
Checklist voorbereiding avond herijking gemeentefonds
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 
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Besloten

De bijeenkomst is openbaar en toegankelijk voor raads- en steunfractieleden.

ersl g Verslag a Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel Het presidium heeft op 16 maart besloten om over de collegebrief met 
betrekking tot de herijking van het gemeentefonds c.q. de financiële toekomst 
van gemeente Tynaarlo een aparte avond te organiseren in april. Daarbij heeft 
het presidium bepaalt dat de avond als doel zal hebben de raad een beeld te 
geven van de financiële ontwikkelingen/toekomst.

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

Is bedoeld om de raad van informatie te voorzien en bij te praten over de 
gevolgen van de herijking van het gemeentefonds.

Vorm De avond zal bestaan uit een presentatie van de wethouder financiën en/of 
ambtenaren met ruimte voor vragen van raadsleden en steunfractieleden. De 
avond is niet bedoeld voor politiek debat en er vindt geen besluitvorming plaats. 
Er worden geen externen of inwoners uitgenodigd om mee te praten. De avond 
is wel openbaar te volgen via de livestream van de raad.

Rolverdeling De wethouder financiën en eventuele ambtenaren zijn aanwezig om de raad te 
informeren. Raadsleden en steunfractieleden kunnen hierover vragen stellen om 
een goed en volledig beeld te vormen.

Informatie over 
voorstel

Aan de agenda wordt de collegebrief over de herverdeling van het 
gemeentefonds gehangen.

Vervolg Van tevoren is geen vervolg afgesproken. Het is aan raad of het presidium om 
na of tijdens deze avond te bepalen of er een vervolg nodig is en in welke vorm.

Communicatie Deze avond wordt aangekondigd in ‘Uit de raad’ op de gemeentepagina.


