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Oproep vergadering gemeenteraad

Geachte leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de raadsvergadering op
woensdag 6 juli 2011 om 19.30 uur (voortzetting op maandag 11 juli 2011 om 15.00 uur) in de
raadzaal van het stadhuis van Den Helder. Bijgevoegd treft u de agenda aan. De op de agenda
betrekking hebbende stukken, voor zover deze niet zijn meegezonden of reeds in uw bezit zijn, zijn
voor u te raadplegen op http://gemeenteraad.denhelder.nl/ en liggen ook voor u ter inzage in de
leeskamer van 30 juni (vanaf 16.00 uur) tot en met 11 juli 2011 (tot 15.00 uur).
Indien u moties en amendementen hebt, die u vooraf bekend wenst te maken, dan kunt u deze
vóór 13.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de raadsgriffie kenbaar maken. De griffie zal
deze moties en amendementen per ommegaande doormailen naar alle raadsleden.
In verband met het specifieke karakter van deze vergadering en met in achtneming van de
evaluatie van de behandeling van de Kadernota 2010 is door het presidium het bijgevoegde
behandeltraject vastgesteld.
Voor alle zaken rond de raadsvergadering kunt u het volgende e-mailadres hanteren:
griffie@denhelder.nl.

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad,
Koen Schuiling,
namens peze,
de griffier van de gemeenteraad,
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Datum:

20 juni 2011.

Aan:

Leden van de raad en college van b&w

Van:

Presidium

Onderwerp:

Behandeling Kadernota 2011 (detailplanning)
Voor de behandeling van de Kadernota zijn in een eerder stadium een aantal data vastgesteld, die
ook op pagina 4 van de Kadernota zijn terug te vinden. Hieronder vindt u meer in detail het
spoorboekje dat voor de commissie- en raadsvergaderingen door het presidium op 20 juni jl. is
vastgesteld.
Woensdag 29 juni 2011: raadsbrede commissievergadering
19.30 uur: raadsbrede commissievergadering Kadernota.
Tijdens de commissievergadering kunnen de commissieleden vragen stellen (evt. als vervolg op de
schriftelijke vragenronde) om zo te komen tot een commissieadvies aan de raad.
Woensdag 6 juli 2011: raadsvergadering
19.30 uur - 20.45 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 aigemene
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 4 juli 2011 ontvangt
(indienen kan tot 12.00 uur die dag).
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20.45 u u r - 2 1 . 0 0 uur: Schorsing.
Gelegenheid voor het college van b&w zich voor te bereiden op de beantwoording en/of het geven
van een toelichting.
21.00 uur - 22.00 uur: Beantwoording door het college van b&w.
Het college van b&w krijgt maximaal 1 uur spreektijd om te reageren op de algemene beschouwingen.
22.00 uur:

Schorsing.

Maandag 11 juli 2011: raadsvergadering (voortzetting van 6 juli)
15.00 uur -16.45 uur: Tweede termijn van de fracties.
De reguliere gewogen spreektijd wordt gehanteerd.
16.45 u u r - 1 7 . 3 0 uur: Schorsing.
De fracties zijn in de gelegenheid eventueel moties en amendementen te wijzigen of te combineren
met andere fracties. Het college kan de beantwoording voorbereiden. Tevens wordt voor een 'snack'
gezorgd.
17.30 uur -18.45 uur: Tweede termijn van het college van b&w.
Reguliere spreektijd (1.15 uur, inclusief interrupties).
18.45 uur -19.30 uur: Schorsing.
Fracties zijn in de gelegenheid eventueel moties en amendementen te wijzigen of te combineren met
andere fracties.
19.30 uur - 20.00 uur: Stemmingen/besluitvorming.
20.00 uur
Sluiting vergadering.
Aansluitend volgt de afsluiting van het parlementaire jaar (diner) in het bedrijfsrestaurant.

Voor de algemene beschouwingen geldt dat het gesproken woord telt!

