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dagelijks bestuur tijd agenda opmerkingen algemeen bestuur tijd agenda opmerkingen

woensdag 6 februari 2019 15.30 uur Concept-jaarstukken 2018 tbv de accountantscontrole

B&W

woensdag 13 maart 2019 15.00 uur Concept-jaarstukken 2018

B&W Concept-begroting 2020, inclusief verwerking/reactie zienswijzen 

kadernota (vooruitlopend op besluit AB hierover)

Raden kunnen tot 1 maart hun 

zienswijze indienen op de 

kadernota

Voorjaarsrapportage 2019 

woensdag 20 maart 2019 16.00 uur

114

woensdag 10 april 2019 15.00 uur

114

woensdag 10 april 2019 16.00 uur

114

woensdag 15 mei 2019 15.00 uur

114

woensdag 15 mei 2019 16.00 uur

114

woensdag 3 juli 2019 15.00 uur

B&W

woensdag 10 juli 2019 16.00 uur Vaststellen begroting 2020

114 Vaststellen jaarstukken 2018

woensdag 4 september 2019 15.00 uur

B&W

woensdag 9 oktober 2019 15.00 uur 

114

woensdag 9 oktober 2019 16.00 uur 

114

woensdag 6 november 2019 15.00 uur Eindejaarsrapportage

B&W

woensdag 11 december 2019 15.00 uur kadernota 2021 Per mail tkn aan het AB

114

woensdag 11 december 2019 16.00 uur Eindejaarsrapportage

114

De rood gearceerde data hebben betrekking op de P&C cyclus

Voor 15 april 2019 sturen wij een door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2018 en een door het DB goedgekeurde concept-begroting 2020 aan de raden. De raden kunnen tot respectievelijk 24 juni en 1 juli een zienswijze indienen. Deze worden in het DB van 13 maart behandeld 

en daarna aan het AB aangeboden voor behandeling in de vergadering van 10 april.

Voor 15 juli 2019 sturen wij een door het AB goedgekeurde jaarrekening 2018 en voor 1 augustus een goedgekeurde begroting 2020 aan de provincie.

7 februari 2019 start de accountant met de controle van de jaarrekening. Hiervoor is een door het DB goedgekeurde concept-jaarrekening nodig.

Voor 15 december 2019 sturen wij een door het DB vastgestelde Kadernota 2021 aan de raden, eventuele zienswijzen worden verwerkt in de concept-begroting 2021

dagelijks bestuur algemeen bestuur

REAWF eind juni / begin juli (n.n.t.b.)

Zomervakantie regio Noord: 13 juli tot en met 25 augustus 2019  

Zienswijzen worden 3 juli 

behandeld in het DB en 

nagezonden.

Concept-jaarstukken 2018    Concept-

begroting 2020 (inclusief 

verwerking/reactie zienswijzen 

kadernota) 

beide ter kennisname (worden uiterlijk 

15 april aan de raden verzonden).

Vaststellen Voorjaarsrapportage

Raden kunnen tot 1 juli hun 

zienswijze indienen

Raden kunnen tot 25 juni hun 

zienswijze indienen

Behandeling zienswijzen concept-begroting 2020

Behandeling zienswijzen concept-jaarstukken 2018

Reactie zienswijzen en hoe deze te 

verwerken in de begroting

Eventueel aangepaste concept-begroting n.a.v. besluit zienswijzen 

in AB 20-3


