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Hierbij ontvangt u de begrotingsstukken voor  2019.  De programmabegroting 2019 is op verzoek van 
de gemeenteraad op een andere manier opgesteld dan andere jaren.  De begroting wordt in 3 
stappen behandeld. 

Beeldvormend  9 oktober 2018 
Oordeelsvormend 23 oktober 2018 
Besluitvormend  6 november 2018 

Indeling beeldvormende bijeenkomst 
Op dinsdag 9 oktober, van 19.30 uur tot 20.30 uur is er een beeldvormende bijeenkomst over de 
programmabegroting 2019. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen meer willen weten over de 
manier waarop de begroting in elkaar zit, of die vragen hebben naar aanleiding van de vorm of 
inhoud van de begroting. 

• Presentatie / toelichting over de opbouw en inrichting van de nieuwe begroting 

• Mogelijkheid om mondeling technische vragen1 te stellen 

De agenda voor de oordeelsvormende vergadering ontvangt u op 11 oktober. Dan ontvangt u ook 
het raadsvoorstel dat bij de begrotingsbehandeling hoort. Bij dit raadsvoorstel zijn, zoals gebruikelijk,  
de eerste en tweede begrotingswijziging gevoegd. Hierin zijn dan de gevolgen van de onlangs 
verschenen septembercirculaire verwerkt.  

Procedure schriftelijke vragen
Om de vragen tijdig beantwoord te hebben voor de oordeelsvormende vergadering van 23 oktober 
moet u uw vragen uiterlijk woensdag 10 oktober aanleveren via het mailadres 
gemeenteraad@goirle.nl.  

1
 Technische vragen zijn vragen die door ambtenaren beantwoord kunnen worden. Ze hebben betrekking op 

feitelijke informatie en niet op de gemaakte politieke keuzes. 
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Meer informatie over sturen op de begroting
Meer informatie over hoe u als raadslid kunt sturen op de begroting kunt u vinden in de module 
planning en control gemeente Goirle https://academieportal.nl/raadsleden. U kunt inloggen met de 
volgende gegevens:
Gebruikersnaam: gemeenteraad@goirle.nl
Wachtwoord: Welkom1!

Evaluatie 
Deze begroting is een eerste stap in verbetering van de begroting.  
Het audit-comité wil u allemaal vragen om goed bij te houden wat uw ervaringen zijn. Daarbij is het 
vooral belangrijk om te weten wat u goed vindt aan deze nieuwe begroting. Ook is het belangrijk te 
weten welke informatie u mist, waar u tegenaan loopt bij het voorbereiden van de 
begrotingsbehandeling,  enzovoorts. Wij willen u vragen om dit bij te houden terwijl u de begroting 
voorbereidt. Om u te helpen is een overzicht van mogelijke vragen bij deze brief gevoegd.  

Ik wens u een goede voorbereiding van de begrotingsbehandeling toe. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter 

https://academieportal.nl/raadsleden
mailto:gemeenteraad@goirle.nl

