¥
Datum:

25 april 2013

Aan:

Raadsleden, commissieleden, collegeleden, fractieassistenten

Van:

Agendacommissie

Onderwerp:

Memo

Spoorboekje Kadernota 2014 – 2017.

Hierbij treft u het spoorboekje aan voor de behandeling van de Kadernota 2013. De behandeling is
gebaseerd op het spoorboekje uit 2012.
Spoorboekje 2013.
Voor de behandeling van de Kadernota 2014 – 2017 zijn in een eerder stadium al een aantal data
vastgesteld (zie hiervoor de brief van 16 oktober 2012, kenmerk AU12.12547):
Uiterlijk 1 mei 2013: Aanbieding van de Kadernota 2014 – 2017 door het college van b&w;
Maandag 6 mei 2013: Technische toelichting op de Kadernota (voorafgaand aan de
commissievergaderingen, tijdstip volgt nog);
Maandag 13 mei 2013: Uiterlijke datum indienen schriftelijke vragen;
Woensdag 22 mei 2013: Uiterlijke datum beantwoording schriftelijke vragen door het college van
b&w.
Het volgende spoorboekje voor de commissie- en raadsvergaderingen wordt gehanteerd:
Maandag 27 mei 2013: 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 5 juni 2013: 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 algemene
beschouwingen worden niet van te voren verspreid. Een uitzondering hierop vormt het college van
b&w, die onder embargo ter voorbereiding de algemene beschouwingen op maandag 3 juni 2013
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ontvangt (indienen kan tot 12.00 uur die dag).
Mocht u tijdens de algemene beschouwingen al moties en/of amendementen willen aankondigen, dan
is het verzoek deze vóór 13.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de raadsgriffie aan te
leveren. De griffie zal deze moties en amendementen per omgaand doormailen naar alle raadsleden.
20.45 uur - 21.00 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 raadsvergadering.
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Voor de algemene beschouwingen geldt dat het gesproken woord telt!
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Woensdag 12 juni 2013: hervatting raadsvergadering (voortzetting van 5 juni 2013)
16.30 uur - 17.30 uur: Tweede termijn raad.
Algemene reactie van de fracties naar aanleiding van antwoorden college op eventuele vragen en
nader overlegde stukken. Tevens kunnen fracties eventuele samenvoegingen van moties en/of
amendementen met andere fracties aankondigen. De reguliere gewogen spreektijd wordt gehanteerd.
Moties en amendementen (al dan niet in gewijzigde vorm) vóór 09.00 uur op de dag van de
raadsvergadering bij de raadsgriffie aanleveren. De griffie zal deze moties en amendementen per
omgaand doormailen naar alle raadsleden en gerubriceerd op een overzichtslijst plaatsen, die op de
tafels van de raadsleden zal worden gelegd.
17.30 uur - 18.15 uur: reactie van het college van b&w op moties en amendementen.
Reactie en pre-advies van het college van b&w naar aanleiding van de ingediende moties en/of
amendementen. Spreektijd (45 min., inclusief interrupties).
18.15 uur - 19.15 uur: schorsing, incl. diner.
Fracties zijn in de gelegenheid eventueel moties en amendementen te wijzigen of te combineren met
andere fracties. Tevens wordt voor een diner gezorgd in de bedrijfskantine.
19.15 uur - 20.15 uur derde termijn van de raad
Aan de hand van de beslispunten in de Kadernota krijgen de fracties de gelegenheid hun standpunt,
moties en amendementen per onderdeel toe te lichten en elkaar te bevragen (ter verduidelijking).
20.15 uur - 21.00 uur: schorsing.
De fracties zijn in de gelegenheid eventueel moties en amendementen te wijzigen of te combineren
met andere fracties.
21.00 uur - 22.00 uur: stemmingen/besluitvorming.
22.00 uur: sluiting vergadering.
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