Behandeling Perspectiefnota 2013, juni/juli 2013.
Bespreking in sessie: 19 juni; besluitvorming in raadsvergadering: 4 juli
Op 13 juni is de 1e Bestuursrapportage 2013 besproken zodat het resultaat daarvan
meegenomen kan worden bij de bespreking van de Perspectiefnota.
Tijdschema behandeling Perspectiefnota in sessie op woensdag 19 juni
19.00 – 21.00 uur – evt. insprekers en daarna algemene beschouwingen en
speerpunten
21.00 – 21.15 uur – pauze
21.15 – 21.45 uur – reactie college
21.45 – 22.00 uur – pauze
22.00 – 22.30 uur – evt. verhelderende vragen aan college met beantwoording
22.30 – 23.00 uur – fracties geven aan welke onderwerpen in ieder geval (al of niet in
de vorm van moties of amendementen) op 4 juli aan de orde moeten komen.
23.00 – 23.05 uur – maken vervolgafspraken, afronden en sluiting
Toelichting op tijdschema
- 19.00 uur. Indien er insprekers zijn komen die eerst aan het woord. Daarna
de algemene beschouwingen op (politieke) hoofdlijnen en speerpunten,
waarbij de fracties de volgende spreektijden krijgen:
o 7 minuten – VVD, PvdA, VL, D66V, LGV
o 5 minuten – CDA, SP, GL, CU, BD
Er is voor de algemene beschouwingen één woordvoerder per fractie,
interrupties zijn niet toegestaan.
- 21.15 uur reactie van het college op de algemene beschouwingen en
speerpunten
- 22.00 uur geen nieuwe ronde, wel de mogelijkheid om te reageren op de
opmerkingen van het college of waar nodig nog verduidelijking te vragen over
onderwerpen die eerder aan de orde kwamen. Het college geeft meteen
antwoord op iedere vraag.
- 22.30 uur geven de fracties aan welke onderwerpen in ieder geval aan de
orde moeten komen op 5 juli, al dan niet in de vorm van moties of
amendementen. Het gaat daarbij om wijzigingen in voorstellen voor nieuw
beleid (schrappen/toevoegen). Per onderwerp is er 1 woordvoerder per
fractie.
- 23.00 de voorzitter inventariseert of voldoende duidelijk is welke onderwerpen
4 juli besproken moeten worden en sluit de vergadering.

