
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Jaarstukken 2019 Sociaal 

 

Onderwerp Jaarstukken 2019 – Sociaal 

Datum 24 juni 2020 

Portefeuillehouder College 

Programmanummer 4. Onderwijs 

6. Sociaal domein 

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

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie is uitgewisseld tussen college en raadsleden en iedereen is op een 
gelijk kennisniveau gebracht. 

Vorm bijeenkomst Beantwoorden van verhelderende/informatieve vragen uit de raad. 

Tijdens deze informatieronde kunnen vragen worden gesteld over de 
jaarstukken 2019 en nadere vragen n.a.v. de reeds gestelde technische 
vragen en antwoorden.  
 
Er vinden meerdere sessies plaats te weten: 

- bestuur en economie (programmanummers 0, 1, 3, 5 cultuur en 
recreatie) - 23 juni 

- fysiek (programmanummers 2, 5 sport, 7, 8) - 23 juni 
- sociaal (programmanummers 4 en 6) - 24 juni 

 
In de informatieronde sociaal kunnen vragen gesteld worden aangaande de 
beleidsvelden onderwijs en sociaal domein.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 28 mei 2020 zijn de jaarstukken 2019 ter beschikking gesteld aan de raad. 

Raads- en burgerleden hebben technische vragen kunnen indienen tot uiterlijk 
12 juni 12 uur. Deze vragen worden 19 juni schriftelijk beantwoord. 

Inhoud  De jaarstukken bestaan uit de gemeenterekening en het jaarverslag. Zij 
vormen het sluitstuk van de P&C cyclus. In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de prestaties 
uit de programmabegroting. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of een korte presentatie te geven. 



 

 

 

 

 

 

 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder kennis te nemen van de bijdragen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Na de behandeling in de informatierondes zal de behandeling worden 
voortgezet in de raadsvergadering van 7 juli a.s. 

 

 


