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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Het Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 2017 regelt de bepalingen omtrent de 

Commissie Begroting en Verantwoording (Commissie B&V). De leden van de Commissie B&V 

worden benoemd door de raad op voorstel van de voorzitter en de griffier. De Commissie B&V heeft 

op hoofdlijnen tot taak het overleg namens de raad en de advisering aan de raad over diverse 

financieel getinte verordeningen en over het behandelproces van de begroting- en 

verantwoordingscyclus. Elke fractie heeft het recht één lid voor te dragen. Dit kan zowel een raadslid 

als een burgerlid zijn. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een 

plaatsvervangend voorzitter. 

 

Beslispunt 

1. De heer G.M. Noteborn te benoemen tot lid van de Commissie Begroting en Verantwoording. 

 

Aanleiding, bevoegdheden en context 

Het Reglement van orde gemeenteraad Maastricht 2017 regelt de bepalingen omtrent de Commissie 

Begroting en Verantwoording. De commissie B&V heeft tot taak het overleg namens de raad en de 

advisering aan de raad over de voorbereiding en naleving van de Financiële verordening, van de 

Controleverordening en van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. Voorts 

is de commissie belast met de advisering over het behandelproces van de planning- en 

controlcyclus, van onderzoeksrapportages van de Rekenkamer, tussentijdse rapportages en andere 

rapportages van de accountant en van de begroting en het jaarverslag van de raad en de 

raadsgriffie. Elke fractie heeft het recht één lid voor te dragen. Dit kan zowel een raadslid als een 
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burgerlid zijn. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter.  

 

De griffier,  De voorzitter, 

D. Jutten  J.M. Penn-te Strake 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van de voorzitter en griffier d.d. 10 maart 2020, organisatieonderdeel 

Raadsgriffie,  

 

gelet op Artikel 5, lid 2 van het Reglement van orde gemeenteraad Maastricht 2017. 

 

BESLUIT: 

 

1. De heer G.M. Noteborn te benoemen tot lid van de Commissie Begroting en 

 Verantwoording. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 


