
 

Spoorboekje 2019 P&C Bloemendaal (versie 1.2)

wknr datum (wo) Jaarverslag  4 juli raad Kadernota 2020 23 mei raad Zomernota + Eindejaarsvoorstel 

(4 juli en  12 december)

Begroting 2020  7 november

functie: VERANTWOORDING STUREN STATUSRAPPORTAGE STUREN, incl. 

beleidswijzigingen 

(uitwerking door college van 

kadernota)

5 30-jan-19 31 januari  Raad stelt 

overheveling budgetten vast 

17 24-apr-19 24 april behandeling b&w;        

26 april aanlevering bij griffie

Afdelingen wordt gevraagd om input 

19 8-mei-19 8 mei behandeling concept in 

B&W

9 mei behandeling in com b&m 2 mei college wordt geinformeerd 

over besteding overgehevelde 

budgetten

20 15-mei-19 15 mei definitief college / 16 mei 

aanlevering bij de griffie

FIN stelt zomernota op Afdelingen wordt gevraagd om 

input voor de begroting 

(agenderen voor MT)

21 22-mei-19 21 mei Kadernota +JR in 

auditcommissie

De gemeenteraad stelt op 23 

mei de uitgangspunten vast voor 

de begroting van het volgende 

jaar.  

Aanpassen LIAS voor begroting 

/ consulenten bespreken 

begroting met afdeling

22 29-mei-19 28 mei definitief college / 29 mei 

aanlevering bij de griffie

mei / juni : teksten begroting 

worden geactualiseerd

24 12-jun-19 13 juni technische avond JR raad

25 19-jun-19 18/19/20 juni behandeling in 

commissies

18/19/20 juni behandeling in 

commissies

27 3-jul-19 4 juli Jaarrekening vastgesteld 

door raad 

4 juli vaststelling Zomernota door 

gemeenteraad

FIN stelt begroting op

29 17-jul-19 Zomervakantie ( 13 juli t/m 25 

augustus) 

Zomervakantie ( 13 juli t/m 25 

augustus) 

Zomervakantie ( 13 juli t/m 25 

augustus) 

Zomervakantie ( 13 juli t/m 25 

augustus) 

36 4-sep-19 3 sept concept begroting in 

B&W

37 11-sep-19 10 sept begroting definitief in 

B&W; 13/9 inleveren griffie

39 25-sep-19 Afdelingen wordt gevraagd om input 24 sept auditcommissie met 

begroting

40 2-okt-19 3 okt technische bijeenkomst 

begroting

42 16-okt-19 15/16/17 okt behandeling in 

commissies

44 30-okt-19 22 oktober Eindejaarsvoorstel in 

B&W; 31 oktober aanleveren griffie

45 6-nov-19 7 november raad stelt 

begroting vast

46 13-nov-19 Begroting opsturen voor 15 

nov naar provincie

48 27-nov-19 28 nov behandeling in commissies

49 4-dec-19 3 december evaluatie p&c 

lopende jaar + spoorboekje p&c 

2020 + bijzondere onderwerpen 

accountant bij jaarrekening + 

belastingverordening

50 11-dec-19 De afdelingen worden gevraagd 

om een opgave van transitoria 

en niet bestede middelen

12 december stelt de raad het 

Eindejaarsvoorstel vast

Kerstvakantie 21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 21 dec t/m 5 jan

Jaarrekening t-1 Begroting t+1 huidig jaar Begroting t+1

fatale 

termijnen:

Uiterlijke termijn jaar: 1 juni 

(maar bij voorkeur < 1 mei)      

15/7 bij GS

Kaderstelling door raad voor 

college (voor 1 juli) conform fin. 

Verordening art. 212 

streefdata aanbieden voor 

zomerreces en begroting

Voor 15 november bij GS

blauw = behandeling in B&W

oranje = behandeling in 

commissie B & M

bespreken Auditcommissie

zalm = raadsbesluit


