Begrotingsbehandeling raadsvergadering 6 november 2014
Voor het debat in de raad van 6 november worden de onderwerpen van de ingediende
moties en amendementen als uitgangspunt genomen.
De deadline voor het aanleveren van moties en amendementen voor de begroting is,
maandag 3 november 09.00 uur. De griffie verzamelt deze in een digitaal spoorboekje dat
dinsdag voor de raadsvergadering wordt verzonden naar raadsleden, college en
organisatie. Net als bij de perspectiefnota is het aan de fracties zelf om te zien of ze de
concepten vooraf met andere fracties willen delen en of ze vooraf aan de griffie vragen om
mee te denken. Dat biedt de fracties veel flexibiliteit vooraf, maar kan wel aanleiding zijn
voor aanpassingen en dus schorsingen tijdens de vergadering.
Het programma voor de raadsvergadering op 6 november is als volgt:
19.30 – 20.05 uur
Algemeen oordeel over de begroting inclusief toelichting op moties
en amendementen.
(er is één woordvoerder per fractie en interrupties zijn niet
toegestaan)
Hiervoor gelden de volgende spreektijden:
4 minuten fracties D66V, VL, VVD, LGV
3 minuten fractie PvdA, CDA, SP
2 minuten fracties FZIJ, GL en CU
20.05 – 20.15 uur

Korte schorsing (voorbereiding beantwoording door college)

20.15 – 20.30 uur

Reactie en (eventuele) beantwoording (politieke) vragen door 6
portefeuillehouders.
Er zijn geen interrupties toegestaan.

20.30 – 20.45 uur

Korte reactie raadsleden op inbreng college.

20.45 – 21.45 uur

Discussie tussen fracties aan de hand van de ingediende moties en
amendementen. Deze zijn vooraf door de griffie per onderwerp of
programma geclusterd waarbij per onderwerp één woordvoerder per
fractie het woord voert.

21.45 – 22.00 uur

schorsing (voorbereiding beantwoording door college)

22.00 – 22.15 uur

Korte reactie college

22.15 – 22.30 uur

schorsing (mogelijkheid tot overleg tussen indieners
moties/amendementen)

22.30 – 22.45 uur

Slotverklaring fracties (intrekken/wijzigen moties en amendementen),
max. 1 ½ minuut per fractie.

22.45 uur

Besluitvorming over amendementen, voorstel en moties.

Opmerking:

De aangegeven tijden zijn indicatief omdat debat en reactie van het college meer of
minder tijd kunnen vragen dan gepland.

