Onderwerp: Uitnodiging rekeningcommissies 3 juli

Datum: 21 juni 2019

Geachte raads- en commissieleden,
Op woensdag 3 juli a.s. vindt de voorbereidende behandeling van de
Gemeenterekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten
Boer in commissieverband plaats.
Technische vragen
Presidium en agendacommissie hebben besloten om dit keer geen vragencarrousel te
organiseren. Voor technische vragen is de volgende werkwijze afgesproken:
U kunt uw vragen stellen via een centraal emailadres en een centraal telefoonnummer.
Van daaruit zullen de vragen uitgezet worden in de organisatie, en krijgt u (als de
vragen vóór 27 juni gesteld worden) ook tijdig voor de commissiebehandeling
antwoord (en als ze later worden gesteld: tijdig voor de raadsbehandeling).
Mailadres: vragencarrousel@groningen.nl
Telefoonnummer: 050 367 5937 (Muriël Prins)
Gemeenteportal voor gemeenterekeningen en begrotingen
https://financien.groningen.nl/ : dit is de link naar de portal van de gemeente
Groningen waar de rekeningen, begrotingen, voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven
en meerjarenbeelden van de laatste vier jaar bij elkaar staan, inclusief de webversie
van gemeenterekening 2018 van de voormalige gemeente Groningen.
Commissievergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen geldt de volgende spreektijdverdeling:
6 minuten per fractie
10 minuten schorsing (voorbereiding beantwoording door college)
25 minuten college
Voor de avondvergadering van de cie. F&V geldt de volgende spreektijdverdeling
8 minuten per fractie
10 minuten schorsing (voorbereiding beantwoording door college)
30 minuten college
De bedoeling is dat in principe alle geagendeerde programma’s en paragrafen in één
keer worden besproken. Alleen in F&V maken we als gebruikelijk een knip tussen
het programma Veiligheid en de rest van de programma’s en paragrafen.
Op 10 juli vindt behandeling van de gemeenterekeningen 2018 in de gemeenteraad
plaats.

Overige agendapunten F&V
Voor de avondcommissie van F&V zijn naast de rekeningen nog drie andere punten
geagendeerd. Naast de stukken over het voorbije begrotingsjaar 2018 ook stukken
over het lopende begrotingsjaar 2019 en stukken t.b.v. het opstellen van de begroting
2020.
Allereerst de eerste Voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar. Deze
wordt normaliter besproken als achterliggend stuk bij de Voorjaarsbrief, die is echter
dit jaar al eerder langs geweest. De Voortgangsrapportage is een belangrijk
sturingsinstrument: hoe gaat het tot nu toe met de gemaakte afspraken bij de
begroting, en waar moet evt. worden bijgestuurd. Bijgevoegd is ook een
raadsvoorstel met begrotingswijzigingen n.a.v. de Voortgangsrapportage, en een
raadsvoorstel over de openingsbalans van de begroting.
Vervolgens – m.h.o.o. het komende begrotingsjaar – de raadsvoorstellen Financieel
Meerjarenbeeld en Meicirculaire. Hiermee stelt u de kaders vast voor de nieuwe
begroting die in november aan u wordt voorgelegd.
Tot slot nog een heel ander onderwerp, namelijk het Nationaal Programma
Groningen. Hierover gaat u samen met andere raden en staten in gesprek tijdens de
conferentie van 29 juni a.s. Het NPG heeft inmiddels een bespreeknotitie opgesteld
t.b.v de programmakaders die in het najaar moeten worden vastgesteld. Gezien de
tijdsdruk die op het programma zit moet deze nog voor de zomer besproken worden,
wilt u nog zaken kunnen meegeven. Daarom heeft de begeleidingscommissie
aardbevingsproblematiek besloten dit in deze commissie (en evt. de raad van 10 juli)
te agenderen.

Met vriendelijke groet,
Wolbert Meijer, raadsadviseur

