
 
Vergaderschema en aanleverschema 2022, gewijzigd door het presidium op 20 juni 2022 

 Vergaderschema en aanleverschema stukken 2022 (en begin 2023) van de gemeenteraad van Katwijk  

 

 Uiterste datum 

aanlevering 

stukken bij 

griffie 

Presi-

dium 

Verga- 

dering 

van de 

fracties 

Raad en raads- 

commissie  

Extra raads- 

commissie of 

andere 

raadsactiviteit 

Uiterste datum 

aanlevering 

stukken bij 

griffie 

Presi-

dium 

Verga- 

dering 

van de 

fracties 

Raad en raads- 

commissie 

(gemeentehuis) 

Extra raads- 

commissie of 

andere 

raadsactiviteit 

Jan 23 dec 10 17 20 27 13 24 31 3 feb 10 feb 

Feb 27 jan 71  14 17       

Maart      10 21 28 292 en 303 en 31 7 april 

April 31 maart 11 194 21       

Mei 21 april 2 9 12 195      

Juni 12 mei 23 mei 30 mei 1 en 2 9 25 mei6 67 13 16 23 

Juli 9 juni 20 juni 27 juni 30 juni       

Augustus           

September 11 aug 22 aug 29 aug 1 8 25 aug 5 12 15 22 

Oktober 8 sep 19 sep 26 sep 29 sep 6 22 sep 3 10 13 208 

November 13 okt 24 okt 31 okt 3 en 109  27 okt 7 14 17 24 

December 10 nov 21 nov 28 nov 1 8 24 nov 510 12 15 22 

Jan 2023 15 dec11 212 9 12 19 5 16 23 26 2 feb 

Feb 2023 19 jan 30 jan 6 9 16 2 13 20 2313  

 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Tenzij anders aangegeven, zijn de vergaderingen van de raad, de raadscommissie en de auditcommissie openbaar.   

De vergadering van de raad waarin de raad de begroting voor 2023 vaststelt, begint op 10 november om 13.00 uur. 

De data 27 januari 2022 en 10 februari 2022 zal het presidium zoveel mogelijk vrij houden, vanwege de drukke tijd van de partijen voorafgaand aan de verkiezing. 

Het presidium is de agendacommissie voor de raad en de raadscommissie. De vergaderingen zijn niet openbaar.  

De voetnoten op de volgende pagina lichten afwijkingen van de reguliere vergaderdata en -tijden en verdere bijzonderheden toe.  

  



 
Vergaderschema en aanleverschema 2022, gewijzigd door het presidium op 20 juni 2022 

 

Vakanties, feest- en bijzondere dagen Vakanties, feest- en bijzondere dagen (vervolg) Behandeling rekening 2021: Behandeling begroting 2023: 

Voorjaarsvakantie 28 feb t/m 4 mrt Hemelvaart 26 mei Aanlevering 25 mei Aanlevering 13 oktober 

Biddag 9 maart Pinksteren 5 en 6 juni  Informatief 9 juni Informatief14 20 oktober 

Verkiezing raad 16 maart Jaarcongres VNG 28 en 29 juni Oordeelsvormend 16 juni Oordeelsvormend 3 november  

Raadsdiner 25 maart Paardenmarkt Rijnsburg 8 juni Besluitvormend 30 juni Besluitvormend 10 november 

Witte donderdag 14 april Zomervakantie 11 juli t/m 19 aug    

Goede vrijdag 15 april Paardenmarkt Valkenburg 14 september Behandeling kaderbrief 2023 Behandeling najaarsrapportage 2022: 

Pasen 17 en 18 april Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober  (incl. voorjaarsrapportage)15: Aanlevering 10 november 

Koningsdag 27 april Dankdag 2 november  Aanlevering 8 juni16 Informatief 24 november 

Meivakantie  25 apr t/m 6 mei St. Nicolaas 5 december Informatief 23 juni Oordeelsvormend 1 december 

Dodenherdenking 4 mei Kerst 25 en 26 december Oordeelsvormend 30 juni Besluitvormend 15 december  

Bevrijdingsdag17 5 mei Kerstvakantie 26 dec t/m 6 jan Besluitvormend 7 juli   

Werkbezoek18 20 mei Voorjaarsvakantie 2023 27 feb t/m 3 mrt      

 

 
1 Het presidium stelt in deze vergadering ook al de standaardagenda’s voor 29 en 30 maart vast 
2 Afscheid van de raadsperiode 2018-2022 
3 Installatie van de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2022-2026 
4 Een dag later dan gewoonlijk in verband met Tweede Paasdag 
5 In deze vergadering adviseert de raadscommissie de raad over de concept-begrotingen en –rekeningen van de gemeenschappelijke regelingen 
6 Een dag eerder dan gewoonlijk in verband met Hemelvaart 
7 Schriftelijke besluitvorming in verband met Tweede Pinksterdag 
8 Op deze datum vergadert in ieder geval de auditcommissie, over het auditplan van de accountant voor de controle van het lopende jaar 
9 De vergadering van de raad waarin de raad de begroting vaststelt, aanvang om 13.00 uur 
10 Schriftelijke besluitvorming in verband met St. Nicolaas 
11 Een week eerder dan gewoonlijk in verband met de Kerstvakantie 
12 Schriftelijke besluitvorming in verband met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
13 In deze vergadercyclus is er geen extra raadscommissie of raadsactiviteit een week na de reguliere raadsvergadering, in verband met de voorjaarsvakantie 
14 Bij deze informatieve sessie nodigt het presidium de wethouder Financiën uit en is de aanwezigheid van het gehele college niet vereist; het is voldoende als ambtenaren de vragen 

beantwoorden 
15 In de Financiële verordening staat dat het college het stuk voor 1 juni aan de raad aanbiedt en dat de raad voor 15 juli hierover een besluit neemt; de raad heeft op 23 december 2021 

besloten, als laatste beslispunt bij de najaarsbestuursrapportage (2745711), om in 2022 de voorjaarsbestuursrapportage in de kaderbrief 2023 op te nemen. 
16 Vanwege de vorming van een coalitie na de verkiezing op 16 maart is de aanbieding van de kadernota een week later dan formeel voorgeschreven 
17 Bevrijdingsdag is een algemeen erkende feestdag voor de gemeente Katwijk, waarop ambtenaren vrij zijn  
18 In het verkiezingsjaar brengt de nieuwe raad eind mei een werkbezoek (middag) met afsluitend ter plekke een gezamenlijke maaltijd (avond) 


