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Hierbij wordt de raad voorgesteld om de LTA 2016 en de
bijlage ‘afhandeling RIR’ vast te stellen. In en na overleg met
de agendacommissie is het afgelopen jaar een andere werkwijze doorgevoerd. Dat wil zeggen dat de LTA 'nieuwe stijl'
niet langer gekoppeld is aan een kalenderjaar, maar dat de
LTA nu een doorlopend inzicht voor de aankomende 12
maanden verschaft. Dit sluit beter aan bij het dynamische
karakter van de LTA. Dit betekent dat een jaarlijkse behandeling van de LTA kan komen te vervallen. De LTA blijft een
vast agendapunt en kan -zo nodig- maandelijks worden gemuteerd.

Uithuizen, 17 december 2015

AAN DE RAAD.

De Raad heeft in november 2015 de begroting 2016 vastgesteld. Mede op
basis van deze vastgestelde begroting is een planning (LTA) voor 2016 opgesteld.
De onderwerpen die uitgaande van de actieve informatieplicht van het college
ter informatie aan de raad worden verstrekt zijn separaat toegevoegd als een
bijlage bij de LTA.
Als gevolg van het papierloos vergaderen zal de desbetreffende informatie
voortaan digitaal aan de raad beschikbaar worden gesteld (via het zogenaamde
raadsinformatie systeem (afgekort: RIS)).
Die nieuwe LTA planning ligt nu ter besluitvorming bij u voor.
Het afgelopen jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met een LTA 'nieuwe stijl' die inzicht verschaft in de planning van de aankomende 12 maanden
in plaats van een planning die gekoppeld is aan een kalenderjaar.
Dit heeft tot gevolg dat een jaarlijkse behandeling van de LTA voor het aankomende jaar kan komen te vervallen. Uiteraard blijft de LTA als vast onderwerp
op de raadsagenda staan en dan kan de raad opmerkingen maken en wijzigingsvoorstellen doen.
Financiële consequenties:
Er zijn geen financiële consequenties aan dit raadsvoorstel verbonden.
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Voorstel
De raad wordt voogesteld om de LTA 2016 en bijlage ‘afhandeling RIS’ vast te
stellen en in te stemmen de LTA 'nieuwe stijl' waarbij een doorlopend inzicht
voor de aankomende 12 maanden wordt verschaft.
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