
 

 

Raadsvergadering  12 november 2018 
Aanvang: 19.00 uur 

Maatschappelijk Akkoord en Begroting 2019 
 
 
Behandelvoorstel – Vergaderorde 
 
Vastgesteld in presidium van 5 november 2018 

1. 
 

Opening Raadsvergadering 
 

2. Vaststellen agenda, incl. vaststellen behandelvoorstel. 
 
Let wel: indien presidium besluit tot Algemene Beschouwingen, dan ter vergadering de raad 
voorstellen tot gewijzigd vaststellen agenda. Zie agendapunt 4. 

 

3. Mededelingen 
 

4. Algemene Beschouwingen 
Maatschappelijk Akkoord en begroting 
maximaal 5 minuten per fractie 
De voorzitter geeft het woord aan de fracties (volgorde gekozen door het lot). 
 
Noot griffier: Slechts indien de fracties behoefte hebben aan alg. beschouwingen (met inachtneming 
van de behandeling op 10 oktober en de “doorloop” op de begrotingsavond), is het voorstel om 
deze zowel op het Maatschappelijk Akkoord als de begroting te betrekken.  In zoverre is het 
raadzaam de beschouwingen als separaat agendapunt op te nemen.   
 

5. Vaststellen van het Maatschappelijk Akkoord 
Voorzitter leidt het agendapunt in, met voorlegging van het voorgenomen besluit. 
 
Debat 
De voorzitter geeft  -zonder nadere uitsplitsing dan onderstaand- de gelegenheid aan de fracties om 
het woord te voeren over een onderwerp uit: 
 

1. de kernagenda’s;  
2. de kernoverstijgende agenda’s.  

 
Op een ingebracht onderwerp uit de kernagenda/kernoverstijgende agenda wordt eerst gelegenheid 
geboden om te reageren, alvorens een volgend onderwerp aan de orde wordt gesteld. Eventuele 
amendementen/moties worden gedurende het debat ingebracht.  
  
Besluitvorming 
 

A. Amendementen worden in stemming gebracht; 
B. Het concept-raadsbesluit wordt in stemming gebracht;  
C. De moties worden in stemming gebracht. 

 
Noot griffier: 
1. aangenomen amendementen die tevens op de begroting zien, dienen ook bij de begroting 
(“technisch”) in stemming te worden gebracht.  
2. Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de 
beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde burgemeester en 
wethouders of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen 
worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 
 
 

 Schorsing (10 minuten) 

6. Programmabegroting 2019 
Voorzitter leidt het agendapunt in, met voorlegging van het voorgenomen besluit. 
 



 

 

 
Reactie per fractie (max. 10 minuten per fractie) 
Per fractie wordt een inhoudelijke reactie gegeven op de programmabegroting, voor zover het niet 
betreft de onderdelen die zien op het Maatschappelijk Akkoord.  Dit kan met meerdere sprekers per 
fractie. Daarbij  worden de moties en/of amendementen ingediend. Ook de aangenomen 
amendementen die zien op het Maatschappelijk Akkoord worden opnieuw ingediend voor  
(technische) besluitvorming.  
 
Reactie college (maximaal 20 minuten) 
 
Debat 
De fracties krijgen gelegenheid om te reageren op standpunten en moties/amendementen. De 
voorzitter geeft de gelegenheid aan de fracties om te reageren op de standpunten van de andere 
fracties en het college. Het college kan aan het debat deelnemen.   
 
 
Besluitvorming; 
 

A. Amendementen worden in stemming gebracht; 
B. Het concept-raadsbesluit wordt in stemming gebracht;  
C. De moties worden in stemming gebracht. 

 
Noot griffier: 
Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de 
beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde burgemeester en 
wethouders of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen 
worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
Na sluiting van de vergadering worden aanwezigen uitgenodigd voor een informeel napraten met 
een afsluitingsborrel. 
 

 
Bij de vaststelling van de agenda, aan het begin van de raadsvergadering, zal de raad gevraagd 
worden of met deze werkwijze kan worden ingestemd. 
 
 
Overige aandachtspunten: 
Amendementen 

 Het presidium is van mening dat het – t.b.v. de zorgvuldigheid, overzichtelijkheid en transparantie 
van de behandeling en besluitvorming – van groot belang is dat voor wijzigingsvoorstellen vanuit 
de fracties schriftelijke amendementen worden ingediend (en bij voorkeur van te voren bekend 
gemaakt). 

 
Moties  

 Moties graag indienen/aankondigen in de eerste termijn. 

 Om alle fracties de gelegenheid te geven een zorgvuldige afweging te maken, verdient het de 
voorkeur om moties zoveel mogelijk voor 9 november kenbaar te maken. 

 De moties worden door de voorzitter behandeld in de volgorde waarop deze zijn ingediend. 
 
 
 
 
Laurens Legtenberg 
06-11-2018 


