrotingsproces te komen. Hierbij zijn de uitgangspunten: a)
Beleid is leidend, financiën volgend, b) Streven naar integraliteit.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing

4. Toelichting
Vergaderschema Raad
Zie memo aan het Presidium (bijlage 1) over de aanpassing van het vergaderschema 2019 van de
Raad en de toelichting daarop. We vragen het College om deze memo aan het Presidium voor te
leggen.
In bijlage 2 hebben we het vergaderschema zelf aangepast.
Procesbeschrijving en planning begroting 2020
Te kennis name voor het College voegen we aan dit BBV de procesbeschrijving en de planning voor de
begroting 2020 (bijlage 3 en 4) toe. Deze beide bijlagen verstrekken we niet aan het Presidium.
Nadat het Presidium heeft ingestemd met de aanpassing van het vergaderschema van de Raad, gaan
we de planning voor de begroting en de rolverdeling voor begroting 2020 nader invullen en
communiceren we dit in de organisatie.
Programma-indeling
Voor de Raadscyclus van maart ontvangt u een voorstel voor een nieuwe programma-indeling. Dit
onderwerp nemen we niet mee in de memo aan het Presidium.
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5. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

6. Integrale afstemming
Dit voorstel hebben we afgestemd met diverse medewerkers uit de organisatie.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel

c. Juridisch

d. Collegeprogramma

e. Risico’s

7. Toegankelijkheid
N.v.t.

8. Duurzaamheid
N.v.t.

9. Voorstel / advies
Instemmen met de memo aan het Presidium
Kennis nemen van procesbeschrijving en planning voor de begroting 2020

Verseon kenmerk:

2

