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Behandelvoorstel behandeling Najaarsbrief 2018 en Begroting 2019 
 
Tijdens de presidiumvergadering van 30 oktober jl is gesproken over de behandeling van de Najaarsbrief 
2018/Begroting 2019 voor de raadsvergadering van 13 november a.s.  
 
Het presidium stelt voor de behandeling van deze stukken op dezelfde wijze vorm te geven als in 2016 en 2017. 
Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het met elkaar en het college in debat gaan over de stukken en het 
voorlezen van de algemene beschouwingen achterwege wordt gelaten. Het staat de fracties vrij om de punten 
waarop de fracties met elkaar en met het college in debat willen gaan, vooraf schriftelijk met elkaar te delen.  
   
Voor de procedure is verder een gecombineerde behandeling van beide agendapunten afgesproken, net als in 
het verleden het geval is geweest. De behandeling zal in twee termijnen plaatsvinden. Voor de eerste termijn 
van de fracties is een tijdsduur van drie kwartier afgesproken; vijf minuten per fractie, plus vijf minuten uitloop 
(o.a. wisseling van sprekers).  
 
Na afloop van de vergadering worden de aanwezigen uitgenodigd samen te gaan eten op een nader te bepalen 
locatie binnen de gemeente. 
 
Dit voorstel leidt tot de volgende tijdsindeling voor de behandeling:  
1. De fracties geven in de eerste termijn een mondelinge reactie op en gaan met elkaar in debat over de 

beide agendapunten (Najaarsbrief 2018 en Begroting 2019) (45 minuten; 5 minuten per fractie). 
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 
          (60 minuten). 
6.       Mogelijkheid voor het college om te reageren op de hiervoor genoemde discussie (30 minuten). 
7.  Behandeling moties, amendementen en stemming.  
8.  Afsluiting. 
 
Namens het presidium, 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,             voorzitter 
  
  
  
 


