
procedure technische vragen bij de voorjaarsnota 2009 
 

“technische informatie vooraf vormt de basis van een politiek debat” 
 
Ook dit jaar kunt u uw technische vragen via het RIS stellen, en mits u dat tijdig doet zult u tijdig 
antwoord van de ambtelijke organisatie ontvangen. 
 
Uitsluitend via RIS 
 U kunt uitsluitend via het RIS vragen stellen en beantwoord krijgen!!! 
 
Forum 

• U vindt het “forum” om de vragen te stellen op het RIS. U surft met uw browser-programma 
naar http://www.dalfsen.nl/ris .  

• U logt in met uw gebruikersgegevens. 
• Vervolgens gaat u volgt het "kruimelpad" Dossiers > Financiële Stukken > Voorjaarsnota 2009  

 
Vraag over een nieuw onderwerp 

• Klik op "nieuw onderwerp" om uw vraag te stellen.  
• Geef in de titel zo kort en bondig mogelijk aan waarover uw vraag gaat (dus niet "technische 

vraag") zodat in één oogopslag duidelijk is waar uw vraag overgaat, dit voorafgegaan door het 
programma (Bijv. "Programma 2 Openbare orde en veiligheid - investeringsplan"). 

• Gebruik per vraag (óók als u meerdere vragen over één hetzelfde onderwerp wilt stellen) een 
nieuwe vraag. 

 
Verdiepingsvragen 

• U kunt reageren op of verdiepingsvragen stellen over een gegeven antwoord door te klikken 
op "reageer" onder de laatste post (geef als titel mee: "verdiepingsvraag"). 

 
Gemak 

Gebruikmaking van dit systeem brengt met zich mee dat u, zonder tussenkomst van de griffie, 
uw vragen kunt stellen op het moment dat u dat wilt. Antwoorden kunnen ook gegeven worden 
door de afdelingshoofden zonder tussenkomst. Ook biedt dit systeem het voordeel dat u kunt 
zien welke vragen al gesteld zijn; hiermee kunt u uw voordeel doen (u kunt reageren of nog 
even doorvragen). 

 
Data 

20 mei 2009 : Voorjaarsnota beschikbaar gesteld 
8 juni 2009 / 12.00 uur :  Vóór dit moment gestelde vragen via het RIS worden beantwoord 
11 juni 2009 / 17.00 uur :  Dit is het moment waarop de (tijdig) gestelde vragen –uiterlijk- 
    beantwoord worden 

 
Hulp nodig?? 
 Op de griffie staan wij u graag bij! 

 
 

 


