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Geachte commissieleden,
Namens de voorzitters van de verschillende raadscommissies nodig ik u uit voor de
extra bijeenkomsten/vergaderingen die gepland staan voor 29 oktober en 6
november a.s. in het kader van de jaarlijkse begrotingsbehandeling.
Vragencarrousel begroting
Op 29 oktober a.s. is er van 20.00-21.00 uur in de Oude Raadzaal en de Oude B&W
kamer gelegenheid om technische vragen over de begroting te stellen aan
vertegenwoordigers van de verschillende onderdelen van de ambtelijke organisatie.
Graag aandacht voor het feit dat dit dus een uur korter is dan op het vergaderrooster
staat en de afgelopen jaren gebruikelijk was; dit is met instemming van het presidium.
Verder wil ik u erop wijzen dat de bijeenkomst uitsluitend bedoeld is voor
mondelinge vragen die zoveel mogelijk ter plekke worden beantwoord; het is dus
niet mogelijk om lijstjes schriftelijke vragen te overhandigen in de verwachting dat
deze schriftelijk worden beantwoord.
Gecombineerde vergadering over de Programma’s
Op 6 november a.s. is er van 9.30 – 19.00 uur een gecombineerde vergadering van
alle reguliere raadscommissies over de concept-begroting.
Anders dan in voorgaande jaren zijn nu ook de paragrafen ingeroosterd. Dit was
een wens die zowel in de raad als in het college leefde. Om dat rond te kunnen
krijgen, hebben we de tijd per programma/paragraaf iets verkort (35 resp. 30 minuten
i.p.v. voorheen 40 minuten) en hebben we de programma’s en paragrafen die op het
terrein van de commissie F&V liggen (behalve het programma Veiligheid) naar de
avondvergadering van F&V verhuist.
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Bijgevoegd zijn ook de collegebrieven over de afhandeling van moties en over de
voortgang van de bezuinigingen 2011-2014.
Met betrekking tot de tweede voortgangsrapportage is de wens uitgesproken dat
deze voorafgaand aan de begrotingsbehandeling besproken zou kunnen worden.
Omdat de aanlevering te laat was voor de F&V-vergadering van oktober heeft het
presidium besloten deze rechtstreeks te agenderen voor de raad van 30 oktober a.s.
Spreektijden: gaat u per programma/paragraaf uit van ongeveer twee minuten per
fractie.
Extra F&V
Op 6 november a.s. is er vanaf 20.00 uur een extra vergadering van de
raadscommissie Financiën en Veiligheid.
Hierin komen allereerst de programma’s 11-14 aan de orde, vervolgens de
paragrafen 3-6 en 8, en daarna de begroting als geheel met speciale aandacht voor
het financieel perspectief.
Ook het raadsvoorstel belastingtarieven wordt bij dat laatste deel betrokken; vorig
jaar was dat als apart punt geagendeerd, maar wilde u het toch in één woordvoering
met de begroting behandelen, daarom nu maar meteen als één punt geagendeerd.
Spreektijden: gaat u bij de eerste twee onderdelen (programma’s resp. paragrafen)
uit van (twee maal) ongeveer 3 minuten per fractie, en bij het laatste onderdeel
(algemeen, financieel persp., belastingen) van ongeveer 4 minuten per fractie.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitters,

Wolbert Meijer
commissiegriffier F&V

