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Jaarrekening en jaarverslag 2014 op 17 (sessie) en 18 juni (raad);
1e Bestuursrapportage 2015 op 17 (sessie) en 18 juni (raad).
Perspectiefnota 2015 in raadsvergadering op 18 juni (raad) voortgezet op 25 juni;

Tijdschema behandeling Perspectiefnota in raadsvergadering op donderdag 18 juni, voortgezet op
25 juni en indien nodig op maandag 29 juni
18 juni 2015, 19.30 uur
19.30 – 20.00 uur: insprekers voor het actualiteitenuurtje en vervolgens behandeling van de
agendapunten 3 t/m 5 (de standaard agendapunten).
20.00 – 21.15 uur: algemene beschouwingen en speerpunten Perspectiefnota 2015
21.15 – 21.30 uur: pauze
21.30 – 22.30 uur: behandeling van de agendapunten 7 t/m 13 (voor zover de tijd toereikend is).
22.30 – 23.00 uur: reactie college
23.00 uur:

schorsing tot 25 juni, 19.30 uur.

25 juni 2015, 19.30 uur
19.30 – 20.45 uur:1behandeling van eventueel overgebleven agendapunten 7 t/m 13
20.45 – 21.45 uur:debat en toelichting op moties en amendementen
21.45 – 22.15 uur: pauze
22.15 – 22.30 uur: Slotverklaring fracties (intrekken/wijzigen moties en amendementen), max. 1 ½
minuut per fractie.
22.30 – 23.00 uur: Besluitvorming over amendementen, voorgesteld besluit en moties.
Toelichting algemeen
-

18 juni, 20.00 uur:
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, FIJ, BD, PWZ

-

Voor de algemene beschouwingen is er één woordvoerder per fractie, interrupties zijn niet
toegestaan.

-

Bij het debat is er per onderwerp 1 woordvoerder per fractie.

-

Als bijlage bij de Jaarrekening 2014 is door het college de Meerjarenprognose
grondexploitaties (Mpg) opgesteld. Deze bijlage – waaromtrent geheimhouding is opgelegd
en door de raad is bekrachtigd – ligt ter inzage bij de griffier.

1 Tijden zijn indicatief, deze zijn afhankelijk van de behandeling van voorgaande agendapunten.

-

Mocht de vergadering om 23.00 uur nog niet afgehandeld zijn, dan wordt de vergadering
geschorst tot maandag 29 juni, 19.30 uur
Technische vragen

-

Technische vragen over jaarstukken, 1e bestuursrapportage en Perspectiefnota kunnen
vooraf gesteld worden via het e-mailadres: P&CVragen@velsen.nl . Vragen worden zo snel
mogelijk beantwoord. Vragen die vóór vrijdag 12 juni, 12.00 uur binnen zijn, worden nog
voor de sessies van woensdag 17 juni beantwoord. Voor vragen die na deze deadline
binnenkomen, geldt dat uiteraard wordt getracht om deze ook zo spoedig mogelijk te
beantwoorden. Zoals gebruikelijk worden de antwoorden op de vragen naar alle raadsleden
gestuurd. Dit wordt u aangeboden via de bekende mailnotificatie met verwijzing naar de
raadsapp/website van GemeenteOplossingen..
Indienen van moties en amendementen

-

Door de korte periode voor raadsvoorstellen tussen de sessie van 17 juni en de raad van
18 juni, het feit dat de datum van beantwoording van technische vragen over jaarstukken,
1e bestuursrapportage en Perspectiefnota is gesteld op 17 juni, en de noodzakelijke tijd
voor het zorgvuldig opstellen van moties en amendementen, stelt de agendacommissie de
volgende behandelwijze t.b.v. moties en amendementen voor:
a) Agendapunten 7 t/m 13, waarvoor moties en amendementen in de sessie van 17
juni worden aangekondigd, worden behandeld op 25 juni a.s. Dit advies wordt
betrokken bij de vaststelling van de raadsagenda op 18 juni (agendapunt 3).
b) Tijdens de algemene schouwingen op 18 juni 2015 worden alle moties en
amendementen, die op dat moment bekend zijn, ingediend. De getekende motie of
amendement ontvangt de raadsvoorzitter via de griffier, zoals gebruikelijk,
voorafgaand aan deze vergadering. De moties en amendementen worden (zonder
nummer) direct door de griffie (digitaal) verspreid.
c) Tijdens de algemene schouwingen op 18 juni kan de fractiewoordvoerder
aankondigen dat op een bepaald onderwerp nog een motie of amendement volgt,
welke (mogelijk) wordt ingediend t.b.v. van de behandeling op 25 juni.
d) Aan het eind van vergaderavond van 18 juni geeft het college haar eerste reactie op
de bijdrage van de woordvoerders, incl. de (aangekondigde) moties en
amendementen.
e) Voor het aanleveren van moties en amendementen op de eventueel overgebleven
agendapunten 7 t/m 13 (punt a) en de perspectiefnota 2015 (punt c) geldt als
uiterste termijn dinsdag 23 juni om 12.00 uur bij de griffie.
De griffie verzorgt direct na 12.00 uur de nummering en plaatsing van logo’s op alle
moties en amendementen. Dit t.b.v. een complete verzending van moties en
amendementen aan raad en college om zorgvuldige voorbereiding van behandeling
in de raad mogelijk te maken.
Achtergrond: Op basis van het Reglement van Orde moeten moties en
amendementen voor alle raadsagendapunten voor dinsdag 16 juni om 12.00 uur bij
de Griffie aangeleverd zijn. Deze datum is gebaseerd vanuit de startdatum van de
geschorste raadsvergadering, die begint op 18 juni 2015. Echter de feitelijke
behandeling van moties en amendementen vindt plaats op 25 juni 2015.

-

Ten behoeve van een zo soepel en zorgvuldig mogelijk traject van de moties en
amendementen wordt u zoals gebruikelijk ondersteunt door de griffie. Teksten van concept
moties en amendementen kunt u voor advies mailen naar griffe@velsen.nl.

