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1 Doel agendering:
Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming x

2 Vraagstelling:
Jaarlijks wordt het vergaderschema 2023 voorgelegd aan het bestuur. 
Gevraagd wordt in te stemmen met bijgevoegd bestuurlijk vergaderschema 2023 voor AB en 
bestuurscommissies.

3 Achtergrondinformatie:
Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Deze wijziging 
heeft ook consequenties voor de begrotingscyclus en zienswijzetermijnen. 
Belangrijkste wijziging is de verlenging van de zienswijzetermijn van 8 naar 12 weken en de 
data van indiening van de begroting bij de provincie. Deze wijzigt van 1 augustus naar 15 
september. De datum voor aanleveren van het jaarverslag en de daaraan verbonden Sisa-
verklaring blijft op 15 juli staan.

Dit vraagt erom fundamenteel te kijken naar de processen rond programmabegroting en 
jaarverslag. In de GR van de VRK is nu nog geregeld dat gemeenteraden een zienswijze kunnen 
geven op het jaarverslag. Dat is een zienswijze die in de Wgr niet genoemd wordt. Nu de 
‘inlevertermijn’ voor jaarrekening en begroting wettelijk twee maanden uit elkaar zijn komen 
te liggen en de zienswijzeperiode voor de begroting wettelijk is verlengd, kan dit tot 
planningsproblemen leiden, zeker in jaren dat het reces vroeg valt.

In 2023 valt het reces laat, en kan nog vastgehouden worden aan de gebruikelijke procedure, 
waarbij zowel het jaarverslag als de programmabegroting in dezelfde AB-vergadering worden 
vastgesteld, en waarbij voor beide documenten nog een zienswijze wordt opgehaald. Er moet 
dan dus wel vòòr 15 juli (te weten op 10 juli 2023) een vaststelling plaatsvinden; het reces in 
2023 begint pas op 22 juli. 

Komende jaren is het mogelijk niet haalbaar vast te houden aan een identiek tijdspad voor 
jaarverslag en programmabegroting, inclusief het vragen van een zienswijze van de 
gemeenteraden op beide stukken. De druk die dit oplevert bij de afdeling F&A is in ieder geval 
een onwenselijk aspect van deze werkwijze. Bij de actualisering van de gemeenschappelijke 
regeling die al gepland staat, wordt dit aspect meegenomen. 

Verdere bijzonderheden: in 2022 was op de woensdagen na de AB-vergadering een extra 
digitale vergadering ingepland, voor het geval het AB op de maandag niet tijdig een advies van 
de bestuurscommissie PG&MZ zou hebben ontvangen. Van deze mogelijkheid is nog geen 
gebruik gemaakt. Voorgesteld deze data in 2023 niet vooruit in te plannen. 

Er is verder een vergadering van BCOV en AB gepland vlak na de herfstvakantie. Die wordt niet 
door alle bestuurders plezierig gevonden vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd, echter 
op deze wijze kan de 2e berap het meest tijdig worden besproken (aangezien het herfstreces 
zelf ook al tot een week uitstel leidt). 
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4 Consequenties en risico’s:
Vanwege de verlenging van de zienswijze termijn naar 12 weken en het realiseren van de 
wettelijke termijnen voor aanlevering van het jaarverslag en begroting is de termijn van eerste 
behandeling in het DB met een week vervroegd t.o.v. afgelopen jaren. Dit vraagt een strakke 
planning van met name afsluiten, opstellen jaarverslag en doorlopen accountantscontrole, 
waarbij er weinig ruimte is voor tegenvallers in het proces.

5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB wordt gevraagd in te stemmen met bijgaand vergaderschema 2023 

6 Bijlage(n):
Vergaderschema 2023

In de vergadering genomen besluit:

Ontwerp Jaarverslag 2021  Geleideformulier  2 van 2


	
	1 Doel agendering:
	5 Voorstel te nemen besluit:
	6 Bijlage(n):
	In de vergadering genomen besluit:

