Agenda Gemeenteraad
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

07-11-2019
16:00 - 23:00
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
De genoemde tijden zijn richttijden

1
16:00
2
16:03
3
16:04
4
16:05

Opening/moment stilte

5
18:00
6
18:30

PAUZE

7
19:15

Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2020 en welke
middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het
college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te
stellen.

Loting volgorde stemming
Vaststelling agenda
Algemene beschouwingen
Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de
fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 10x5 minuten; zonder
interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun
visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij
vragen stellen aan het college (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste
oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.).
Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid
om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in
dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op
de eerder gehouden algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker
maximaal een 5 minutendebatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar kunnen
ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de
interruptiemicrofoon.

Reactie college op de algemene beschouwingen
Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de
interruptiemicrofoon)

19.15 – 19.35 uur Raadsvoorstel programmabegroting: toelichting moties en
amendementen door indiener (max. 1 minuut)
19.35 – 20.30 uur Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn
amendementen (per amendement/motie); vragen aan het college
20.30 – 20.40 uur Schorsing (overleg college)
20.40 – 21.25 uur College reageert op amendementen/moties en vragen
21.25 – 22.10 uur Inventariseren voor welke amendementen/moties een 2e termijn
termijn nodig is; 2e termijn
22.10 – 22.25 uur Schorsing voor overleg fracties

22.25 – 22.35 uur Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en
amendementen
22.35 – 22.45 uur Stemming
8
22:45

Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)
Het college doet alle jaren bij de begroting een voorstel aan de raad over de
subsidieverdeling in 2020. Voor die verdeling worden 7 deelterreinen onderscheiden.
Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het college stelt op basis van het
raadsbesluit het subsidieprogramma op en neemt concrete besluiten over de
subsidies.

9
23:00
10
23:00

Moties Vreemd aan de orde van de dag
Sluiting

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de raad van 7 november 2019
de griffier,

de voorzitter,
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