Voorlopige agenda raadsvergadering
Voorjaarsbrief en Perspectievennota
9 juli 2019
Door het presidium is vastgesteld dat de behandeling van de perspectiefnota op basis van vooraf
opgegeven onderwerpen plaatsvindt. Dit zijn over het algemeen de onderwerpen waarover fracties
amendementen of moties willen indienen, maar het kunnen ook onderwerpen zonder motie of
amendement zijn. Op basis van de inventarisatie is een agenda opgesteld. De behandeling van ieder
onderwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Debat wordt ingeleid door indiener;
2. Indien van toepassing dient indiener bij de inleiding motie/amendement in;
3. Debatronde tussen partijen (gelegenheid voor fracties om te reageren op inleiding)
4. Debatronde met college (gelegenheid voor college om te reageren op raadsdebat);
5. Afronding door voorzitter.
Voorafgaand aan de behandeling van de onderwerpen vindt er een debat plaats tussen raad en
college over de vooraf ingediende, verspreide en gepubliceerde algemene beschouwingen van de
fracties. Dit debat begint met de reactie van het college op de beschouwingen. Als in de
beschouwingen ook al moties of amendementen zijn ingediend, reageert het college hier direct al op.
De tijden in dit overzicht zijn indicatief
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Naturalisatieceremonie
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Besluitblok
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Vaststellen agenda
Vastellen besluitenlijst en kennisnemen motie- en toezeggingenlijsten
Vragenrecht raadsleden
Mededelingen college
Informatie uit het college
Lijst met ingekomen stukken
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Debat over algemene beschouwingen

1. Reacties van het college op de schriftelijke algemene beschouwingen
2. Debat raad-college over de reacties
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Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat over algemene beschouwingen
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Debat over opgegeven onderwerpen

Rondje langs fracties: korte reactie op eerste debat plus indiening moties/amendementen
Amendement rentepercentage (LT en D66)
Motie GAE (GroenLinks)
Motie natuurinclusieve landbouw (GroenLinks)
Onderwerp als raad inwoners enthousiast maken voor het politieke vak? (D66)
Onderwerp behoud kennis en kunde over bijvoorbeeld sociaal domein en ruimtelijke ordening
van raad als geheel (D66)
Motie verbreden mogelijkheden kleine windmolens (D66)
Motie bomen Tynaarlo (D66)
Motie wegwerpplastic (CDA)
Onderwerp actiever beheer van en biodiversiteit in houtwallen (CDA)
Onderwerp ruimte voor bijen in zonnepark GAE (CDA)
Onderwerp en motie Beweegvriendelijke Openbare Ruimte (CDA)
Motie streefwaarden bestrijding armoede, langdurige werkloosheid en taalachterstand (PvdA)
Motie energiecoach voor mensen in de bijstand (PvdA)
Motie verlengen opstartsubsidie ‘De Aanloop’ (PvdA en CDA)
Onderwerp functie raadswerkgroep (CU)
Onderwerp score Tynaarlo in rapportage MKB (CU)
Onderwerp Cultuurhuis Eelde (D66 en PVDA)

18.30u

Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat over opgegeven onderwerpen

19.00u

Stemmingen
Zie tabel voor nummering en laatste stand van zaken moties en amendementen

1. Amendementen Voorjaarsbrief
2. Moties Voorjaarsbrief
3. Raadsvoorstel Voorjaarsbrief
4. Amendementen Perspectievennota
5. Moties Perspectievennota
6. Raadsvoorstel Perspectievennota
19.30u

Sluiting

