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In het vastgestelde ordevoorstel planning & controlcyclus 2019 staan de
hoofdlijnen van de behandelingen van de jaarstukken en de Kaderbrief
beschreven. Dit routeschema omvat de nadere uitwerking daarvan.
Jaarstukken 2018
Evenals voorgaande jaren vindt de politiekinhoudelijke bespreking van de
jaarstukken incl. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen (MPG)
plaats via één commissie; de commissie EFB van 13 juni a.s. Daarbij zijn alle
collegeleden en leden van overige commissies uitgenodigd.
Van de ambtelijke ondersteuning van het college is bericht ontvangen dat het
MPG uiterlijk eind week 21 (24 mei a.s.) valt te verwachten; hiervan wordt per
fractie één papieren versie naar de fractiekamer op het Stadhuis verzonden.
Fracties wordt verzocht financieel-technische vragen zoveel mogelijk te laten
lopen via het voorafgaande adviestraject van de R&A-commissie en de
Tafeltjesavond over de jaarrekening op maandag 3 juni a.s.
De gedachte is dat via deze voorbereiding in de commissie EFB op 13 juni
a.s. optimaal inhoudelijk aandacht kan worden besteed aan de samenhang
tussen verantwoording over het gevoerde beleid en de ingezette middelen.
Voor de planning gelden de volgende stappen:
 1e bijeenkomst R&A-commissie:
woensdag 22 mei 20.00 uur
 Tafeltjesavond Jaarrekening:
maandag 3 juni 18.30 uur
 2e bijeenkomst R&A-commissie:
woensdag 29 mei 20.00 uur
 3e bijeenkomst R&A-commissie:
woensdag 5 juni 20.00 uur
 Publicatie raadsvoorstel R&A-cie.
over jaarstukken:
vrijdag 7 juni
 Inhoudelijke commissiebehandeling
jaarverslag (in EFB):
donderdag 13 juni 20.00 uur
 Vaststelling jaarverslag in raad:
donderdag 27 juni 20.00 uur
 Jaarstukken bij provincie Zuid-Holland: vóór 15 juli

Aangezien het MPG behalve een verantwoording ook prognoses bevat, kan
de omgang met toekomstige ontwikkelingen van grondexploitaties
desgewenst ook worden betrokken bij de bespreking van de Kaderbrief.
Kaderbrief 2019
Tijdens de tafeltjesavond op 3 juni a.s. kunnen raads- en commissieleden ook
financieel-technische vragen over de Kaderbrief stellen.
Daarna volgt de politiekinhoudelijke behandeling. Het fractievoorzittersoverleg
heeft daarbij besloten om op 20 juni, in plaats van een commissiebehandeling,
vanaf 19.30 uur een eerste raadsbehandeling van de Kaderbrief in de vorm
van Algemene Beschouwingen te laten plaatsvinden. Hieraan voorafgaand
staat een inspraakgelegenheid van 19.00 tot 19.30 uur gepland.
Voor de planning gelden de volgende stappen:
 Tafeltjesavond:
maandag 3 juni 18.30 uur
 Inspraak op Kaderbrief:
donderdag 20 juni 19.00 uur
 Algemene Beschouwingen:
donderdag 20 juni 19.30 uur
 Vaststelling Kaderbrief in raad: donderdag 27 juni 20.00 uur
Zoals gebruikelijk is het college via het ordevoorstel planning & controlcyclus
verzocht om de raad voorafgaand aan de bestuurlijke behandelingen een
separate brief te zenden waarin aanvullende financiële consequenties van de
nog te ontvangen Meicirculaire van het Gemeentefonds worden
gerecapituleerd. Met het oog op de financiële effecten daarvan is het voor de
vast te stellen kaders relevant dat deze informatie door de raad kan worden
meegewogen.
Behandelwijze
Evenals in het verleden staat per fractie bij de Algemene Beschouwingen op
20 juni a.s. in totaal 16 minuten spreektijd ter beschikking. Daarin is begrepen
(vanaf het katheder): 10 minuten voor iedere fractiebijdrage en 3 minuten voor
het beantwoorden van interrupties. De overige 3 minuten zijn voor het
plaatsen van interrupties (vanaf de plaats in de zaal).
Na elke bijdrage wordt een korte debatronde gehouden waarbij fracties op
elkaars bijdragen kunnen reageren.
De spreekvolgorde voor de Algemene Beschouwingen is als te doen
gebruikelijk; eerst de grootste oppositiepartij en vervolgens in volgorde van
groot naar klein. Derhalve: Onafhankelijk Delft – GroenLinks – STIP – D66 VVD – CDA - SP - PvdA – ChristenUnie - Stadsbelangen Delft.
De raadsvergadering op 20 juni wordt na de eerste termijn van het college met
een reactie op de inbreng van de fracties geschorst en op 27 juni a.s.
voortgezet voor de besluitvorming over de Kaderbrief.
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