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Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2019 en Perspectievennota 2019
Tijdens de presidiumvergadering van 25 juni jl is gesproken over de behandeling van de Voorjaarsbrief
2019/Perspectievennota 2019 voor de raadsvergadering van 9 juli a.s.
Bij de evaluatie van de vergadering over de begroting en najaarsbrief in 2019 heeft het presidium een aantal
conclusies getrokken. Het na afloop met elkaar eten bij een ondernemer ergens in gemeente Tynaarlo wordt
gewaardeerd, maar we zijn nu vaak veel te laat bij de ondernemer. Daarom is ervoor gekozen om de
raadsvergadering een uur eerder te laten beginnen (om 13.00u) en het eten een uur later te reserveren
(20.00u). De voorzitter zal er verder scherp op zijn dat er op tijd wordt afgesloten; hij zal zo nodig de bespreking
dus afronden en de stemmingen op tijd starten, zodat de raad op tijd aanwezig kan zijn bij de eetgelegenheid.
In voorgaande jaren hebben de behandelingen van P&C-stukken veel tijd gekost. Dat is op zichzelf niet erg, als
die behandeling dan maar wel nuttig is. Een groot deel van de tijd wordt opgeslokt door de algemene
beschouwingen. Gewoonlijk wordt er gestart met de algemene beschouwingen van alle politieke partijen, bij de
behandeling van de begroting voor 2019 kostte deze ‘inleiding’ ruim één uur. Politieke partijen hechten vaak
aan deze beschouwingen, omdat het hun kans is om eens per jaar hun visie op het bestuur te geven. Echter de
beschouwingen hebben eigenlijk weinig effect; de raadsvergaderingen worden door weinig inwoners gezien en
de aanwezige journalisten schrijven over de moties, amendementen en discussies, vrijwel nooit over de
beschouwingen. Kortom: het presidium heeft besloten dit voortaan anders aan te pakken. De algemene
beschouwingen worden niet meer voorgelezen in de raad, maar schriftelijke gedeeld, zowel intern als naar
buiten. De raadsvergadering begint dan direct met de reactie van het college en vervolgens kan de tijd besteed
worden aan het debat over ingebrachte discussiepunten, moties en amendementen. Om dit debat
gestructureerd te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat deze goed te volgen is, wordt gevraagd
discussiepunten van tevoren in te dienen, zodat hiervan een agenda kan worden gemaakt.
Voor de procedure is verder een gecombineerde behandeling van beide agendapunten afgesproken, net als in
het verleden het geval is geweest. 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:
Voorafgaand aan de raadsvergadering
1.
De partijen sturen vóór 8 juli hun algemene beschouwingen naar de griffie, deze beschouwingen hebben
een max. aantal van 450 woorden per partij (zie ‘na afloop van de vergadering’). Zij geven daarbij ook
aan over welke onderwerpen (liefst zo concreet mogelijk) zij nog in debat willen en/of zij nog moties en/of
amendementen in willen dienen. Moties en amendementen worden ook al zoveel mogelijk van tevoren
naar de griffie gestuurd.
2.
De griffie stuurt op 8 juli de algemene beschouwingen naar de gehele raad, het college, het MT en de
pers en publiceert deze op raad.tynaarlo.nl. De griffie stuurt bovendien een agenda rond met de
opgegeven debatpunten.

De raadsvergadering zelf
OPENING 13.00u
1.
Reacties van het college op de schriftelijke algemene beschouwingen (6x5=30 minuten).
2.
Debat raad-college over de reacties (90 minuten).
3.
Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav beantwoording en debat daarover (30 minuten)
4.
Debat raad over opgegeven debatpunten volgens rondgestuurde agenda, bij deze punten geven fracties
aan of zij moties en/of amendementen indienen en gaan partijen daarover met elkaar in debat (120
minuten)
5.
Mogelijkheid voor het college om te reageren op de hiervoor genoemde discussie en de ingediende
moties en amendementen (6x5=30 minuten).
6.
Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat in de raad en reactie college op moties en
amendementen (30 minuten)
7.
Stemmingen (30 minuten, start uiterlijk 19.00u)
a. Amendementen Voorjaarsbrief
b. Moties Voorjaarsbrief
c. Raadsvoorstel Voorjaarsbrief
d. Amendementen Perspectievennota
e. Moties Perspectievennota
f. Raadsvoorstel Perspectievennota
AFSLUITING UITERLIJK 19.30u
Na afloop van de raadsvergadering
1.
De griffie en de afdeling communicatie maken van de acht algemene beschouwingen en een kort verslag
van de behandeling een infographic voor in de Oostermoer. Deze wordt behalve via de krant ook via de
gemeentelijke online kanalen breed verspreid.
2.
Voor de publicatie worden twee pagina’s in de Oostermoer gekocht. Op deze pagina’s passen ongeveer
3600 woorden, dit betekent dat er voor iedere partij ruimte is voor een bijdrage van 450 woorden.

Namens het presidium,
Drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

