
Den Helder, 26 november 2010 

Geacht Presidium, 

Betreft: behandeling begroting 

Tijdens de bijeenkomst met de coalitie hebben we de behandeling van de begroting 
geëvalueerd. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een en ander verbetering behoeft en komen tot het 
volgende voorstel. 

Vooraf aan de behandeling van de begroting kan de technische behandeling van de 
begroting plaats vinden, indien daar behoefte aan is. 

De algemene beschouwingen op de begroting worden vooraf (bijv. 2 dagen) schriftelijk 
ingeleverd. 

De begroting, maar wellicht ook de kadernota, zou in drie termijnen moeten worden 
behandeld: 

1. De fracties houden hun eerste instantie/beschouwing binnen de toegestane tijd , 
waarna het College haar beantwoording doet. Deze beantwoording geschiedt - 
gebundeld naar onderwerp - met benoeming van de fracties die hierop reacties 
hebben gegeven.  
Deze beantwoording wordt vervolgens ook schriftelijk aan de raad beschikbaar 
gesteld. 
Indien de voorzitter van de raad de raad moet beantwoorden, zal de vervanger van 
de voorzitter diens plaats innemen en neemt de voorzitter plaats achter het 
katheder. Dit om rol- en functievermenging te voorkomen. 
Hierna wordt de vergadering voor de duur van 1 of 2 weken geschorst. 
 

2. De behandeling van de tweede instantie volgt op het overeengekomen tijdstip, 
waarbij iedere fractie vragen en opmerkingen kan maken op de behandeling van de 
eerste termijn. Het College geeft hierop antwoord. 
Op dat ogenblik moeten ook alle moties en amendementen bekend zijn bij elke 
fractie. 
Hierna kunnen geen amendementen en moties meer worden ingediend, tenzij de 
raad op dat ogenblik anders beslist. 
 

3. Eén week later wordt het gevraagd besluit in stemming gebracht, waarbij de 
behandeling van de moties en amendementen ook plaats vindt. Het voordeel 
hiervan is dat vooraf goed over moties en amendementen kan worden nagedacht en 
gecommuniceerd. 
 

De rol van voorzitter van de Raad, voorzitter van het College en portefeuillehouder 
moeten goed gescheiden blijven. Zeker gezien het feit dat we straks majeure onderwerpen 
(stadhuis) krijgen, waarbij de portefeuillehouder tevens voorzitter is van College en van de 
Raad. 

Nota bene. De algemene beschouwingen dienen door het college op adequate wijze van 
repliek te worden voorzien en zouden – naast de antwoorden op de gestelde vragen – ook 



nader in moeten gaan op opgenomen beschouwingen, suggesties en andere relevante 
opmerkingen. 

Namens de coalitie, 

VV, Trots, D66 en CDA 


