
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 juni 2021

Betreft 
X Agendaverzoek

X Raad

x College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gemeenterekening 2020

Gemeenterekening 2020

Bijlage 1 - aanbiedingsbrief

Bijlage 2 - jaarrekening 2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Piet Scholtens – 050 367 9116

Korte samenvatting:
Tijdens deze beeldvormende sessie is bedoeld om raadsleden goed voor te bereiden op een politieke 

bespreking van de gemeenterekening. Het programma ‘wonen’ zal als concreet voorbeeld worden 

gebruikt, de techniek van het stellen van vragen is ook voor de andere programma’s toepasbaar.

De bedoeling is om een zinvolle, adequate techniek te doorlopen die de raad kan helpen bij het 

stellen van vragen en om zich een oordeel te kunnen vormen. De focus daarbij ligt op het (politieke) 

jaarverslag en niet op het financieel-technische karakter van de behandeling.

Deze beeldvormende sessie wordt ondersteund door Liesbeth Reekers. 

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X ja 

zo ja, namelijk: de meningsvormende sessie over de rekening staan gepland op 23 juni en de 

besluitvormende sessie op 30 juni

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gemeenterekening-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Jaarrekening-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Aanbiedingsbrief.pdf


O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

Nadere informatie
…
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