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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 8-7-2020 

  Agendapunt 4 

  Indiener Directie 

  Steller Bart Yedema 

Onderwerp Vaststelling VRH-begroting. 

Doel Definitieve besluitvorming. 

Aanleiding Invulling geven aan art. 25 Gemeenschappelijke Regeling VRH 2016. 

Hierin is opgenomen dat de vastgestelde begroting voor 1 augustus aan 
Gedeputeerde Staten (ter beoordeling) en gemeenteraden (ter 
kennisneming) dient te worden gestuurd. 

Samenvatting Na de vaststelling van de ontwerp-begroting 2021-2024 (incl. 

herziene begroting 2020) in het AB-VRH (9 april 2020) heeft het 

bestuur de raden uitgenodigd een zienswijze te geven over deze 

ontwerp-begroting. Deze zienswijzen zijn als bijlage gevoegd 

(agendapunt 4-A). Daarnaast is de begroting – samen met een aantal 

andere financiële documenten – ter advies voorgelegd aan de 

Financiële Adviescommissie VRH. Het advies van deze commissie is 

eveneens als bijlage gevoegd (agendapunt 4-B).   

 

Zowel de bijgevoegde zienswijzen als het advies van de commissie 

geven voldoende basis om de begroting 2021-2024 (incl. herziene 

begroting 2020) definitief vast te stellen. Volledigheidshalve is de 

definitief vast te stellen begroting als bijlage gevoegd.  

 

Voorgesteld wordt aan zowel de gemeenteraden als de Financiële 

Adviescommissie een reactie te sturen. Ten aanzien van de reactie op 

de zienswijzen betreft het (zoals gebruikelijk) een generieke reactie, 

aangevuld met een reactie op de gemeente-specifieke punten. Op 

deze manier worden de raden over elkaars zienswijzen geïnformeerd 

en wordt transparantie beoogd.  

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het AB-VRH wordt verzocht: 

 De eerder door het AB-VRH vastgestelde ontwerp-begroting 

2021-2024 (incl. herziene begroting 2020) definitief vast te 

stellen; 

 De voorgestelde bestuurlijke reactie op de zienswijzen (4-A) 

en het advies van de Financiële Adviescommissie (4-B) vast te 

stellen. 

Financiële consequenties Geen. 

Personele consequenties 
  

Geen. 

Overige consequenties Geen. 
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Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

 Vaststelling ontwerp-begroting 2021-2024 (incl. herziene begroting 

2020) in het AB-VRH d.d. 9 april 2020. 

 Vaststelling ‘Kaderbrief begroting 2021 – 2024’ in het AB-VRH d.d. 

29 januari 2020. 

Communicatie Na besluitvorming in het AB-VRH d.d. 8 juli 2020, wordt de begroting – 
door tussenkomst van elke burgemeester – (ter kennisname) naar de 
gemeenteraden gestuurd. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

DB/AB 

 

 

Zienswijzeperiode 

gemeenteraden 

 

Financiële 

adviescommissie 

 

Dagelijks Bestuur 

Wanneer? 
 

Maart/april 2020 
 
 
(periode 10 april t/m 
11 juni 2019) 
 
 

13 mei 2020 

 
23 juni 2020  

Uitkomst?  

 

Vaststelling ontwerp-

begroting 

 

Voldoende basis om 

de begroting definitief 

vast te stellen 

 

Positief advies 

 

Akkoord 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 

Verzending 

definitieve begroting 

+ reactie op 

zienswijzen/advies 

naar raden/advies-

commissie 

 

Verzending 

definitieve begroting 

naar Gedeputeerde 

Staten 

Wanneer? 
 
Na besluitvorming AB-
VRH 8 juli 2020 
 

 
 
 
 
 
Na besluitvorming AB-

VRH 8 juli 2020 
 

 

Doel 

 

Ter kennisname 

 

 

 

 

 

 
Ter beoordeling 

 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname 

Wanneer? 
 

Fatale datum De vastgestelde begroting dient voor 1 augustus aan Gedeputeerde 
Staten en gemeenteraden te worden gestuurd. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 

vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


