Behandeling Kadernota 2022-2025
Technische vragen met betrekking tot de Kadernota dient u voorafgaand aan de behandeling in de
commissies in. De voorzitters mogen er scherp op zijn dat u geen technische vragen meer stelt
tijdens de commissiebehandeling. Om zeker te zijn van beantwoording van uw vragen verzoeken wij
u uw vragen vóór 16 juni in te dienen. De organisatie heeft vanzelfsprekend een paar dagen tijd
nodig om de vragen te beantwoorden. De griffie zal voor de Kadernota een lijst van vragen en
antwoorden voor u bijhouden. Als er nieuwe vragen ontvangen worden of antwoorden op eerder
gestelde vragen wordt de lijst geactualiseerd. De geactualiseerde lijst wordt dezelfde dag met de
Dagmail aan u gezonden.
Auditcommissie
Op 15 juni vergadert de auditcommissie in aanwezigheid van de portefeuillehouder en de accountant
over de Jaarrekening 2020 en de Kadernota. De bevindingen van de auditcommissie zullen worden
teruggekoppeld aan de raad.
Commissievergaderingen
De vak-commissies vergaderen op 22, 23 en 24 juni. Let u vooral op het bijgevoegde
behandelschema in i-Babs. U hoeft alleen die hoofdstukken te behandelen die in uw vak commissie
horen. U kan uw eventuele moties al voor leggen aan de commissieleden. Voor een goede
beoordeling is het belangrijk dat u uw moties tijdig met elkaar en met het college deelt. Dan kunnen
anderen oordelen of zij mee stemmen met uw voorstel of dat zij er juist niets in zien. Ook wordt het
dan mogelijk om te oordelen of u moties samen voegt.
We nodigen fracties uit om de moties mbt de Kadernota op vrijdag 2 juli om uiterlijk 12.00 uur bij de
griffie aan te bieden. Eerder mag natuurlijk ook! (reminder: Moties horen bij de kadernota en
amendementen horen bij de begroting).
Behandeling Kadernota
De behandeling van de Kadernota vindt eveneens in twee termijnen plaats.
De sprekersvolgorde die gehanteerd wordt is van groot naar klein (partijgrootte), waarbij begonnen
wordt met de oppositie. We stellen voor om een spreektijd in de eerste termijn te hanteren van max.
5 minuten per fractie. Volgorde van spreken is: 1. PvdA; 2; Lokaal Belang; 3. VVD; 4. CDA; 5. SP; 6.
D66; 7. Sociaal Zevenaar en 8. GroenLinks.
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Behandeling Kadernota in de vergadering:
Eerste termijn: deze termijn van maximaal 5 minuten kunnen fracties naar eigen inzicht invullen. In
ieder geval toelichten moties, kernachtige uitspraak over de kadernota etc. Deze eerste ronde is
zonder interrupties.
Reactie van het College op de ingediende moties.
Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de moties en de Kadernota. Hierbij kan
worden geïnterrumpeerd.
Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op (nieuwe of gewijzigde) moties , kan er nog
een korte reactie worden gegeven.
Schorsing: 15 minuten
Stemmingen
Bij stemmingen komen altijd eerst de amendementen aan de orde, dat is bij de Kadernota
waarschijnlijk niet aan de orde, dan het raadsbesluit bij de Kadernota zelf en tot slot de moties.

