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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief proces P&C cyclus naar secundaire begroting
Cbb Raadsinformatiebrief Proces P&C cyclus
Heerhugowaard, 28 januari 2021
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het tijdpad voor het proces naar de secundaire begroting.
Inleiding
In de raadsinformatiebrief van 6 november (RIB Bij20- 883) bent u geïnformeerd over de opties
die samen met de auditcommissie op 28 oktober is besproken en de fases die worden doorlopen.
In deze RIB wordt het tijdpad en de gevraagde rol van de raad naar besluitvorming over de
secundaire begroting nader uitgelegd. Op 27 januari is dit procesvoorstel nader toegelicht in de
auditcommissie, die gezamenlijk met de auditcommissie van Langedijk plaatsvond.
Kernboodschap
Op woensdag 10 februari van 20.00 – 21.30 uur vindt een consulatie plaats met uw raad. Op
deze avond wordt een voorstel op hoofdlijnen besproken voor de secundaire begroting. Het
voorstel is gebaseerd op een inventarisatie in alle domeinen (bedrijfsvoering, Ruimte en Mens &
Samenleving).
De opbrengst van de consultatie zal door het college worden gebruikt voor het opstellen van een
gebalanceerd voorstel voor de definitieve secundaire begroting. Ook vormt de consultatie
onderdeel van het proces naar de kadernota/voorjaarsnota 2021 voor Dijk en Waard en voor fase
2, het opstellen van de zero-based begroting (de eerste begroting voor Dijk en Waard, opgezet
vanuit een nul-basis).
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Het besluitvormingsproces zelf staat gepland voor de commissiebehandeling op 6 april en
besluitvorming in de raad op 20 april. Een technische vragen avond, hetzelfde format als bij de
primaire begroting, wordt op woensdag 31 maart aangeboden. (datum na online gaan door griffie
aangepast)

Samengevat:

Consequenties
De inbreng van uw raad wordt gebruikt door het college om tot een gebalanceerd voorstel te
komen. Dit resulteert in een secundaire begroting en raadsvoorstel waar uw raad over besluit.
Tevens dient de consultatie als inbreng voor de zero-based begroting Dijk en Waard 2022 en
verder.
Vervolg
Na besluitvorming over de secundaire begroting krijgt het proces richting de concept begroting
Dijk en Waard vorm. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
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