
Behandeling 
Begroting 2019  
 
 
Op 2 oktober is de Begroting 2019 gepresenteerd. 
Vandaag ontvangt u de begroting digitaal via de dagmail. 
Het stuk is reeds gepubliceerd bij alle relevante 
bijeenkomsten in het raadsinformatiesysteem. 
 
Gedrukte exemplaren kunnen worden opgehaald bij de 
griffie. Hiervoor geldt zoals gebruikelijk dat iedere 
fractie maximaal één exemplaar per raadslid of burgerlid 
ontvangt. 
 
Het formele besluitvormingstraject bestaat uit drie 
parallelle informatierondes en de raadsvergadering. 
Daarnaast organiseert het college dit jaar enkele 
aanvullende informatiebijeenkomsten om u te helpen in 
de voorbereiding: 
 

- Op 8 oktober geven ambtenaren tijdens een 
bijeenkomst uitleg over de opbouw van de begroting. 
- Het college kijkt verder naar de mogelijkheid om 
eind oktober of begin november een informatie-
bijeenkomst te organiseren. 

 
Hiernaast ziet u een overzicht van alle relevante data in 
een handige tijdslijn. 
 
Voorafgaand aan de informatierondes kunt u schriftelijk 
technische vragen stellen m.b.t. de begroting. Deze 
vragen kunt u uiterlijk 15 oktober a.s. per email via 
raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen.  
 
De vragen kunnen sneller en beter worden beantwoord 
wanneer bij het indienen de bijbehorende format wordt 
gebruikt. 
 
De antwoorden op de vragen ontvangt u voor de 
informatierondes. Deze antwoorden worden zo veel als 
mogelijk op vrijdag 26 oktober verstuurd. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en veel succes in de 
voorbereiding. 
 

 - Raadsgriffie 
 

 

 

2 oktober 
17:00 uur - Raadzaal 

Presentatie begroting 2019. 

 
(Download hier de begroting) 

8 oktober 
17:00 uur - Raadzaal 

Ambtelijke uitleg over 

opbouw van de begroting. 

15 oktober 
Deadline raadsleden indienen  

van technische vragen. 

 
(Download hier het format) 

26 oktober 
Antwoorden technische 

vragen worden verstuurd. 

30 oktober 
19:45 uur  - Raadzaal 

Drie paralelle informatie-

rondes over begroting 2019.  

31 oktober/ 

1 november 
Mogelijke informatie-

bijeenkomst college. Nadere 

informatie volgt. 

13 november 
12:00 - Raadzaal 

Raadsvergadering – 

begrotingsbehandeling. 

(Lees hier de werkwijze tijdens de 

raadsvergadering) 

mailto:raadsgriffie@maastricht.nl
https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6882915/1
https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6883195/1
https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6882915/1
https://maastricht.notubiz.nl/document/6882854/1/Werkwijze_raadsvergadering_begroting
https://maastricht.notubiz.nl/document/6882854/1/Werkwijze_raadsvergadering_begroting

