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Aard van agendering:
Mondeling
Mededeling,
aankondiging of
toelichting
zonder stukken

x

Informatief

Bespreking

Informatieve sessie,
presentatie, gesprek met de
stad of vragenronde

Bespreking/debat

Voorbereiden
besluitvorming
Politieke bespreking/ debat;
voorbereiden besluitvorming

Aanleiding/Toelichting:
In deze eerste domeinvergadering algemene zaken wordt het inwerkprogramma van uw raad (verder) toegelicht
en wordt u wegwijs gemaakt in het domein en de voor u relevante dossiers. Dit doen we aan de hand van een
kennismaking met het management en de ambtenaren van de afdelingen waar u in dit domein vooral mee te
maken zult krijgen.
In deze eerste domeinvergadering algemene zaken krijgt u een introductie in het domein als onderdeel van het
inwerkprogramma. Op deze manier wordt u wegwijs gemaakt in het domein en de voor u relevante dossiers.
Dit doen we aan de hand van een kennismaking met het management en de ambtenaren van de afdelingen waar
u in dit domein vooral mee te maken zult krijgen. De volgende onderdelen komen, waar relevant, aan bod:
-

interactieve kennismaking met het domein en haar beleidsvelden (wat gebeurt er in het domein?)
Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV): Welke programmavelden van het BBV zijn relevant en wat
houden ze in en wat speelt zich daar de komende tijd af?
wat zit er in het formatiedossier? En waar kunt u wat vinden?
wat staat er dit jaar in het domein op de planning/welke ontwikkelingen spelen er a.d.h.v. de planning?

Tijdens de avond is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen
Programma van de avond
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
17.00 - welkom door de burgemeester
17.15 - presentatie van de organisatie door de gemeentesecretaris
18.00 - rondleiding Mosae Forum (voor nieuwe raadsleden) en samen eten
19.00 - welkom door de domeinvoorzitter en een inkijkje in hoe werkt het in de domeinvergadering én nadere
kennismaking met de ambtelijke organisatie en de onderwerpen die de komende periode naar de raad komen
Dit onderdeel wordt als volgt ingevuld:
1.
Communicatie door Wim Ortjens
2.
Participatie door Renan Schulze en Sietske Voets met presentaties over respectievelijk de
burgerbegroting en de Maastrichtse participatie-aanpak incl. vragen

3.

Veiligheid en leefbaarheid - De burgemeester en Sandra Houben (manager Veiligheid en
Leefbaarheid) informeren u over de manier waarop we als gemeente een bijdrage leveren aan de
veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Aan bod komt welke rol uw raad hierin kan vervullen. Ook
is er aandacht voor de bevoegdheden die de wet aan de burgemeester toekent in dit kader.
4.
Concernzaken - Raymond Dirx vertelt welke onderwerpen vanuit Concernzaken op de agenda
belanden van het domein algemene zaken. Toelichting op de gemeentelijke financiën zal
plaatsvinden op 22 juni a.s..
5.
Bestuurszaken door Fedor Coenen.
23.00 sluiting
Er ligt nu geen raadsvoorstel voor en dus is er geen voorbereiding van besluitvorming aan de orde.

