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Alle collegeleden
Voorlopig oordeel geven over de jaarrekening en het jaarverslag over
2013.
In de jaarrekening en jaarverslag legt het college verantwoording af
over de uitvoering van de begroting, zowel in financiële als in
beleidsmatige zin. Als ondersteuning voor de controlerende taak van
de raad dienen het Rapport van bevindingen van de accountant en het
advies van de Rekenkamercommissie.
Deze sessie is bedoeld voor de politieke oordeelsvorming; met name
aan de hand van de volgende vragen:
- heeft het college zich gehouden aan de kaders zoals
vastgelegd in de begroting, de verordeningen en de
kaderstellende nota’s?
- heeft het college datgene bereikt wat was afgesproken?
- Zijn de doelstellingen gerealiseerd binnen de beschikbare
middelen?
- Kunt u zich vinden in de voorgestelde bestedingsvoorstellen?
‘Technische’ vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en
beantwoord of op de informatie’markt’ op 12 juni van 17.30 – 19.00
uur. Technische vragen over deze stukken die op 2 juni bij de griffie
binnenkomen, worden op 10 juni door het college beantwoord. Vragen
die in dezelfde week – tot en met 5 juni – binnenkomen worden zoveel
mogelijk in de beantwoording meegenomen. Vragen die later
ingediend worden, worden zo snel mogelijk beantwoord.
1e ronde: De fracties maken hun politieke opmerkingen (geen
technische vragen). Aangezien de jaarstukken betrekking hebben op
alle beleidsterreinen kan per onderwerp een andere woordvoerder
optreden zo lang de fractie binnen haar totale spreektijd blijft.
Spreektijd:
4 minuten – fracties van 6 of 4 leden (VL, D66V, LGV en VVD)
3 minuten – fracties van 1, 2 of 3 leden (SP, CDA, PvdA, Forza, CU en
GroenLinks)
Antwoordronde college, spreektijd: max. 10 minuten
2e ronde: fracties maken kenbaar over welk onderwerp zij eventueel in
debat willen tijdens de raadsvergadering
Spreektijd:
Max. 3 minuten per fractie

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

Sluiting
► collegeleden
► beleidsambtenaren
► Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► Besluitrijp als debat- of hamerstuk voor de Raad van 26 juni 2014
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