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Voorzitter

Gorren

Secretaris

Leenders

Locatie

Groene kamer

Tijdstip

19:45 uur

Doel van de bijeenkomst

Peiling van mening raadsleden en voorbereiding besluit

Vorm bijeenkomst

Raadsronde (tweede behandeling).

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

1.gemeentelijke bijdrage 2014: besluitvorming Raad

Verloop voorgaande
proces

Overleg met het Regionaal Historisch Centrum; het bestuur van het RHCL
heeft de rekening 2014 en begroting 2016 voorlopig vastgesteld.

Inhoud

Ten behoeve van de wettelijke taken op het gebied van het statisch archief
(stukken die langer dan 20 jaar bewaard worden) én ten aanzien van de
wettelijk toezicht op de gemeentelijke archieftaken, heeft de gemeente
Maastricht een gemeenschappelijke regeling getroffen samen met het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( rijksarchieftaken in
Limburg): de "Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Limburg" (GR RHCL). In deze GR is bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks
een zienswijze kan afgeven over de RHCL-begroting van het volgende jaar, en
de bijdrage aan het RHCL over het voorgaande jaar dient vast te stellen. In dit
raadsvoorstel wordt voorgesteld de bijdrage 2014 vast te stellen op €
924.249,-- (conform begroting) en een positieve zienswijze af te geven ten
aanzien van de begroting 2016.

2.besluitvorming begroting 2016: bestuur RHCL

Tijdens de eerste behandeling zijn enkele (technische) vragen gesteld die
tijdig, voor 17 november, schriftelijk beantwoord zullen worden.
Van de raadsleden wordt
gevraagd

Zijn/haar mening te geven en besluit voor te bereiden

Vervolgtraject

Na de tweede behandeling zal de definitieve zienswijze van de raad worden
aangereikt aan het bestuur van de GR RHCL, waarna door laatstgenoemd
orgaan besluitvorming zal plaatsvinden.

Besluitenlijst
Fractiewoordvoerders

De dames Korsten (GL) en Eurlings (D66) en de heren Kamal (SP), Es Sadki
(PvdA), Vrehen (MV) en Smeets (PVM).

Genodigden

N.v.t.

Afspraken

De voorzitter opent te vergadering en heet iedereen welkom. In de GR RHCL
is bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks een zienswijze kan afgeven over de
RHCL-begroting van het volgende jaar, en de bijdrage aan het RHCL over het
voorgaande jaar dient vast te stellen. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de
bijdrage 2014 vast te stellen op € 924.249,-- (conform begroting) en een
positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2016.
Dit is de tweede behandeling conform motie ‘Jongen’. Tijdens de eerste
behandeling op 20 oktober zijn (technische) vragen gesteld die schriftelijk zijn
beantwoord en in Notudoc zijn gepubliceerd. Alle woordvoerders vinden de
beantwoording duidelijk en gaan unaniem akkoord om dit voorstel en om het
als hamerstuk verder te leiden naar de raadsvergadering.

