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Geachte leden van de raad,
Op maandag 21 oktober heeft de fractie van Groen Links onderstaande vraag gesteld:
"Geacht college,
Tijdens de presentatie van de begroting 2020 bleek https.//beuningen. begroting-2020.nl/ sinds haar eerste
uitgave gewijzigd. Ook we,cl aangegeven dat er nog nadere wijzigingen moesten en zouden worden
aangebracht. Dit geeft aanleiding tot gerede twijfel over de integriteit en daarin ee de aulhenticiteit van de
beschikbaar gestelde begroting.
Ik verzoek Ik u daarom ons, in het kader van "het waarborgen van authenticiteit en integriteit onverwijld
een authentiek en (ook ,iaw de toekoins integer exemplaar van de begroting 2020 ter beschikking te stellen
en hierbij bij elk integer exemplaar adequaat versiebeheer te voeren.
",

Met vriendelijke groet,

Frans Hou ben
fractievoorzitter GroenL inks Beuningen"

Bij de technische presentatie van de LIAS/Programmabegroting '20-'23 op 9 oktoberjl. zijn enkele
technische omissies geconstateerd die inmiddels zijn verholpen. Daarnaast zijn er ook enkele
tekstuele en visuele verbeteringen doorgevoerd om de leesbaarheid te verbeteren. Het programma
LIAS biedt de mogelijkheid om met versiebeheer te werken. Na besluitvorming wordt een versie
normaliter afgesloten en is deze voor de Organisatie niet meer toegankelijk. Eventuele aanpassingen
worden opgeslagen in een nieuwe versie.
Abusievelijk is de door het college vastgestelde Programmabegroting '20-'23 overschreven bij het
aanbrengen van de tekstuele en visuele verbeteringen in plaats van een nieuwe versie op te slaan.
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Wij willen opmerken dat er slechts sprake is geweest van tekstuele en visuele verbeteringen die geen
enkele invloed hebben op het resultaat.
Het college wil het papiergebruik ontmoedigen en stelt daarom een digitale versie beschikbaar. Een
fysieke uitdraai van de programmabegroting is identiek aan de LIAS versie. Het uitprinten van een
het fysieke document komt namelijk uit LIAS.
Met vriendelijke groet,
ers
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Ineke Alferink
FW: Schriftelijke vraag, integriteit en athenticiteit van de begroting

Onderwerp:

Van: Frans Houben
Verzonden: maandag 21 oktober 2019 11:08
Aan: Amresh Dewkalie
Onderwerp: Schriftelijke vraag, integriteit en athenticiteit van de begroting

Geacht college,

Tijdens de presentatie van de begroting 2020 bleek https.//beuninen.begroIing-2020.nl/
sinds haar eerste uitgave gewijzigd. Ook werd aangegeven dat er nog nadere wijzigingen
moesten en zouden worden aangebracht. Dit geeft aanleiding tot gerede twijfel over de
integriteit en daarmee de authenticiteit van de beschikbaar gestelde begroting.
Ik verzoek ik ii daarom ons, in het kader van "het waarborgen van authenticiteit en
integriteit", onverwijld een authentiek en (ook naar de toekoms) integer exemplaar van de
begroting 2020 ter beschikking te stellen en hierbij bij elk integer exemplaar adequaat
versiebeheer te voeren.
Met vriendelijke groet,

Frans Houben
fractievoorzitter GroenL inks Beuningen

