
 

Memo 

 

 

 

Datum: 5 juli 2019 

Aan: Leden van de raad  

Van: Harmen Krul, plaatsvervangend voorzitter van de raad  

Onderwerp: Laatste informatie over de behandeling van de Kadernota 2020-2023 a.s. maandag 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

A.s. maandag vergadert de raad over de Kadernota 2020-2023. In het Presidium is destijds een planning 

vastgesteld voor de behandeling van de kadernota en de algemene beschouwingen. Deze planning hebt u 

reeds eerder ontvangen. Daarbij is onder meer de afspraak opgenomen dat de fracties de moties en 

amendementen uiterlijk woensdag 3 juli 2019 inleveren bij de griffie. Ik heb geconstateerd dat door de 

fracties hieraan tegemoet is gekomen. De griffie heeft op basis hiervan alvast overzichtslijsten kunnen 

maken voor een gestructureerde behandeling van de Kadernota. Deze overzichtslijsten treft u, tezamen 

met de moties en amendementen, bijgaand aan en worden op de website gepubliceerd alsmede 

voorafgaand aan de raadsvergadering in hardcopy op de tafels van de raadsleden gelegd. 

 

Dan nog het volgende over de behandeling en vaststelling van de Kadernota 2020-2023 in de raad van 

aanstaande maandag. Hierbij is de afspraak gemaakt dat het onderling debat meer gestimuleerd moet 

worden. Om die reden is een indeling gemaakt met vier debatronde rondom de vier thema’s en nog een 

debatronde voor overige onderwerpen. Elke ronde duurt een half uur, waarbij de voorzitter de ruimte krijgt 

zich meer dan gebruikelijk te richten op het bevorderen van de debatvoering. Dit zal ik doen door relevante 

tegenstellingen aan de orde te stellen, fracties uit te nodigen naar elkaar toe te reageren en, waar 

mogelijk, verbindingen te zoeken.  

 

Op basis van de commissiebehandeling, de algemene beschouwingen en de aangekondigde moties en 

amendementen heb ik per thema een stelling opgenomen. De stelling zal ik afzonderlijk per thema in 

bespreking geven, waarbij tevens bijbehorende moties en/of amendementen betrokken kunnen worden 

alsmede de reactie van het college op de algemene beschouwingen. Hierbij wijs ik u op de afspraak dat in 

de raadsvergadering geen tijd meer zal worden besteed aan het voorlezen van de moties en 

amendementen. Dit is ondervangen door het tijdig beschikbaar stellen en publiceren van de moties en 

amendementen (zie ook hierboven). In de ronde ‘overige onderwerpen’ kunnen de nog niet aan de orde 

gekomen onderwerpen aan bod komen.  

 

Concreet betekent het voorgaande dat voor de behandeling van de Kadernota het onderstaande 

spoorboekje wordt gehanteerd. Hierbij merk ik op dat het tijdschema indicatief is. Het is mogelijk dat bij het 

ene thema meer tijd nodig is dan bij het andere. Het college van b&w krijgt aan het eind van elk thema de 

ruimte te preadviseren over de moties en/of amendementen.  

 

15.30 uur                      Aanvang vergadering  

 

15.30 – 16.00 uur Spreekrecht burgers 

 

16.00 – 16.05 uur Vaststelling agenda 

  

16.05 – 16.35 uur Debatronde thema ‘Bestuurlijke vernieuwing’. 

  

Stelling: ‘Bestuurlijke vernieuwing is geen item om op te nemen in de 

begroting’.  

 

16.35 – 17.05 uur Debatronde thema ‘Zorgzame gemeente’ 

  

 Stelling: ‘Bezuinigingen binnen het Sociaal Domein zijn gerechtvaardigd’. 

 

 17.05 – 17.20 uur Korte pauze 

  



 

 

 

17.20 – 17.50 uur Debatronde thema ‘Vitale gemeente’ 

 

Stelling: ‘Het op de kaart zetten van Den Helder is primair een taak van de 

particuliere sector’.  

 

 17.50 – 18.20 uur Debatronde thema ‘Leefbare gemeente’ 

  

Stelling: ‘Het is gerechtvaardigd dat sommige culturele instellingen 

bevoorrecht worden ten opzichte van andere culturele instellingen’.' 

  

 18.20 – 18.50 Overige onderwerpen 

 

 18.50 – 19.45 uur Maaltijd 

  

 19.45 – 21.00 uur  Wijziging moties en amendementen + besluitvorming 

  

 In afwijking van de gebruikelijke werkwijze vindt de stemming over moties ook 

voor de besluitvorming over het hoofdvoorstel plaats.  

  

 21.00 uur  Einde vergadering  


