
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde  
Pre-begroting - Fysiek 
 

Onderwerp Pre-begroting (inclusief bezuinigingen) – onderdeel ‘Fysiek’ 

Datum 29 juni 2020 

Portefeuillehouder College 

Programmanummer 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

5. Sport   

7. Volksgezondheid en milieu 

8.          Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar BLM Golsteijn – raadsgriffie 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Begin maart heeft het college de ‘Onderlegger bezuinigingsproces’ aan de 
raad ter beschikking gesteld.  

Inhoud  Middels deze stadsronde kunnen burgers en organisaties een bijdrage leveren 
in het kader van de pre-begroting (inclusief bezuinigingen). Tijdens drie 
stadsrondes op 29 juni en 1 en 2 juli komen de verschillende 
begrotingsthema’s aan bod. Eind augustus vinden de raadsrondes, het debat 
tussen raadsleden onderling en met het college, plaats. Begin september gaat 
de raad in de raadsvergadering over tot besluitvorming over de pre-begroting 
en de bezuinigingsvoorstellen. 
 
Er vinden meerdere sessies plaats te weten: 

- Fysiek (programmanummers 2, 5 sport, 7, 8) – 29 juni 
- Bestuur en economie (programmanummers 0, 1, 3, 5 cultuur & 

recreatie) - 1 juli 
- Sociaal & onderwijs (programmanummers 4 en 6) - 2 juli 

 
In de informatieronde fysiek kunnen vragen gesteld worden aangaande de 
beleidsvelden verkeer, vervoer en waterstaat, sport, volksgezondheid en 
milieu, volkshuisvesting.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Ter voorbereiding op besluitvorming kennis te nemen van de bijdragen. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder deelnemen. Bij uitzondering kan de wethouder een 
korte reactie of toelichting geven op uitnodiging van de voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder deelnemen. Kan op verzoek van de voorzitter een 
korte technische toelichting geven. 



 

 

 

 

 

 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Hun opvattingen en standpunten betreffende het voorliggende voorstel 
kenbaar te maken. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, burgers en organisaties 

Vervolgtraject Na de behandeling in de informatierondes zal de behandeling worden 
voortgezet in raadsrondes en/of raadsvergadering. 

 

 

 
 


