Raadsplein Velsen
Bespreekvoorstel
Onderwerp
Datum / nummer

Begroting 2015 gemeente Velsen
22-10-2014
Sessie 1

Behandeling in Carrousel
Voorzitter
E. Zorgdrager

Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Behandeladvies

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

Griffie
A. Overbeek

Locatie
Raadszaal

Tijdsduur
2 uur

Een oordeel vormen over de begroting 2015 en inventariseren politieke
(verschil)punten voor plenaire behandeling van de begroting 2015.
Het college heeft een programmabegroting voor 2015 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
vooraf kunnen stellen (via e-mail: begrotingsvragen@velsen.nl of d.m.v.
een afspraak met een ambtenaar Financiën of Sociaal Domein). 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 inventariseert de voorzitter welke moties
en amendementen te verwachten zijn. De vervolg behandeling vindt op
6 november plaats in een raadsvergadering (eventueel met uitloop naar
maandag 10 november).
- Eventuele insprekers krijgen het woord.
- Iedere fractie (één woordvoerder per fractie) geeft 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. (max. 3 minuten per fractie)
- De portefeuillehouder geeft in een korte reactie aan of de
genoemde politieke speerpunten knelpunten opleveren. (circa
15 minuten).
- PAUZE (15 minuten)
- De voorzitter destilleert maximaal 5 onderwerpen uit de 1e
ronde.
- De woordvoerders van deze onderwerpen (dit kunnen andere
woordvoerders zijn dan in de 1e ronde) gaan per onderwerp met
elkaar in debat (maximaal 10 minuten per onderwerp).
- De voorzitter inventariseert welke moties en amendementen te
verwachten zijn.
►Portefeuillehouders
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 min. per inspreker
►Besluitrijp en debatrijp voor de Raad van 6 november 2014

