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Geachte leden van raad en commissies,
Hierbij ontvangt u de begrotingsstukken voor 2016, die u gaat behandelen in de Brede Commissie op 14
oktober en de gemeenteraadsvergadering van 10 november. De wijze van behandeling van de
programmabegroting 2016 verloopt in grote lijnen op dezelfde wijze als vorige jaren.
De stukken bestaan uit de programmabegroting, de aanbiedingsbrief van het college en de begroting in kort
bestek 2016. Digitaal komen ook het bijlagenboek en de beheersbegroting beschikbaar. Alle documenten zijn
beschikbaar via bestuur.goirle.nl bij de (voorlopige) agenda voor de brede commissie van 14 oktober.
Schriftelijke vragen
Technische vragen voor de begroting kunt u schriftelijk stellen. Dit heeft als voordeel dat vragen en antwoorden
voor iedereen kenbaar zijn.
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 oktober, 12.00 uur. Antwoorden ontvangt men op dinsdag 13
oktober in de loop van de dag - waardoor hierover beschikt wordt voor de Brede Commissie op 14 oktober.
De vragenronde is bedoeld om te zorgen dat de vergadertijd niet gevuld wordt met allerlei technische vragen.
Tijdens de commissievergadering moeten de vragen met een meer strategische, politieke lading centraal staan.
Vragen kunt u indienen bij de griffier via het mailadres gemeenteraad@goirle.nl. U wordt dringend verzocht uw
vragen tijdig in te leveren. De ambtelijke organisatie is voorbereid op tijdige ontvangst en snelle beantwoording
van uw vragen. Wanneer vragen later worden ontvangen kunnen deze mogelijk niet meer tijdig worden
beantwoord. Meer informatie over technische vragen vindt u in de bijlage.
Commissies in de week van 12 oktober
Op 1 oktober ontvangt u de agenda en het raadsvoorstel voor behandeling in de brede commissievergadering op
14 oktober.
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De agendacommissie heeft op dit moment aangegeven dat op 13 oktober de commissies Welzijn, Ruimte en
Algemene Zaken plaatsvinden - in voorbereiding op de raadsvergadering van 3 november.
Inmiddels is door de commissie Algemene Zaken al een tweetal raadsvoorstellen doorgeschoven naar de
volgende vergadering. De agendacommissie moet bekijken of er voldoende ruimte is om de verschillende
agenda's op 1 avond te behandelen, of dat wellicht andere afspraken noodzakelijk zijn.
De thema-avond op 12 oktober zal in het teken staan van de Transformatie Sociaal Domein - met name de wijze
waarop de toegang is georganiseerd.
Tot slot
Wij wensen u allemaal heel veel succes toe bij de behandeling van de programmabegroting 2016!
Wanneer u naar aanleiding van de procedure rond de behandeling van de begroting nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de griffier, Berry van 't Westeinde (013-5310626).
Hoogachtend,
de voorzitter van de raad,

de griffier,

Machteld Rijsdorp

Berry van 't Westeinde
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Bijlage: Wat zijn technische vragen?
Wat zijn technische vragen?
Voorafgaand aan de commissievergaderingen is het mogelijk technische vragen te stellen over de onderwerpen
die op de agenda van de komende commissievergadering staan. Technische vragen zijn vragen zonder politieke
lading over het voorstel. Technische vragen gaan over feiten of om verduidelijking. Het antwoord kan daardoor
meestal door een ambtenaar gegeven worden. De antwoorden op de vragen moeten leiden tot een beter begrip
van een voorliggend vraagstuk.
Samenvattend zijn technische vragen al die vragen die tot een betere voorbereiding van het raads- of
commissielid bijdragen zónder een voorschot te nemen op het te voeren politieke debat.
Wanneer heb je waarschijnlijk te maken met een technische vraag?
Het is moeilijk vooraf precies aan te geven wanneer een vraag een technische vraag is.
De kans is groot dat je met een technische vraag te maken hebt als de vraag begint met:
•
Hoeveel?
•
Welke?
•
Wat betekent?
•
Waar?
•
Wie?
Bij twijfel of een vraag een technische vraag is: stel de vraag!
Met het Management Team is afgesproken dat zij aangeven wanneer de vraag geen technische vraag is. Zij
verwijzen de vraag dan door naar de commissie.
Waarom technische vragen vooraf stellen?
In de agendacommissie is gesproken over de technische informatieronde en het stellen van technische vragen.
De agendacommissie is van mening dat het bij een goede voorbereiding van de commissie hoort, wanneer
technische vragen zoveel mogelijk vóór de vergadering zijn beantwoord.
De antwoorden op technische vragen moeten namelijk duidelijk maken wat met het voorstel bedoeld wordt. Pas
wanneer de antwoorden op deze vragen duidelijk zijn, kan het gesprek gaan over de inhoud: Wat vinden wij van
het voorstel en de voorgestelde (politieke) keuzes?
Wanneer veel technische vragen in de commissie worden gesteld leidt dat tot problemen. Soms kunnen de
vragen pas later (bij het verslag) worden beantwoord. Soms moeten ambtenaren aanschuiven om de vragen te
kunnen beantwoorden. Bovendien verloopt het gesprek in de commissie dan op verschillende niveau's: waar de
één nog vraagt wat het voorstel betekent, voert de ander al debat over het waarom. Dat kan bijzonder
verwarrend werken.

