
Voorlopige agenda raadsvergadering 
Begroting en Najaarsbrief
10 november 2020

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 Besluitblok

1. Vaststellen agenda
2. Inspreken inwoners
3. Behandelvoorstel
4. Behandeling Najaarsbrief en ingediende moties en amendementen in twee termijnen
5. Stemming
       a. Amendementen Najaarsbrief 
       b. Moties Najaarsbrief 
       c. Raadsvoorstel Najaarsbrief 

15:00u Debat over begroting en najaarsbrief

Bijdrage fracties in eerste termijn (8x5 = 40 minuten)

16:00u

Reacties van het college op de eerste termijn en debat hierover met de raad 

19:00u



Inventarisatie ingediende moties en amendementen

 
Debat raad en college over moties en amendementen op onderstaande volgorde, per motie of 
amendement worden onderstaande stappen gevolgd:
       a. Debat wordt ingeleid door indiener; 

       b. Debatronde tussen fracties (gelegenheid voor fracties om te reageren op inleiding) 

       c. Debatronde met college (gelegenheid voor college om te reageren op raadsdebat); 

       d. Afronding door voorzitter

1. Motie 2020.5 Van den Born – Doorlichten begroting
2. Motie 2020.6 Middendorp Kardol – OZB-verlaging
3. Motie 2020.7 Van den Born e.a. – Sociaal domein budgettair neutraal
4. Amendement 2020.8 Dijkstra – Eerst inhoud, dan geld
5. Motie 2020.8 Dijkstra – adoptie terrassen
6. Motie 2020.9 Dijkstra – adoptie afvalbakken en woonomgeving

21:45u

Stemmingen (15 minuten) 
a. Amendementen Begroting 
b. Moties Begroting 

c. Raadsvoorstel Begroting 


