Toelichting op vergaderschema 2020
Uitgangspunten
Het vergaderschema is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
 Elke dinsdagavond is een politieke avond, uitgezonderd tijdens de recessen
(schoolvakanties).
 Op grond van de financiële verordening van Almelo worden de stukken in het kader
van de planning en control cyclus (perspectiefnota, programmabegroting, en
jaarverantwoording) zes weken voor de besluitvormende raadsvergadering
beschikbaar gesteld door het college, tenzij hierover met de raad (in een
raadsbesluit) andere afspraken zijn gemaakt.
 Voor de voor-/najaar rapportage en de slotrapportage is deze termijn respectievelijk
vier en twee weken.
 Indien een raadsvergadering wordt gespreid over twee dagen, wordt er tussen de
twee delen van de raadsvergadering geen presidium gepland.
 De eerste maandagavond van de maand, van 18.00 tot 20.00 uur is in principe
gereserveerd voor de rekenkamercommissie.
 De tweede maandagavond van de maand, vanaf 18.30 uur, is in principe
gereserveerd voor de commissie hoorzitting zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen.
 De rekenkamercommissie en de commissie hoorzitting in het kader van de
ontwerpbestemmingsplannen worden vijf keer parallel gepland. Dit geeft qua
bezetting geen conflict.
 Op de derde maandagavond van de maand vergadert in principe de commissie
planning en control van 18.00 tot 20.00 uur.
Raadsactiviteit - Ontwikkeling raad (4 bijeenkomsten en 1 raadsexcursie per jaar)
Er zijn een viertal bijeenkomsten ingepland, waarbij bijvoorbeeld de bestuurscultuur
(doorontwikkelen van de rollen van de raad en politieke sturing), teambuilding, informele
kennismaking met de wethouders, polariseren/depolariseren, beeldvorming en imago,
inzicht in de planning en controlcyclus en programmasturing, scenariodenken, integriteit,
lobbyen en netwerken, debatvaardigheden en de inzet van sociale media aan de orde
kunnen komen. Ook wordt er een ééndaagse raadsexcursie georganiseerd passend bij de
rol van de raad en de vraagstukken die voor de stad en de raad van belang zijn.

Stadsbezoek (4 keer per jaar)
In gesprek met organisaties, instellingen of bedrijven in de stad over actuele ontwikkelingen.
Deze stadsbezoeken worden gepland op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

Nieuwe inwonersdag
Onder andere geven raadsleden een rondleiding in de stad en in het stadhuis voor nieuwe
inwoners. De nieuwe inwonersdag wordt georganiseerd op de laatste zaterdag in
september, van 9.30 - 12.30 uur.

Motiemarkt
De motiemarkt is in maart gepland, voorafgaand aan een politiek beraad. Tijdig genoeg om
de opbrengsten van de motiemarkt verder te onderzoeken en mee te nemen bij de
behandeling van de perspectiefnota.
Twentse samenwerking
Er wordt op diverse onderwerpen samengewerkt tussen de Twentse gemeenten. Een aantal
keer per jaar wordt in het vergaderschema van de Twentse raden ruimte gereserveerd voor
overleg tussen de gemeenteraden. Er zijn 4 Twenteraden ingepland in het rood op het
vergaderschema.
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De behandeling van zienswijzen op de Verbonden Partijen (VP) is aan vaste termijnen
gebonden. Vandaar dat dit onderwerp expliciet genoemd staat bij Twenteraad en Raad
Almelo.
Bijzonderheden
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Voor de stukken uit de planning en control cyclus zijn de volgende momenten
gepland:
- Ontvangst
- Technisch vragenuur 1
- Politiek beraad 1
- Commissie Planning en Control
- Raad
In het tweede kwartaal komen, net als in 2019, veel P&C stukken naar de raad. Dit
komt zowel door de vaste periodes en termijnen van de stukken als ook door het
vroege zomerreces.
Het technisch vragenuur van de VJR en PN is parallel aan het presidium gepland.
In de week van het VNG –congres is er een technisch vragenuur en politiek beraad
op de woensdag.
De gelijktijdige behandeling van de Voorjaarsrapportage (VJR) en de perspectiefnota
is in 2019 als positief ervaren. In 2020 is dit daarom ook zo gepland.

Behalve voor slotrapportage (SR)
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