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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Agendapunt 11-2 

Datum 31 oktober 2022 

Onderwerp Vergaderschema 2023 SharePoint:  202230819 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Informatief 

Bijlagen  1. Scenario’s Vergaderschema 2023  
a. Brief Oegstgeest (21 november 2021) 
b. Reactie ODWH op brief Oegstgeest (26 januari 2022) 

 
 
Besluitpunten AB 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
- om in te stemmen met het hanteren van vergaderschema 1 voor 2023 
- het vergaderschema voor 2024 en volgende jaren te herzien op basis van een voorstel van 

het dagelijks bestuur. 
 

 
Aanleiding 
Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) in werking 
getreden. In de gewijzigde Wgr zijn de termijnen voor het indienen van de kadernota, 
ontwerpbegroting en begroting aangepast. De nieuwe termijnen kunnen worden verwerkt in 
het vergaderschema. 
In haar reactie (op 26 januari 2022) op de brief van Oegstgeest (21 november 2021) aangaande 
dit onderwerp heeft de dienst aangegeven het vergaderschema voor de begrotingscyclus 2024 
opnieuw te bekijken en scenario’s voor te leggen aan het algemeen bestuur. Middels deze 
notitie wordt daar invulling aan gegeven.  
 
 
Regelgeving 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Toelichting 
De nieuwe Wgr verruimt de uiterste termijnen voor de cyclus van (voorlopige) jaarrekening en 
(ontwerp) begroting. Het bestuur van de GR kan kiezen voor kortere termijnen, maar niet voor 
latere datums dan opgenomen in de Wgr: 
▪ Uiterlijk 30 april voor het toesturen van de kadernota naar de raden en PS. Dat was 15 

april. 
▪ Uiterlijk 15 september voor het toesturen van de vastgestelde begroting aan BZK. Dat was 

1 augustus. 
▪ De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor de datum van vaststelling door het AB 

voor zienswijze aan de raden en PS worden aangeboden worden. Dat was een termijn van 
8 weken. 
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Kadernota 
In het vergaderschema van 2022 werd de kadernota vastgesteld in het DB van 13 december 
2021 en het AB van 7 februari 2022.  
 
De gemeente Oegstgeest geeft in haar verzoek aan dat in de toekomst de kadernota’s te willen 
ontvangen in week 4 (eind januari) en te willen vaststellen in week 11 (half maart), zodat de 
kadernota’s van de verschillende gemeenschappelijke regelingen zo veel mogelijk op een 
gezamenlijk moment in de raad van Oegstgeest kunnen worden behandeld. 
 
Dit verzoek hebben wij ingewilligd in scenario 1 en 2 (DB op 23 januari 2023 en AB op 13 maart 
2023). Bijkomend voordeel van een vergadering van het dagelijks bestuur in week 4 is dat de 
stemverhouding dan kan worden vastgesteld en er geen extra vergadering van het dagelijks 
bestuur is vereist.  
Hiermee kan ook worden voldaan aan de eis van de Wgr om de Kadernota voor 30 april toe te 
sturen naar de raden en PS. 
 
Scenario 1 en 2 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

4 Maandag 23 januari 2023 11 Maandag 13 maart 2023 

 
 
De jaarrekening 
De termijn in de Wgr voor het versturen van de concept jaarcijfers naar de raden en PS is 
verlengd naar 30 april. Hierdoor zou de vergadering van het dagelijks bestuur later in april 
kunnen plaatsvinden.  
 
In scenario 1 is het regulier schema gehanteerd met die aanpassing dat de jaarrekening in het 
algemeen bestuur van juli wordt vastgesteld. De vergadering van het AB van mei kan hiermee 
komen te vervallen.  
 
In scenario 2 is de vergadering van het dagelijks bestuur later in april gepland. Hierdoor is er 
meer ruimte voor de afdeling Financien om de jaarrekening op te stellen en ligt er minder druk 
bij de afdeling.  
 
Scenario 1 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

14 Maandag 3 april 2023 11 Maandag 3 juli 2023 

 
Scenario 2 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

16 Maandag 17 april 2023 25 Maandag 19 juni 2023 

 
 
De begrotingscyclus 
De termijnen uit de Wgr zijn: 
▪ De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor de datum van vaststelling door het AB 

voor zienswijze aan de raden en PS worden aangeboden worden. Dat was een termijn van 
8 weken. 

 
In de notitie van de 5 omgevingsdiensten is hierover het volgende opgenomen: 
“Mits de termijn van 12 weken in acht wordt genomen biedt dit ruimte om de huidige 
begrotingscyclus te blijven toepassen. De raden en PS beschikken dan al voor de zomer over de 
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vastgestelde begroting. En net als nu beschikken zij in april al over de ontwerpbegroting en de 
kaders. Dat geeft, anders dan de wetgever stelt, naar onze mening een goede aansluiting op de 
gemeentelijke en provinciale begrotingscyclus. Daarvoor is juist van belang dat de relevante 
informatie zo vroeg mogelijk beschikbaar is. 
 
De 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten stellen daarom voor om vast te houden aan de 
huidige begrotingscyclus, in elk geval voor de cyclus om te komen tot de begroting 2024 nu 
de gesprekken hierover met gemeenten en provincies nog moeten starten.”  
Deze variant is uitgewerkt in scenario 1. 
 
In scenario 2 zijn de termijnen verlengd conform de Wgr. Gezien de formatie van de ODWH is 
het niet wenselijk dat de jaarrekening en begroting gelijktijdig worden opgeleverd. De 
begroting wordt in dit scenario derhalve behandeld in het DB van 22 mei 2023. De reactie op 
de zienswijzen zal het DB schriftelijk om instemming worden gevraagd. Behandeling in het AB 
is gepland op 4 september 2023. Met dit voorstel wordt de termijn verlengd naar 15 weken.  
 
Scenario 1 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

14 Maandag 3 april 2023   

24 Maandag 12 juni 2023 27 Maandag 3 juli 2023 

 
 
Scenario 2 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

21 Maandag 22 mei 2023   

34 Schriftelijk:  
Maandag 21 augustus 2023 

36 Maandag 4 september 2023 

 
De burap 
De afgelopen jaren heeft de dienst in afwijking op de nota Planning & Control één bestuurlijke 
rapportage opgeleverd over de eerste 6 maanden van het jaar. Dit heeft ertoe geleid dat we in 
juli een rapportage opleverden. Toch werd de noodzaak gevoeld om gezien allen (financiële) 
ontwikkelingen ook in het najaar nog een update over de voortgang te geven. Derhalve stellen 
we voor – mede op verzoek van de ambtelijke adviesgroep – om twee bestuurlijke rapportages 
op te leveren.   
 
Gezien de bovenstaande voorstellen, leidt dit tot de onderstaande 2 scenario’s.  
 
Scenario 1 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

21 Maandag 22 mei 2023 25 Maandag 19 juni 2023 

41 Maandag 9 oktober 2023 44 Maandag 30 oktober 2023 

 
Scenario 2 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur 

21 Maandag 22 mei 2023 25 Maandag 19 juni 2023 

45 Maandag 6 november 2023 48 Maandag 27 november 2023 
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Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
- om in te stemmen met het hanteren van vergaderschema 1 voor 2023 
- het vergaderschema voor 2024 en volgende jaren te herzien op basis van een voorstel van 

het dagelijks bestuur. 
 
Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2022,  
 
de voorzitter,        de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian       M.E. Krul-Seen 
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Bijlage 1: Vergaderschema scenario 1 en 2 
 
Vergaderschema scenario 1 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur
50 maandag 12 december 2022

Kennismaking DB-leden

4 maandag 23 januari 2023 11 maandag 13 maart 2023

Kadernota 2024 Kadernota 2024

PDC 2024 PDC 2024

Eerste begrotingswijziging 2023 Eerste begrotingswijziging 2023

Stemverhouding wens van Oegstgeest is week 11 

(verzending week 4)

14 maandag 3 april 2023

Jaarrekening 2022

Begroting 2024 en MJR 2025-2027

(moet voor 30 april)

24 maandag 12 juni 2023 27 maandag 3 juli 2023

Zienswijze Jaarrekening 2022

Begroting 2024 en MJR 2025-2027 Begroting 2024 en MJR 2025-2027

Burap 2023 Burap 2023

(moet voor 15 september)

41 maandag 9 oktober 2023 44 maandag 30 oktober 2023

Burap 2023 (8 maanden) Burap 2023 (8 maanden)

Inhoudelijk Inhoudelijk

 
 
Vergaderschema scenario 2 

Week Dagelijks bestuur Week Algemeen bestuur
50 maandag 12 december 2022

Kennismaking DB-leden

4 maandag 23 januari 2023 11 maandag 13 maart 2023

Kadernota 2024 Kadernota 2024

PDC 2024 PDC 2024

Eerste begrotingswijziging 2023 Eerste begrotingswijziging 2023

Stemverhouding wens van Oegstgeest is week 11 

(verzending week 4)

16 maandag 17 april 2023

Jaarrekening 2022

(moet voor 30 april)

21 maandag 22 mei 2023 25 maandag 19 juni 2023

Begroting 2024 en MJR 2025-2027 Jaarrekening 2022

Burap 2023 (eerste 4 maanden) Burap 2023 (eerste 4 maanden)

34 Schriftelijk: Maandag 21 augustus 2023 36 maandag 4 september 2023

Begroting 2024 en MJR 2025-2027 

(zienswijze)

Begroting 2024 en MJR 2025-2027

(moet voor 15 september)

45 maandag 6 november 2023 48 maandag 27 november 2023

Burap 2023 (8 maanden) Burap 2023 (8 maanden)

Inhoudelijk Inhoudelijk

 


