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Reden van agendering 

Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 

 Oriënteren,verkennen 

 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 

 Evalueren en controleren 

 Adviseren en beleidsvorming 
 
Omschrijving:  
Betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 
 
 
 

 
Kern van de zaak 

Betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 

In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 

 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 

 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 

Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 

 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 

Concept rb/rv  

Notitie  

Anders  

Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 

Besluit presidium     

 

Anders  
 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Vaststellen Programmabegroting 2020-2023 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Zie raadsbesluit 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 31 oktober 2019 
Zaaknummer : BB19.00449 
Voorstelnummer : RAAD190174 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 10 oktober 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control en Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : 088 909 7628 
Bijlagen:  : Programmabegroting 2020-2023, 

Begrotingswijziging 11 Programmabegroting 
2020-2023, Raadsbesluit 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Dit voorstel betreft de programmabegroting 2020-2023 waarin de eerste uitwerking van het 
formatie akkoord nieuw vertrouwen is opgenomen. 
 
KEUZERUIMTE 
Uw raad kan het besluit amenderen en moties indienen. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Wij verwijzen u graag naar de inleiding bij de begroting. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
Wij verwijzen u graag naar de inleiding bij de begroting. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
In BUCH verband is een format voor de begroting afgesproken. De invulling hiervan vindt op 
lokaal niveau plaats.  
 
RISICO’S  
Zie hiervoor de risicoparagraaf in de begroting.  
 

FINANCIËN  
Voor de financiële gevolgen zie het financieel overzicht in de bijgevoegde 
programmabegroting.  
Onderstaand het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de programmabegroting. 

 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Technische vragensessie met de raad   1 oktober 
ARC begroting     10 oktober  
Begrotingsraad    31 oktober 
 
Zo snel mogelijk nadat de septembercirculaire bekend is, wordt ons college en uw raad over 
de gevolgen geïnformeerd via een memo en addendum op de conceptbegroting inclusief een 
begrotingswijziging 
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BIJLAGEN 
Programmabegroting 2020-2023 
Raadsbesluit 
Begrotingswijziging 11 Programmabegroting 2020-2023 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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