¥
Datum:

Memo

11 mei 2009

Aan:

Het presidium van de gemeenteraad

Van:

mr. drs. M. Huisman, Raadsgriffier

Onderwerp:

Voorstel voor de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2009

Geachte leden van het presidium,
Op 24 en 29 juni 2009 vindt de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota plaats. In verband met het
specifieke karakter en met in achtneming van de evaluatie van de behandeling van de Voorjaarsnota
2008 (presidium 25.08.08) wordt u (net als vorig jaar) de volgende behandeling voorgesteld:
Woensdag 24 juni 2009
19.30 uur - 21.00 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.
21.00 uur - 21.30 uur: Schorsing.
Gelegenheid voor het college van b&w zich voor te bereiden op de beantwoording en/of het geven
van een toelichting.
21.30 uur - 23.00 uur: Beantwoording door het college van b & w.
Het college van b&w krijgt maximaal 1,5 uur spreektijd om de vragen te beantwoorden en
toerlichtingen te geven. Het is dezelfde tijdspanne die is toebedeeld aan de fracties voor hun eerste
termijn en het komt neer op (gemiddeld) 15 minuten per portefeuillehouder.
23.00 uur: Schorsing raadsvergadering t/m maandag 29 juni 2009, aanvang 19.30 uur.
Maandag 29 juni 2009
19.30 uur - 21.00 uur: Tweede termijn van de fracties.
Overeenkomstig de ervaring van vorig jaar wordt voorgesteld uit te gaan van de regulier beschikbare
spreektijd van de fracties minus drie minuten. Deze aftrek houdt verband met de verbruikte tijd voor de
eerste instantie. Dit houdt voor de eenmansfracties een spreektijd in van 4 minuten, die vervolgens op
de gebruikelijke wijze oploopt met een extra minuut per raadszetel. De overgehouden tijd uit de eerste
termijn mag worden gebruikt voor de tweede termijn.
21.00 uur - 21.15 uur: Schorsing.
21.15 uur - 21.45 uur: Tweede termijn van het college van b & w.
Hiervoor geldt dus een maximale spreektijd van in totaal 30 minuten.
21.45 uur - 22.00 uur: Schorsing.
22.00 uur - 22.15 uur: Stemmingen/besluitvorming.
22.15 uur

Sluiting vergadering.

U wordt verzocht het bovenstaande tijdpad als leidraad te hanteren voor de raadsvergadering en
dientengevolge in te stemmen met de in dit voorstel genoemde maximale spreektijden voor de
raadsfracties en het college van burgemeester en wethouders.

