
 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de commissievergaderingen op 15 

mei a.s. in het kader van de behandeling van de Begroting 2019. Normaliter vindt 

deze behandeling in november plaats, maar vanwege de herindeling is deze 

uitgesteld. Deze begroting valt te lezen als eerste concretisering van het 

coalitieakkoord.  

 

Daarnaast biedt de aanbiedingsbrief bij de begroting tevens een doorkijk naar de 

begroting van 2020, en valt daarmee ook te beschouwen als Voorjaarsbrief. Het 

jaarlijkse voorjaarsdebat in juni/juli komt daarom nu te vervallen, bij de behandeling 

van deze begroting 2019 kunt u tegelijk uw wensen t.b.v. de begroting van 2020 aan 

het college meegeven. 

 

Toelichting op de begroting en Vragencarrousel 

 

Meteen na de meivakantie, op maandagavond 6 mei, is het gebruikelijke technisch 

vragencarrousel, van 18.00 – 20.00 uur (dus voorafgaand aan de 

fractievergaderingen). Daarbij zijn ambtenaren van alle programma’s uit de 

begroting en van de belangrijkste paragrafen aanwezig om individuele vragen van 

raadsleden te beantwoorden. 

 

Dit vragencarrousel vindt dit keer plaats in verschillende ruimtes op het Stadhuis. 

Gelijktijdig zal er om 18.00 uur in de oude raadzaal een presentatie worden gegeven 

over de ruil van incidentele middelen voor structurele middelen en over het 

weerstandsvermogen. Dit komt in de plaats van de eerder aangekondigde 

vervolgcursus financiën.  

 

Het is aan de fracties zelf te bepalen wie wanneer aanwezig is. Wellicht dat 

financieel woordvoerders de presentatie bij willen wonen en dat lijstopvolgers 

ondertussen al gebruik maken van de vragencarrousel.  
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Daarna is er nog gelegenheid voor de raadsleden tot het stellen van vragen aan 

ambtenaren (per telefoon, email of anderszins).  

Door de griffie zullen lijstjes met relevante namen en telefoonnummers hiervoor 

worden verspreid.   

 

Wanneer fracties daartoe behoefte hebben, kunnen ze vragen om een technische 

uitleg van financieel ambtenaren over hoe de begroting in elkaar zit.  

Hiervoor kunnen individuele afspraken gemaakt worden.  

 

Raadscommissies over programma’s en paragrafen  

 

Op 15 mei a.s. vindt van 10.00 – 22.30 uur de commissiebespreking plaats.  

 

10.00 uur Onderwijs en Welzijn (programma’s 3 – 6 (excl. evenementen) 

13.00 uur Werk en Inkomen (programma’s 1 – 2) 

15.00 uur Beheer en Verkeer (programma’s 6 [deel evenementen], 7 en 9, en paragraaf 2) 

17.00 uur Ruimte en Wonen (programma 8, en paragraaf 7) 

20.00 uur Financiën en Veiligheid (programma’s 10 – 14, paragrafen 1, 3 – 6, 8 – 10, 

financieel beeld) 

 

NB In F&V wordt i.c.m. programma 10 Veiligheid ook de Veiligheidsmonitor 2018-3 

besproken. Hierop was ‘gepiept’ door SP, 100% Groningen en PVV. Omdat dit het 

enige punt voor de commissievergadering van 8 mei zou zijn geweest, en de 

burgemeester ook nog eens verhinderd was op 8 mei, heeft de agendacommissie 

geoordeeld dat dit heel goed i.c.m. de begroting besproken zou kunnen worden. 

 

Spreektijden: voor de eerste vier commissies is steeds twee uur gereserveerd – dit 

betekent 7 minuten per fractie, 10 minuten schorsing en 25 minuten voor het college; 

voor F&V is 2,5 uur gereserveerd – dit betekent 8 minuten per fractie, 10 minuten 

schorsing en 30 minuten voor het college.  

 

Net als voorgaande jaren worden de woordvoeringen over alle onderdelen die in een 

commissie aan de orde zijn achter elkaar gehouden, daarna een schorsing voor 

overleg van de portefeuillehouders met hun ambtenaren, en daarna de 

beantwoording. Uitzondering op deze regel is zoals gebruikelijk F&V: hier doen we 

eerst het programma Veiligheid (+ veiligheidsmonitor) met de burgemeester, en 

daarna de overige onderdelen met (m.n.) wethouder De Rook.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur 


