
¥ 
Memo 

Datum: 11 januari 2011. 

Aan: Presidium 

Van: Agendacommissie 

Onderwerp: Voorstel behandeling Kadernota 2011 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Eind vorig jaar is tijdens de vergadering van het presidium de vergadering van de begroting 
geëvalueerd. Daarbij is voorts een notitie besproken van de coalitiepartijen over de wijze waarop de 
kadernota en/of begroting in 2011 behandeld kan worden.1 Afgesproken is dat in januari een voorstel 
via de agendacommissie aan het presidium zal worden voorgelegd.2 In verband hiermee hebben wij 
onderstaand voorstel geformuleerd, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat de algemene 
beschouwingen worden uitgesproken overeenkomstig de wijze zoals die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden:  
 
 
Eén raadsvergadering die eerder begint verdeeld over twee dagdelen met daaraan 
voorafgaand een raadsbrede commissievergadering 
 
Woensdag 6 juli 2011 
19.30 uur: raadsbrede commissievergadering Kadernota.  
 
Woensdag 13 juli 2011 
15.00 uur - 16.30 uur: Algemene beschouwingen fracties.  
De fracties geven (een samenvatting van) hun algemene beschouwingen. Per fractie wordt hiervoor 
een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. De algemene beschouwingen worden 
van te voren niet verspreid, met uitzondering van het college van b&w, die onder embargo ter 
voorbereiding de algemene beschouwingen op maandag 11 juli ontvangt (indienen kan tot 12.00 uur 
die dag).  
 
16.30 uur - 16.45 uur: Schorsing.  
Gelegenheid voor het college van b&w zich voor te bereiden op de beantwoording en/of het geven 
van een toelichting.  
 
16.45 uur - 17.45 uur:  Beantwoording door het college van b&w. 
Het college van b&w krijgt maximaal 1 uur spreektijd om de vragen te beantwoorden en toelichtingen 
te geven. 
 
17.45 uur – 19.00 uur: Schorsing.  
Diner. Fracties zijn in de gelegenheid eventueel moties en amendementen te combineren met andere 
fracties of nieuwe op te stellen voor de tweede termijn.  
 
19.00 uur - 20.45 uur: Tweede termijn van de fracties. 
Reguliere spreektijd.  
 

                                                      
1 De notitie is als bijlage opgenomen. 
2 In het jaarschema is op dit moment voor de behandeling van de Kadernota woensdag 6 en maandag 11 juli 2011 

gereserveerd.  
 



 
20.45 uur - 21.15 uur: Schorsing. 
 
21.15 uur - 22.00 uur:  Tweede termijn van het college van b&w. 
Reguliere spreektijd (45 minuten). 
 
22.00 uur - 22.30 uur: Schorsing. 
 
22.30 uur - 23.00 uur: Stemmingen/besluitvorming. 
 
23.00 uur  Sluiting vergadering. 
 
 
Het presidium wordt verzocht met bovenstaand voorstel in te stemmen.   
 
 


