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Schema behandeling begroting 2023 
 

week maand dag Omschrijving actie 

40 oktober 7 Begroting digitaal beschikbaar 

 

41 oktober 10 Thema- / informatieavond begroting 2023 

 

42 oktober 21 Agenda rv 8 nov beschikbaar voor raad,- en steunfractieleden 

 

42 oktober 18 Sluiting termijn indienen technische vragen (per mail bij de griffie) 

44 oktober 26 Verzending beantwoording van technische vragen.  

44 november 4 Vriendelijk verzoek aanleveren algemene beschouwingen aan 

de griffie uiterlijk om 10:00 uur (’s morgens). 

 

   Griffie verzendt de algemene beschouwingen onder embargo 

aan het college en de directie ter voorbereiding van de reactie 

van het college. 

 

44 november 4 Verzocht wordt de moties en amendementen aan te leveren 

voor 4 november 10:00 uur. 

 

45 november  7 College verzendt (via de griffie) schriftelijk eind van de middag 

haar reactie op de algemene beschouwingen per partij 

afzonderlijk die beschouwingen heeft aangeleverd. Dit wordt niet 

gedeeld met de andere partijen. 

 

45 november 8 Raad aanvang 17:00 uur 

45 november 8 Griffie verspreidt de aangeleverde algemene beschouwingen 

(met reactie van het college) om 19:00 uur aan raadsleden, 

steunfractieleden en pers en plaatst deze op het RIS 

 

Gemeente Schagen 

Aan: Leden gemeenteraad/en steunfractieledeneden 

Van: griffier 

CC: directie, college 

Datum: 29 september 2022 

Betreft: schema behandeling begroting 2023  

  



memo 

 

Toelichting 

 

spreektijd is vastgesteld op 5 minuten per fractie.  

 

Daarna wordt er geschorst 

 

Voor iedereen is er soep en zijn er broodjes 

 

Hervatting vergadering om 19: 00 uur 

 

Het college reageert in eerste termijn op de belangrijkste punten uit alle 

beschouwingen. Spreektijd 8 minuten per portefeuillehouder. 

 

Fracties met elkaar in debat, eventueel nog vragen aan het college 

 

Vaststelling begroting 

Amendementen 

Vaststelling begroting 

Moties 

Algemene Beschouwingen 

De fracties worden vriendelijk verzocht hun algemene beschouwingen digitaal aan 

te leveren (voorzien van logo) aan de griffie voor vrijdag 4 november 10:00 uur (’s 

morgens). De vorm staat vrij. De griffie zet deze onder embargo door aan het college 

en managementteam zodat het college daar schriftelijk op kan reageren.  

 

Het college verzendt maandag 7 november eind van de middag haar reactie per 

partij afzonderlijk. Dit wordt niet gedeeld met de andere partijen. 

 

De van de voren aangeleverde beschouwingen (met reactie van het college) 

worden na de schorsing van de raadsvergadering, dus om 19:00 uur,  openbaar voor 

de collega-partijen, de pers en de burgers. 

 

Indienen moties en amendementen 

Verzocht wordt de moties en amendementen aan te leveren voor 4 november 2022 

10:00 uur. 

 

Uiterste aanlevering moties en amendementen voor maandag 7 november 12:00 

uur bij de griffie (voorzien van logo). 

 

Behandeling begroting 2023 

 

Aanvang 17:00 uur 

 

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


