
 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Raadsronde Pre-begroting  
 

Onderwerp Pre-begroting 2021 – onderdeel ‘fysiek’  

Datum 25 augustus 2020 

Portefeuillehouder College van B&W 

Programmanummer 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

5.          Cultuur, Sport en recreatie (Cultuur en recreatie op 24 augustus) 

7. Volksgezondheid en milieu 

8.          Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar  

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Begin maart heeft het college de ‘Onderlegger bezuinigingsproces’ aan de 
raad ter beschikking gesteld. Medio juni heeft het college de pre-begroting als 
voorstel aangeboden aan de raad. Vanuit inwoners en organisaties uit de stad 
zijn via de stadsronde van 1 juli en als ingekomen stuk bijdragen aangereikt 
aangaande de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. 

Inhoud  De pre-begroting 2021 wordt vooruitlopend op de programmabegroting 2021 
door de raad behandeld. De pre-begroting bevat noodzakelijke maatregelen 
om een sluitend financieel meerjarenbeeld te realiseren.  

Middels deze raadsronde kunnen raads- en burgerleden debatteren over en 
een bijdrage leveren in het kader van de pre-begroting (inclusief 
bezuinigingen). Tijdens de raadsronde komen een aantal begrotingsthema’s 
aan bod; programma 2, 5 onderdeel sport, 7 en 8. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Op 1 september gaat de raad in de raadsvergadering over tot besluitvorming 
over de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. 
In november neemt de raad een besluit over de programma-begroting 2021. 

 


