
Aan de leden van alle raadscommissies

Datum: 5 juni 2020

Onderwerp: uitnodiging vergadering raadscommissies 
        op 17 juni 2020, Gemeenterekening 2019 

Geachte raads- en commissieleden,

Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de commissievergaderingen op 
woensdag 17 juni a.s. in het kader van de behandeling van de Gemeenterekening 
2019. 

Het stellen van vragen over de rekening 
Aangezien een vragencarrousel op de gebruikelijke wijze met de corona-maatregelen 
niet haalbaar is, is het volgende afgesproken: 
1. Tot 12 juni vóór 09:00 uur kunnen raadsleden per mail schriftelijke technische 
vragen stellen. De beantwoording wordt toegestuurd. De laatste antwoorden zijn te 
verwachten op maandag 15 juni vóór 12.00 gegeven. Het aanmelden van de vragen 
kan via Vragencarrousel@groningen.nl . Vanuit dit emailadres wordt ook de 
beantwoording toegestuurd. Eens in de 2 a 3 dagen wordt een overzicht van alle 
vragen & antwoorden tot dan toe, gedeeld met de raad. 
2. Telefonisch vragen stellen aan de betreffende ambtenaren kan ook. Vragen kunnen 
gesteld worden tussen 9.00 en 16.00 uur op werkdagen in de periode 2 tot en met 16 
juni. U ontvangt hiervoor nog een lijst met telefoonnummers. Indien een ambtenaar 
niet bereikbaar is kan een mail worden gestuurd aan vragencarrousel@groningen.nl . 
Dan wordt alsnog gezorgd voor telefonisch contact. Telefonisch gestelde vragen 
worden niet opgenomen in het overzicht dat periodiek gedeeld wordt met de raad. 

Het verzoek is om vragen vooral tijdig aan te melden.

Presentatie rapport accountant bij de gemeenterekening 
Op 9 juni is het rapport van de accountant bij de gemeenterekening beschikbaar. Op 
10 juni om 12.00 uur zal de accountant voor de raadsleden en fractiewoordvoerders 
een digitale toelichting geven op dit rapport via MS teams. Dit komt in de plaats van 
de workshop van de accountant waar eerder over is gesproken. Ook opgave hiervoor 
graag uiterlijk een dag van tevoren via de griffie (griffie@groningen.nl )

Raadscommissies 

Op woensdag 17 juni a.s. vindt van 13.00 – 22.30 uur de commissiebespreking 
plaats. 

13.00 uur: Programma’s 1-6 (m.u.v. evenementen)
16.30 uur: Programma’s 7-9 (plus evenementen uit progr. 6) / Paragrafen 2 en 7
20.00 uur: Programma’s 10-14 / Overige paragrafen / Jaarrekening
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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. 

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,

Annemarieke Weiland, Greet Mulder, Willeke Bierman, Wolbert Meijer 
raadsadviseurs


