
 

 

 
Aan: raads-, commissie- en collegeleden 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:  4 oktober 2019 
Ons kenmerk:      
      

Onderwerp: proces begrotingsbehandeling    

 
Beste raads-, commissie- en collegeleden,  
 
Via deze brief willen we u informeren over de raadsbehandeling van de begroting en de berap.  
Onder aan deze brief vindt u het complete vergaderschema.  
 
De begrotingscyclus trapt af op donderdag 10 oktober met de presentatie van de begroting per programma 
door het college van B&W. Vervolgens is er op maandag 14 oktober een technische vragenronde in de 
kantine van het gemeentehuis. Op donderdag 17 oktober zijn de Algemene beschouwingen met de eerste 
termijn van de raad. Het college zal tijdens deze vergadering geen eerste reactie geven. De inhoudelijke 
reacties van de portefeuillehouders vinden plaatst bij aanvang van de commissievergaderingen op maandag 
28 oktober (AFE), woensdag 30 oktober (FL) en donderdag 31 oktober (MO). Op donderdag 7 november 
vindt de tweede termijn en besluitvorming plaatst.  
 
Invulling commissievergaderingen 28 (AFE), 30 (FL) en 31 (MO) oktober 
Vergelijkbaar met vorig jaar zullen de commissievergaderingen beginnen met een inhoudelijke reactie van 
de portefeuillehouders n.a.v. de bijdrages van de fracties tijdens de eerste termijn van de Algemene 
beschouwingen. Naar aanleiding van de reactie van het college is er ruimte voor (politieke) vervolgvragen 
vanuit de commissie. Voor technische vragen is in de commissievergaderingen geen ruimte meer. 
 
Het tweede deel van de commissievergaderingen zal worden besteed aan het debat tussen de 
commissieleden. Hiervoor worden de fracties verzocht om uiterlijk woensdag 23 oktober 
bespreekonderwerpen aan te dragen bij de griffie. Ook wanneer een fractie een motie of amendement in de 
commissie wil bespreken wordt verzocht de motie (al dan niet in concept vorm) van te voren – via de griffie – 
met de commissie te delen.  
Op basis van de aangedragen onderwerpen zullen de commissievoorzitters voor hun commissie de volgorde 
van de bespreekonderwerpen bepalen. Daarbij zullen de onderwerpen die door meerdere fracties zijn 
aangedragen als eerste worden besproken. De fractie die het onderwerp heeft aangedragen zal tijdens de 
vergadering als eerste het woord krijgen.  
Hoewel dit tweede deel met name bedoeld is om als commissie onderling van gedachten te wisselen, zal het 
college van B&W ook bij dit tweede deel aanwezig zijn om eventuele politieke vragen vanuit de commissie te 
beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de raads- en commissievoorzitters  
Otwin van Dijk, Ton Menke, Erik Schieven en Ruben Driever 
  

Bezoekadres: 

 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/


 

 

 

VERGADERSCHEMA BEGROTING & BERAP 
Do 10 oktober 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 

Presentatie begroting per programma door college van B&W 
 
 

Ma 14 oktober 19.30 uur 
(Kantine gemeentehuis) 

Technische vragenronde   
 
 

Do 17 oktober 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 
 

Algemene beschouwingen/eerste termijn 

Woe 23 oktober  
 

Deadline inleveren bespreekonderwerpen commissies bij 
griffie@oude-ijsselstreek.nl  
 

Ma 28 oktober 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 
 

Commissie AFE 

Woe 30 oktober 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 
 

Commissie FL 

Do 31 oktober 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 
 

Commissie MO 

Do 7 november 20.00 uur 
(DRU Conferentiezaal) 
 

Raadsvergadering (tweede termijn + besluitvorming) 
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