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A. Verkaik
Een oordeel vormen over de jaarstukken
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 kunt u vooraf schriftelijk stellen
via het mailadres p&cvragen@velsen.nl. De vragen en antwoorden
worden naar de hele raad gestuurd.
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de
geuite meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn).
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het
raadsvoorstel en concept raadsbesluit voldoende is behandeld
en naar de raad kan, zo ja of het een hamerstuk (30 of 60 sec) of
een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp c.q. debatrijp voor de raadsvergadering van 25 juni 2015
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