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Vraag 1: Hoe vindt de besluitvorming plaats in de nieuwe aanpak van de tussenrapportage (TR) bij 
scenario 1?

a) Wordt er een begroting vastgesteld gebaseerd op de 1e TR of een ”geamendeerde” begroting op 
basis van de aanbiedingsbrief op basis van de 2e TR? 
b) Hoe wordt het format van het besluit over de 2e TR? 
c) Wordt het  raadsbesluit over de 2e TR voor of na het nemen van een besluit over de begroting 
genomen?

In de oude situatie wordt de begroting opgesteld tegelijk met de 2e TR. De begroting is dan gebaseerd 
op de financiële situatie van de 2e TR. In de begrotingsraad in november wordt eerst de 2e TR 
vastgesteld.  Daarbij is het format van het besluit: 
1. de 2e TR voor kennisgeving aan te nemen;
2. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting voor het komende jaar;
3. de  structurele gevolgen te verwerken in de begroting voor de komende 4 jaar.
Vervolgens wordt een besluit genomen over de begroting van het nieuwe jaar met daarin de 
resultaten van de 2e TR verwerkt.

In de nieuwe situatie wordt de begroting opgesteld op basis van de 1e TR. Voor de begrotingsraad is 
dan een 2e TR beschikbaar met een aanbiedingsbrief met de gevolgen voor het lopende jaar en voor 
het meerjarenperspectief. Door de 2e TR is dan besluitvorming nodig over een aanpassing van de 
concept begroting.
 
Antwoord 1;
a) De begroting inclusief de structurele effecten van de 1e tussenrapportage wordt vastgesteld.
b) De besluitvorming van de 2e tussenrapportage blijft nagenoeg gelijk.

- Tussenrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
- De structurele financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage middels een begrotingswijziging 

te verwerken in de begroting T+1.
c) De  agenda  van  de  raad  is  aan  het  presidium.  Om  bij  de  besluitvorming  over  de  begroting 

duidelijkheid te hebben over de cijfers in de aanbiedingsbrief lijkt het logisch de tussenrapportage 
eerst vast te stellen.

Toelichting
De 2e tussenrapportage is dan dus de begrotingswijziging die in technische zin nog in de begroting  
wordt verwerkt. Er wordt geen nieuwe begrotingsboekwerk opgesteld.


