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Datum: 8 november 2021 

Aan: Het presidium  

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Behandeling programmabegroting 2022-2025 

 
 

Het presidium wordt voorgesteld deze memo te betrekken bij de evaluatie van de behandeling van 

de programmabegroting 2022. 

 

 
 

Op 3 november 2021 is de programmabegroting 2022 behandeld in de raadsvergadering. 

Over de behandeling kan het volgende worden opgemerkt: 

 

Er zijn 9 amendementen en 21 moties ingediend.  

Ter vergelijking: bij de behandeling van de begroting 2021 waren er 3 amendementen en 7 moties 

ingediend. Daarnaast waren er bij de kadernota 2022-2025 ook al 5 amendementen en 31 moties 

behandeld. 

 

Het tijdsverloop van de vergadering was als volgt: 

19.30  Aanvang van de vergadering. 

19.50 – 20.45 Statement fracties en het indienen van de moties en amendementen 

20.45 – 21.35 Preadvisering door de portefeuillehouders 

21.35 – 22.00 Schorsing 

22.00 – 22.50 Korte reacties van de fracties en wijziging van moties en amendementen 

22.50 – 23.20 Besluitvorming 

23.20  Sluiting. 

 

Een aantal zaken zijn ons opgevallen: 

1) Er zijn relatief veel amendementen (9) en moties (21) ingediend.  

Ter vergelijking: bij de behandeling van de begroting 2021 waren er 3 amendementen en 7 moties 

ingediend. Daarnaast waren er bij de kadernota 2022-2025 ook al 5 amendementen en 31 moties 

behandeld. 

2) Enkele fracties hebben in de statements onderwerpen aangehaald die verder geen onderwerp van 

debat zijn geweest in de vergadering. De portefeuillehouders hebben, overeenkomstig de in uw 

presidium gemaakte afspraken, alleen een korte bondige preadvisering gegeven op de moties en 

amendementen en zijn niet ingegaan op andere onderwerpen.  
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3) Na de preadvisering door de portefeuillehouders bleek er bij enkele raadsleden de behoefte te 

bestaan in te gaan op de preadvisering door de portefeuillehouders. De voorzitter heeft dit, op basis 

van de met u gemaakte afspraken, niet toegestaan en daarover was onvrede bij de betreffende 

raadsleden.  

4) Voor deze vergadering was de normale spreektijdregeling van kracht. Alle gesproken woord telt mee 

voor de spreektijd, zoals ook het beantwoorden van vragen van andere fracties. Dit leidde in enkele 

situaties ertoe dat fracties hun spreektijd hadden verbruikt en discussies werden beëindigd. 

5) Bij het aanpassen van de moties en amendementen werd opnieuw om een reactie van 

portefeuillehouders gevraagd. De voorzitter heeft dit, op basis van de met u gemaakte afspraken, niet 

toegestaan.  
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