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Firap 2021 Arend Jan Van den Beld BB21.00566 agendaverzoek aan presidium

Een raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over
voor de raad relevante onderwerpen of ter uitwisseling van (technische) informatie ter voorbereiding
op de bespreking van voorstellen in een commissievergadering. Voor een onderwerp wordt maximaal
40 minuten op een raadsinformatie-avond beschikbaar gesteld.
De raadinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor:
a. het houden van de presentaties of het geven van informatie door het college of
belanghebbende(n);
b. het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of
voorstel;
c. het peilen van meningen;
d. het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de kader
stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak van de raad waar ook ruimte is
voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en/of belangstellenden.

Wat wordt gepresenteerd (korte inhoud en opzet)?
Vraag aan raad is of hij in beslotenheid een technische vragensessie wil met betrekking tot de
Firap 2021. Dit net als bij de overige P&C documenten. Als de raad dit wil dan horen wij graag
op welke datum dit gewenst is. Mogelijk kan dit deel op 9 december de avond van de ria in
beslotenheid worden behandeld net als bij de begroting is gedaan.
Wat wilt u bereiken met uw inbreng? Uiteenzetten van het onderwerp (informeren)
Net als bij de overige P&C documenten de raad informeren over de mutaties en de
gelegenheid geven tot het stellen van technische vragen op 9 december en op 16 december
ter vaststelling in de raad.
Welk vervolg of traject is voorzien bij dit onderwerp?
ARC en raad op 16 december 2021. De vaststelling van de Firap 2021 kan niet worden
uitgesteld naar 2022. De begrotingswijziging dient in 2021 door uw raad te worden vastgesteld.
Griffie: graag volledig invullen, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen!

