Voorlopige agenda raadsvergadering
Begroting en Najaarsbrief
5 november 2019
Door het presidium is vastgesteld dat de tweede termijn van de behandeling van de begroting op
basis van vooraf opgegeven moties en amendementen plaatsvindt. Op basis van de inventarisatie is
een agenda opgesteld. De behandeling van ieder agendapunt bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Debat wordt ingeleid door indiener;
2. Debatronde tussen partijen (gelegenheid voor fracties om te reageren op inleiding)
3. Debatronde met college (gelegenheid voor college om te reageren op raadsdebat);
4. Afronding door voorzitter.
Om deze termijn goed te laten verlopen, wordt deze voorafgegaan door een korte
inventarisatieronde.
Voorafgaand aan de behandeling van de moties en amendementen vindt er een algemeen debat
plaats tussen raad en college over de begroting en najaarsbrief. Dit debat begint met de reacties van
de fracties op de stukken en een reactie van het college op deze bijdrages. Als in deze reacties ook al
moties of amendementen worden ingediend, reageert het college hier direct al op. De hoofdvragen
voor deze eerste termijn zijn:
1. Past de begroting binnen de kaders die met de perspectievennota zijn vastgesteld?
2. Zien de fracties in de begroting voldoende terug van wat zij hebben meegegeven bij de
perspectievennota?
Voor hun bijdrages krijgen de fracties ieder vijf minuten de tijd.
De tijden in dit overzicht zijn indicatief
13.00u
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Besluitblok

Vaststellen agenda
Vastellen besluitenlijst en kennisnemen motie- en toezeggingenlijsten
Vragenrecht raadsleden
Mededelingen college
Informatie uit het college
Lijst met ingekomen stukken

13.20u

Debat over begroting en najaarsbrief

1. Bijdrage fracties in eerste termijn (8x5 = 40 minuten)
2. Reacties van het college op de eerste termijn en debat hierover met de raad
16.00u

Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat over begroting en najaarsbrief

16.30u

Inventarisatie ingediende moties en amendementen

16.45u

Debat over ingediende moties en amendementen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motie natuurinclusieve landbouw (GroenLinks)
Motie publieke energiemonito (LT, CDA en CU)
Motie jeugdsoos Donderen (LT, CDA, CU, GroenLinks en D66)
Motie bezuiniging bibliotheek (D66 en PVDA)
Motie Subsidie de Aanloop (PVDA, CDA, GB, D66 en GL)
Amendement bestemmen voor raadpalen buurauto’s (GroenLinks)

18.30u

Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat over opgegeven onderwerpen

19.00u

Stemmingen

1. Amendementen Najaarsbrief
2. Moties Najaarsbrief
3. Raadsvoorstel Najaarsbrief
4. Amendementen Begroting
5. Moties Begroting
6. Raadsvoorstel Begroting
19.30u

Sluiting

