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Onderwerp

Vragen raads- en comm¡ssieleden begroting 2020 en 2e tussenrapportage 2019 tijdens de
infomarkt op 7 oktober 2019.

Voorstel

Akkoord gaan met de beantwoording

Inleiding

Naar aanleiding van de op 26 september 2019 aan de raad aangeboden begroting 2020 en
2e Tussenrapportage 2019 is op 7 oktober 2079 een infomarkt gehouden waar de raads-
en commissieleden vragen konden stellen over zowel de begroting 2020 als de 2e
Tussenrapportage 20 19.

Bijgaand treft u een overzicht aan met de vragen en de beantwoording ervan

Beoogd effect/doel

Door een tijdige beantwoording van de vragen kan de raad de reactie van het college
betrekken bij de voorbereiding van de behandeling van de begroting 2020 en de 2e
Tussenrapportage 2019. Door verstrekking aan de raad van bijgaand overzicht aansluitend
aan de collegebehandeling van 22 oktober, kan de informatie nog voor de
commissiebehandelingen van de begroting 2020 voor de raad beschikbaar zijn.

Argumenten

Door het in afwijking van het draaiboek van de begrotingsbehandeling 2020 al na
vaststelling door uw college aanbieden van dit overzicht kan de raad al eerder dan 5
november kennisnemen van de informatie die voortvloeit uit de infomarkt en deze
betrekken bij de behandeling van de begroting 2020 in de diverse commissies.
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Dit heeft wel tot gevolg dat de vragen die inmiddels via mail ontvangen zijn c.q. naar
aanleiding van de commissiebehandelingen nog beantwoord moeten worden aanvullend
door uw college vastgesteld worden. Volgens het draaiboek behandeling begroting 2O2O

zullen deze samen met uw reactie op de ingediende politieke visies, politiek -bestuurlijke
vragen en moties en amendementen op 5 november (uiterlijk 18.00 uur) aan de raad
beschikbaar gesteld worden.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com mun icat¡e/ partlclpatle

Overzicht wordt via de griffie verstrekt aan cle raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Overzicht vragen en antwoorden raads- en commissieleden begroting 2020 en 2e

TusseRrapportage 2019 Infomarkt 7=10-2019 en de betreffende bijlagen'
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