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Inventariseren politieke (verschil)punten voor plenaire behandeling
begroting 2014
Het college heeft een programmabegroting voor 2014 aangeboden,
waarin de beleidskaders en uitgangspunten die bij de perspectiefnota
door de raadsleden werden aangegeven, zijn uitgewerkt en in
financiële zin vertaald. De raadsleden hebben hun (technische) vragen
schriftelijk en mondeling op de begrotingsmartkt kunnen stellen. De
behandeling in de carrousel is daarom niet bedoeld om nog meer
technische vragen te stellen aan de collegeleden, maar om een eerste
oordeel te geven over de betreffende programma’s en hierdoor de
politieke verschilpunten boven water te krijgen. Dit kan ook het
benadrukken van politieke speerpunten betekenen.
Belangrijke vragen voor de fracties zijn daarbij:
- Zijn de kaders zoals aangegeven bij de perspectiefnota
voldoende uitgewerkt
- biedt deze begroting voldoende sturingsmogelijkheid
- zijn de doelstellingen voldoende resultaatgericht omschreven
ofwel zijn ze voldoende meetbaar om de raad zijn controlerende
taak te laten uitoefenen
- is de dekking duidelijk en zijn we het daar mee eens?
Aan het einde van deze sessie probeert de voorzitter te inventariseren
welke moties en amendementen te verwachten zijn. De vervolg
behandeling vindt op 7 november plaats in een raadsvergadering.
- Voor bovengenoemde programma’s geeft iedere fractie in één
keer zijn voorlopige politieke oordeel in de vorm van een
beperkt aantal politieke speerpunten. “Past deze begroting bij
de uitgangspunten van de Perspectiefnota of is aanpassing
nodig?” is daarbij het uitgangspunt.
- De portefeuillehouder geeft in een korte reactie aan of de
genoemde politieke speerpunten knelpunten opleveren.
- De voorzitter nodigt de fracties uit te reageren op elkaar en aan
het einde van hun betoog kort aan te geven voor welke
onderwerpen zij een motie of amendement overwegen. Deze
komen in een debat op 7 november aan de orde.
►Portefeuillehouders
►Beleidsambtenaar
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►Besluitrijp en debatrijp (voor de Raad)van 7 november 2013

