Aan
de leden van de raad.
Volendam, 8 oktober 2018

Onderwerp: Behandeling begroting 2019 ca. vergaderdatum 8 november 2018

Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de openbare vergadering van de raad van de gemeente EdamVolendam, locatie vergadercentrum Edam, Schepenmakersdijk 16 te Edam, op donderdag 8
november 2018, aanvang 12.30 uur. (met inloop voor de lunch vanaf 12.00 uur)
Op 12 juli 2018 heeft de raad het Programmaplan vastgesteld en het college heeft dit nader
uitgewerkt in cijfers in de Programmabegroting 2019.
De begroting wordt dit jaar gepresenteerd in een nieuw digitaal systeem genaamd LIAS.
U heeft reeds een uitnodiging ontvangen voor de introductiebijeenkomst LIAS die gehouden wordt in
twee sessies op 9 oktober. Zie hiervoor de uitnodiging themabijeenkomst/training in Ibabs.
Op 8 november wordt de cijfermatige onderbouwing van de begroting behandeld in twee termijnen.
Via de commissie PenC&A d.d. 16 oktober kunnen zgn. technische vragen gesteld worden.
Voor zover noodzakelijk kunnen schriftelijk vragen op inhoud worden gesteld van 10 tot uiterlijk 19
oktober aan het college.
Beantwoording zal zoveel mogelijk plaatsvinden op uiterlijk 31 oktober.
De raad is op 8 november aan zet.
U kunt uw kaderstellende rol en uw behoefte aan grip op de lange termijn planning bij de
behandeling van de Programmabegroting op deze dag nader invulling geven door o.a.
prioritering van uw speerpunten voor 2019. Het college en de ambtelijke organisatie kunnen
daar vervolgens hun planning en werkzaamheden op afstemmen.
Het is de bedoeling om het debat met elkaar in de raad te voeren zoveel mogelijk aan de hand
van moties en amendementen. Het is dus niet de bedoeling om het college te bevragen, maar
vooral het inhoudelijke debat met elkaar te voeren om zo tot besluiten te komen.
Voor zover mogelijk verzoeken wij u de moties en amendementen vooraf, uiterlijk 6 november in te
dienen bij de griffie@edam-volendam.nl, opdat iedereen zich daar op kan voorbereiden.
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Hoogachtend,
de voorzitter,
L.J.Sievers.

