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Procedurevoorstel behandeling Najaarsbrief 2016 en Begroting 2017 
 
Tijdens de presidiumvergadering van 27 september jl is gesproken over de behandeling van de Najaarsbrief 
2016/Begroting 2017 voor de raadsvergadering van 8 november a.s., waarbij het wel of niet houden van 
algemene beschouwingen door de fracties aan de orde is geweest. Het presidium heeft vastgesteld dat met de 
behandeling van de perspectievennota in het voorjaar, de contouren voor de (meerjaren)begroting worden 
neergezet en dat dit tevens het moment is voor de fracties om algemene beschouwingen in de raad te houden 
waarbij iedere fractie haar visie geeft op de stand van zaken (waar staan we, waar moeten we naar toe en 
welke keuzes moeten er worden gemaakt voor het komende begrotingsjaar  2017).  
Voor wat betreft de behandeling van de Najaarsbrief 2016 en de Begroting 2017 (uitvoering van het beleid 
waarover de contouren van de fracties bij de behandeling van de perspectievennota zijn geschetst) stelt het 
presidium voor de procedure van behandeling van de Najaarsbrief en Begroting op een iets andere wijze vorm 
te geven en daarbij het voorlezen van de algemene beschouwingen achterwege te laten en de fracties 
onderling meer met elkaar in debat te laten gaan over de inhoud van de Najaarsbrief en de Begroting.  
Voor de procedure betekent dit van een gecombineerde behandeling van beide agendapunten (net als in het 
verleden het geval is geweest) uitgegaan wordt met een behandeling in 2 termijnen waarbij in dit geval 
interrupties in de eerste termijn toegestaan zijn.  
Het Presidium stelt daarbij het volgende voor:  
1. De fracties geven in de 1e termijn een mondelinge reactie op en gaan met elkaar in debat over de beide 

agendapunten (Najaarsbrief 2016 en Begroting 2017) met de mogelijkheid om daarbij vragen aan het 
college te stellen. 

2. Pauze: college beraadt zich op de reacties en op de inbreng  van de fracties (20 minuten). 
3. Beantwoording door college (45 minuten). 
4. Pauze: gelegenheid voor fractieberaad (20 minuten). 
5.       Onderlinge discussie, meningsvorming, indiening van amendementen en moties door de fracties 
          (45 minuten). 
6.       Mogelijkheid van het college om te reageren op de hiervoor genoemde discussie (30 minuten). 
7.  Behandeling moties, amendementen/ stemming.  
8.  Afsluiting. 

Gevraagd besluit 
Procedure hanteren conform voorstel.  
 
Namens het presidium, 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,             voorzitter 
J.L. de Jong,                                Griffier 
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