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OPLEGGER 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Ontwerpbegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018 

Vertrouwelijk Nee 

Contactpersoon Sabien Kreutzwendedich von dem Borne  

Eenheid Staf 

E-mail s.vondemborne@regiogv.nl 

Kenmerk 17.0002368 

Datum 17 februari 2017 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek adviseren over de 

begroting 2018. 

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 

Datum 23 februari 2017 

Doel Adviseren 

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

In november 2016 is de kaderbrief 2018 in de portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek 

domein besproken. Vervolgens is de kaderbrief 2018 in december 2016 ter kennisname naar de 

gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek verstuurd. Met de kaderbrief gaf het Dagelijks 

Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: DB) richting aan de begroting 2018. De kaderbrief 

vormde een opmaat voor de ontwerp begroting 2018.  

 

Bijgevoegd doen wij u de ontwerp begroting 2018 toekomen. De ontwerp begroting wordt op 13 

april 2017 behandeld in het DB. Deze behandeling gebeurt op basis van de adviezen van de 

portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein. Vervolgens zendt het DB de 

ontwerpbegroting naar de gemeenteraden van deelnemende gemeenten. Gemeenteraden hebben 

vervolgens tot 1 juli 2017 de gelegenheid om hun zienswijzen op de begroting in te dienen. Daarna 

wordt de ontwerpbegroting ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio 

(hierna: AB). Het AB behandelt de ontwerpbegroting op 7 juli 2016. De zienswijzen van 

gemeenteraden worden bij deze behandeling betrokken. Na vaststelling door het AB wordt de 

begroting op uiterlijk 31 juli bij de Provincie Noord Holland ingediend en ontvangen de 

gemeenteraden een kopie van de vastgestelde begroting 2018.  

 

Het proces voor de vaststelling van de (ontwerp)begroting is als volgt:  

- 9 maart 2017: behandeling in het portefeuillehoudersoverleg sociaal en fysiek domein. 

Tijdens dit overleg adviseert het portefeuillehoudersoverleg het DB van de Regio over de 

ontwerpbegroting 2018. 

- 13 april 2017: behandeling van de ontwerpbegroting 2018 in het DB van de Regio. 

- 14 april 2017: verzending van de ontwerpbegroting naar de gemeenteraden van gemeenten. 

Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen.  

- 19 mei 2018: Een toelichting op de begroting 2018 bij het Regiopodium. Raadsleden worden 

in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen op de ontwerpbegroting. 

- 1 juli 2017: uiterlijke datum voor het indienen van zienswijzen door gemeenteraden. 
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- 7 juli 2017: Vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van de Regio.  

- Uiterlijk 31 juli 2017: indienen van de begroting aan gedeputeerde staten van de Provincie 

Noord Holland.  

 

Historie 

Datum Behandeld in  

28 nov 2016 Portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein 

 

Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

Zie hierboven bij de toelichting.  

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Ontwerpbegroting 2017-2021. 

 


