Aan de leden van alle raadscommissies
Datum: 17 november 2019

Onderwerp: uitnodiging vergadering raadscommissies
op 6 november 2019, Begroting 2020

Geachte raads- en commissieleden,
Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de commissievergaderingen op
woensdag 6 november a.s. in het kader van de behandeling van de Begroting 2020.
Toelichting op de Begroting en Vragencarrousel
Op dinsdagavond 29 oktober van 19.30-21.00 uur is er in de Kreupelstraat een
technische vragencarrousel omtrent de begroting. Daarbij zijn ambtenaren van alle
programma’s uit de begroting en van de belangrijkste paragrafen aanwezig om
individuele vragen van raadsleden te beantwoorden. Verzoek is om met deze
mogelijkheid rekening te houden bij het stellen van schriftelijke vragen.
Tussen donderdag 17 oktober en vrijdag 1 november (tot 9:00 uur) kunnen
raadsleden schriftelijke vragen stellen. Vragen dienen gesteld te worden aan
Vragencarrousel@groningen.nl
De laatste antwoorden worden maandag 4 november vóór 12.00 uur gegeven. Elke
2/3 dagen wordt een geanonimiseerd overzicht met alle vragen en antwoorden
toegezonden aan de raads- en commissieleden.
Raadscommissies
Op woensdag 6 november a.s. vindt van 10.00 – 22.30 uur de commissiebespreking
plaats.
10.00 uur:
o gecombineerde commissie Onderwijs en Welzijn (programma’s 3 – 6
(excl. evenementen) en Werk en Inkomen (programma’s 1 – 2)
15.00 uur:
o gecombineerde commissie Beheer en Verkeer (programma’s 6 -evenementen-,
7 en 9, en paragraaf 2) en Ruimte en Wonen (programma 8, en paragraaf 7)
20.00 uur:
o commissie Financiën en Veiligheid (programma’s 10 – 14, paragrafen 1, 3 – 6,
8 – 10, financieel beeld)
Spreektijden: voor alle commissies is steeds 2½ uur gereserveerd. Rekening
houdend met 10 minuten voor insprekers, betekent dit 8 minuten per fractie, 10
minuten schorsing en 30 minuten voor het college.
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Net als voorgaande jaren worden de woordvoeringen over alle onderdelen die in een
(gecombineerde) commissie aan de orde zijn achter elkaar gehouden. Daarna een
schorsing voor overleg van de portefeuillehouders met hun ambtenaren, en daarna de
beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Greet Mulder,
raadsadviseur

