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Onderwerp
Toezegging tijdens behandeling begroting 2019.

Voorstel
In te stemmen met het oorspronkelijk overzicht van prioriteiten 2019

Inleiding
Bij afsluiting van de behandeling van de begroting 2019 tijdens de raadsvergadering van 7
november 2018 is een discussie gevoerd overde vraag welke prioriteiten al dan niet
vetgedrukt moeten worden.
Tijdens de raadsvergadering is er door de voorzitter toegezegd dat teruggekomen wordt
op deze discussie.

Beoogd effect/doel
Duidelijkheid geven hoe om te gaan met de prioriteitenlijst 2019.

Argumenten
Bij de beoordeling van de vraag welke prioriteiten vetgedrukt worden in de begroting is
vooral de vraag of er nog overleg met de raad gevoerd moet worden over de kaders
waarin een en ander uitgevoerd gaat worden een belangrijke afweging.
Op grond van deze afweging zijn in de begroting20L9 een aantal prioriteiten vetgedrukt
Voor 2019 geldt daarnaast dat er een aantal prioriteiten zijn opgenomen waarvoor óf al
een raadsbesluit genomen is óf sprake is van een wettelijke taak die uitgevoerd moet
worden.
Diverse prioriteiten zijn opgenomen waarbij er budget gevraagd wordt voor activiteiten die
vooral uitvoerend van aard zijn of nadrukkelijk de bedrijfsvoering betreffen. Kaderstelling
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vanuit de raad voor deze onderdelen is daarbij niet aan de orde en daarnaast wordt in de
toelichting op de prioriteiten antwoord gegeven op de belangrijkste vragen (wat willen we
bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten). Vanuit de actieve
informatieplicht van het college naar de raad zijn er diverse momenten waarop de raad
uitgebreid geïnformeerd wordt.
Tijdens de begrotingsbehandeling zijn er enkele amendementen besproken die de lijst met

prioriteiten hebben aangepast.
Alles overziend is het college van mening dat het geamendeerde voorstel over de lijst in
een evenwichtige balans is en geen aanleiding is om de lijst verder aan te passen.

Kanttekeningen en risico's
n.vt.

Financiële, personele en juridische gevolgen
n.vt.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.

Gommunicatie/ participatie
De raad informeren via de TILS lijst.
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