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Een oordeel vormen over de Perspectiefnota.
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en financieel kader voor de
begroting 2015 die later dit jaar door de gemeenteraad zal worden
behandeld. De perspectiefnota geeft een overzicht van beleidsontwikkelingen, prioriteiten en voorstellen met financiële consequenties
voor de komende jaren. Het financieel perspectief laat zien dat er geen
sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Gelet op het feit dat in de
perspectiefnota nog niet de informatie van de meicirculaire is verwerkt,
moet de gepresenteerde trend als voorlopig worden bestempeld.
Indicatief tijdschema
19.00 – 21.00 uur – evt. insprekers en daarna algemene beschouwingen
en speerpunten
Raadsleden kunnen verhelderende vragen
stellen/met elkaar in debat gaan en reageren op de
algemene beschouwingen.
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 26 juni 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 – D66V, VL, VVD, LGV
o
5 minuten – PvdA, CDA, SP, GL, CU, Forza
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 26 juni, 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 uur: de voorzitter inventariseert of voldoende duidelijk is welke
onderwerpen 26 juni besproken moeten worden en sluit de
vergadering.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 26 juni 2014

