
¥ 
Memo (IR18.0155) 

 

Datum: 21 augustus 2018 

Aan: Het presidium (24 september 2018) 

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Behandeling programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022. 
 
Uw presidium wordt voorgesteld:  
onderstaand spoorboekje voor de behandeling van de  programmabegroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020 tot en met 2022 vast te stellen. 
 
Voor de behandeling van de programmabegroting 2019 gelden de volgende data: 
 
1.  Vaststellingsdatum college: (uiterlijk) 4 september 2018 (beschikbaar voor de raad op  
 7 september 2018). 
2.  Informatie fase: toelichting op de financiën en bespreken scenario’s 12 september 2018 (met een 

uitloopmogelijkheid naar maandag 17 september 2018). 
3.  Informatie fase: schriftelijke vragenronde, indienen uiterlijk 24 september 2018 (vóór 09.00 uur), 

beantwoording uiterlijk 3 oktober 2018. 
4. Aanbieding definitieve voorstellen voor behandeling in de commissie en raad op 4 oktober 2018  
5.  Meningsvormende fase: behandeling in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 

op 17 oktober 2018. 
6.  Besluitvormende fase:  
 - algemene beschouwingen in de raad op 31 oktober 2018; 
 - behandeling en vaststelling in de raad op 7 november 2018.  
 
Voor de raadsvergadering op 31 oktober en 7 november 2018 wordt het volgende spoorboekje 
voorgesteld: 
 
Woensdag 31 oktober 2018 
 
19.30 uur – 21.00 uur: Algemene beschouwingen fracties.  
De fracties geven in eerste termijn (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 burgemeester en wethouders, 
die onder embargo ter voorbereiding de algemene beschouwingen op maandag 29 oktober  2018 
(indienen kan tot 12.00 uur die dag). Voor de algemene beschouwingen geldt dat het gesproken woord 
telt. 
 
21.00 uur - 21.15 uur: Schorsing.  
Gelegenheid voor het college van burgemeester en wethouders zich voor te bereiden op de 
beantwoording en/of het geven van een toelichting.  
 
21.15 uur - 22.15 uur:  Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. 
Het college van burgemeester en wethouders krijgt maximaal 1 uur spreektijd om te reageren op de 
algemene beschouwingen. 
 
22.15 uur: Schorsing.  
 
 
De fracties worden verzocht de (al dan niet gewijzigde) moties en amendementen zo spoedig 
mogelijk na deze vergadering doch uiterlijk maandag 5 november 2018 om 10.00 uur bij de 
raadsgriffie in concept aan te leveren.  
 
De griffie toetst de moties en amendementen (technisch) en overlegt met de initiatiefnemers over 
de aanpassingen. Fractievoorzitters en andere initiatiefnemers worden verzocht op 
maandag 5 november en dinsdag 6  november (telefonisch) bereikbaar te zijn voor de 
griffie. 
 

 
 
 



 
 
De griffie maakt vervolgens overzichtslijsten  voor een gestructureerde behandeling.  
Deze overzichtslijsten worden tezamen met de moties en amendementen uiterlijk 
woensdag 7 november 2018 om 09.00 uur via de mail verspreid en voorafgaand aan de  
vergadering in hardcopy op de tafels van de raadsleden gelegd. 
 

 
Woensdag 7 november 2018 (hervatting raadsvergadering 31 oktober 2018) 
 
16.00 uur - 17.30 uur: Tweede termijn raad  
In de tweede termijn gaan de fracties in op de reactie van het college van burgemeester en wethouders op 
de algemene beschouwingen (en eventueel nader overlegde stukken) en geven de fracties aan op welke 
specifieke aspecten wijzigingen voorgesteld worden en nadere opdrachtverlening aan het college van 
burgemeester en wethouders gewenst is. Moties en amendementen worden ingediend. 
 
Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. 
Korte interrupties voor verduidelijkende vragen zijn in deze termijn toegestaan.  
 
17.30 uur - 18.30 uur:  Preadvies college van burgemeester en wethouders op ingediende moties en 
amendementen en debatvoering tussen de fracties onderling en de portefeuillehouders. 
Het college van burgemeester en wethouders beperkt zich tot het geven van korte en bondige preadviezen 
naar aanleiding van de ingediende moties en amendementen. Maximaal 1 uur totaal voor de pré-
advisering door de portefeuillehouders.  
Fracties worden in de gelegenheid gesteld standpunten naar voren te brengen waarna de gelegenheid 
wordt geboden met elkaar en met de portefeuillehouders het debat aan te gaan. 
 
18.30 uur - 19.45 uur: Schorsing, inclusief diner. 
In de schorsing kunnen fracties het onderling overleg hebben over de moties en amendementen.  
Er wordt een diner verzorgd in de bedrijfskantine.  
 
19.45 uur - 21.00 uur: Stemmingen/besluitvorming. 
Fracties geven aan welke moties en amendementen worden gehandhaafd, gewijzigd, aangehouden of 
ingetrokken met desgewenst een korte toelichting. Daarna worden respectievelijk de amendementen, de 
kadernota en de  moties in stemming gebracht. 
 
21.00 uur:   Sluiting vergadering. 
 
 
 
Toelichting. 
Omdat er geen  Kadernota 2019-2022 behandeld is in de raad, vinden de algemene beschouwingen nu 
plaats bij de begrotingsbehandelingen. Daarvoor is de behandeling van de begroting op twee avonden 
wenselijk. Het voorgestelde tijdsschema is ontleend aan het door u vastgestelde spoorboekje voor de 
programmabegroting 2018. 
 
Als de vergadering op 7 november 2018 om 16.00 uur begint, kan er om 18.30 uur worden gegeten en kan 
de vergadering naar verwachting zo rond 21.00 uur worden afgesloten. 
 
 
 


