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Wijziging vergaderschema raad 2019

Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
Op 2 oktober jl. heeft u het vergaderschema voor het jaar 2019 vastgesteld. In het voorstel is reeds
aangegeven dat de Planning & Control (P&C) cyclus zou worden aangepast. Het college heeft
aangegeven voorlopig een pas op de plaats te willen maken. Het jaar 2019 wordt als overgangsjaar
aangemerkt. Het college heeft voor 2019 een planning voor de P&C cyclus voorgesteld. Aan de raad
wordt voorgesteld om deze planning op te nemen in het vergaderschema 2019. Daarnaast is een wijziging
doorgevoerd i.v.m. de herfstvakantie.

1 Inleiding
In het raadsvoorstel ter vaststelling van het vergaderschema 2019 is aangegeven dat het college met een
voorstel komt om de P&C cyclus aan te passen. In oktober heeft het college aangegeven een pas op de plaats
te willen maken inzake de continue beleidscyclus en met een aangepaste planning voor het overgangsjaar
2019 te komen. Het college heeft op 4 december jl. de P&C planning voor 2019 besproken voor de
behandeling van de jaarrekening, grex, bestuursrapportage en begroting. De brief aan de raad hierover is
toegevoegd aan het raadsvoorstel.
In het vergaderschema is abusievelijk een verkeerde week aangemerkt als herfstvakantie. Op 22 oktober stond
een raadsvergadering gepland. Omdat het dan herfstvakantie is in regio Noord, waar Borne onder valt, wordt
voorgesteld de raadsvergadering een week te vervroegen naar 15 oktober. Dit heeft verder geen
consequenties voor de overige data.
2 Beoogd resultaat
Het vergaderschema van de raad aan te passen aan de P&C cyclus zoals voorgesteld door het college en
tevens een wijziging voor de raadsvergadering in oktober door te voeren i.v.m. de herfstvakantie.
3 Vervolg na besluitvorming
Het aangepaste schema wordt doorgevoerd op de website en de data worden ingevoerd in de agenda’s van de
raad en college.
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Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de aangepaste Planning & Control cyclus voor het jaar 2019.
2. De wijziging van het vergaderschema 2019 van de raad vast te stellen.
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