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Schema behandeling begroting 2019 
 

week maand dag Omschrijving actie 

40 oktober 4 Aanleveren begroting bij griffie 

40 oktober 4 Verzending stukken door griffie 

42 oktober 15 Thema bijeenkomst waarbij door het MT uitleg en/of een 

presentatie wordt gegeven over de begroting 2019. 

 

43 oktober 22 Sluiting termijn indienen technische vragen (per mail bij de griffie) 

44 oktober 31 Beantwoording van technische vragen.  

44 november  1 Aanleveren algemene beschouwingen aan de griffie 

44 november 2 Griffie verspreidt gebundelde algemene beschouwingen aan 

raadsleden, steunfractieleden, college, MT en pers en plaatst 

deze op Notubox 

45 november  5 Uiterste aanlevering moties en amendementen voor maandag 5  

november 12:00 uur. 

45 november 6 Raad 

 

Toelichting 

 

Thema bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst van 15 oktober  wordt door het MT uitleg of een presentatie 

gegeven over de begroting, domeinen en welke acties worden ondernomen om de 

doelstellingen te behalen. Doel is om het inzicht in de begroting bij de raadsleden te 

vergroten.  

 

Technische vragen kunnen raads- en steunfractieleden schriftelijk stellen. Wanneer 

deze uiterlijk  22 oktober bij de griffie zijn ingediend(griffie@schagen.nl) is de steller 

zeker van een antwoord voor de begrotingsraad. Een reactie op de schriftelijke 

technische vragen wordt 31 oktober gemaild en op Notubox geplaatst. 

Gemeente Schagen 

Aan: Leden gemeenteraad/en steunfractieledeneden 

Van: griffier 

CC: MT, college 

Datum: 12  september 2018 

Betreft: schema behandeling begroting 2019   

  

mailto:griffie@schagen.nl
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spreektijd is vastgesteld op 3 minuten per fractie.  

 

Vervolgens normale behandeling (1ste termijn, reactie college, tweede termijn enz) 

 

Vaststelling begroting 

Amendementen 

Vaststelling begroting 

Moties 

Algemene Beschouwingen 

In het Presidium van 11 september jl. is afgesproken dat de fracties de algemene 

beschouwingen digitaal aanleveren (voorzien van logo) aan de griffie voor 

donderdag 1 november 22:00 uur. De vorm staat vrij. Op vrijdag 2 november plaatst 

de griffie de algemene beschouwingen op Notubox. 

 

Indienen moties en amendementen 

Uiterste aanlevering moties en amendementen voor maandag 5 november 12:00 

uur bij de griffie (voorzien van logo). 

 

Behandeling begroting 2019 

De fracties hebben de gelegenheid hun algemene beschouwing toe te lichten . De 


