
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Jaarrekening BsGW 2020 en Begroting BsGW 2022 

Datum 18 mei, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar JPJM Wolters 
Telefoonnummer: 043-350 4255 
John.Wolters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW) heeft BsGW aan de deelnemers de volgende stukken 
gestuurd: de kadernota begroting BsGW 2022 en meerjarenraming 2022-2026; 
de voorlopige jaarrekening BsGW 2020 en de ontwerpbegroting BsGW 2022 
en de meerjarenbegroting 2022-2026. 

Inhoud  Overeenkomstig artikel 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het 
algemeen bestuur van het deelnemende waterschap vóór 15 april de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening. 

De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het 
deelnemende waterschap kunnen eventueel opmerkingen naar voren brengen 
ten aanzien van de kadernota begroting BsGW 2022 en meerjarenraming 
2022-2026 en de voorlopige jaarrekening BsGW 2020. 

De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het 
deelnemende waterschap kunnen eventueel een zienswijze naar voren 
brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting BsGW 2022 en de 
meerjarenbegroting 2022-2026. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 25 mei 2021. 

 


