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Proces juni-overleg

Bijlage

2 (blz. 2 en 3)

Aan de leden van de Raad,
Bijgaand willen wij u puntsgewijs aangeven welke stappen er genomen gaan worden in het proces
rondom het juni-overleg.
Activiteit

Wanneer?

Aanbieden junivoorstel aan de
raad

4 juni 2015

Ruimte voor het stellen van
(technische) schriftelijke vragen*

Vanaf publicatie
stukken tot 16 juni
2015

Bijzonderheden

Vragen die voor 10 juni binnenkomen
worden voor de commissie
beantwoord. Vragen die na 10 juni
binnenkomen worden voor de raad
beantwoord.

Hoorzitting**

10 juni 2015

Organisaties en inwoners mogen
inspreken op het junivoorstel.

Bespreking in de Commissie
Middelen

17 juni 2015

Inclusief antwoorden op vragen die
voor 10 juni 2015 zijn gesteld.

Bespreking in de raad

25 juni 2015

Inclusief antwoorden op vragen die na
10 juni 2015 zijn gesteld.

Reserveavond raad

*
**

9 juli 2015

Als bijlage 1 is een sjabloon meegezonden dat gebruikt kan worden voor het stellen van
vragen.
Als bijlage 2 is de tekst meegezonden die in de Woerdense Courant zal worden gebruikt om
mensen op te roepen zich aan te melden voor de hoorzitting.
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Bijlage 1
Fractie:
Locatie (blz. /
raadsvoorstel of
bijlage /
enzovoort)

Vraag
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Bijlage 2
Hoorzitting juni-overleg (kadernota programmabegroting 2016) op 10 juni
Begin juni biedt het college het raadsvoorstel juni-overleg aan de raad aan. In dit voorstel zijn de
financiële en beleidsuitgangspunten voor de programmabegroting 2016 opgenomen. Dit voorstel wordt
in de vergadering van de commissie Middelen van 17 juni besproken en in de raadsvergadering van
25 juni vastgesteld.
Inwoners, organisaties en instellingen worden tijdens een hoorzitting op 10 juni in de gelegenheid
gesteld hun opvatting te geven over de uitgangspunten van de programmabegroting 2016. U kunt zich
voor deze hoorzitting tot 9 juni, 16.00 uur aanmelden bij de griffie, via raadsgriffie@woerden.nl of via
telefoonnummer 0348-428805.
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