
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Bestuursrapportage 2019 

Datum Behandeling  8 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Aarts 

Aanwezig  De wethouder, ambtenaren, woordvoerders en 4 toeschouwers op de 
publieke tribune. 

Woordvoerders  Mw Bakkes (PvdA), mw. Demas (D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Van Thor 
(SAB), dhr. Meertens (SPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Ijssermans 
(PVM), dhr. Peeters (CDA), dhr. Van Est (50PLUS). 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Dhr. Jutten 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De wethouder 
geeft een korte toelichting op de bestuursrapportage. Daarna is het woord 
aan woordvoerders om vragen te stellen en te reageren op het voorliggende 
stuk. Er worden verschillende vragen gesteld, bijvoorbeeld over de pijldatum 
van de rapportage, de kostenpost verkiezingen en externe inhuur. Ook 
worden technische vragen gesteld. Er wordt door de PvdA een amendement 
aangekondigd op het voorstel. 

Vragen van woordvoerders worden door de wethouder of ambtenaars 
beantwoord. Er volgt regelmatig per interruptie een gesprek tussen 
woordvoerders, ambtenaren en de wethouder om aanvullende vragen te 
beantwoorden. Enkele vragen worden later schriftelijk beantwoord. Na de 
eerste termijn resteren enkele vragen. Ook deze worden beantwoord (of 
antwoord volgt schriftelijk). Daarna concludeert de voorzitter dat het stuk rijp 
is voor besluitvorming in de raadvergadering van 22 oktober 2019. 

Toezeggingen Vragen over de verkiezingen, ziekteverzuimcijfers en de cursussen bij Kumulus 
worden schriftelijk beantwoord. 

 

Rondebriefje Raadsronde 
Onderwerp Bestuursrapportage 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer Alle programma’s 

Behandelend ambtenaar Roger Baggen 
Telefoonnummer: 043-350 4390 
roger.baggen@maastricht.nl  

Doel van de bijeenkomst Besluitvoorbereiding 
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Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De bestuursrapportage 2019 wordt op 1 oktober 2019 behandeld in de 
commissie Begroting en verantwoording. 

Inhoud  Middels de bestuursrapportage (met peildatum 1 juli) rapporteert het college 
aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2019. Wat betreft 
de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel 
resultaat bedraagt € 6,952 mln. nadelig. Daarnaast rapporteert het college in 
de bestuursrapportage over de ontwikkeling in de externe inhuur voor 2019. 

De bestuursrapportages van de afzonderlijke organisatieonderdelen zijn 
opvraagbaar. Deze worden niet behandeld tijdens de raadsronde van 8 
oktober. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 22 oktober. 

 


