Concept-detailplanning m.b.t. (voorbereiding) behandeling begroting 2019 e.v.;
activiteiten raad= vetgedrukt
Do. 4 okt. 2018

Herfstvak.12- 21 okt.
Do. 18 okt.
Ma. 22 okt. 19.30 uur

17-24 okt.
Do. 25 okt.
Ma. 29 okt. 10.30 uur

Di. 30 okt.

Wo. 31 okt. n.m.
Di. 31 okt. 18.00 uur
Wo. 31 okt.
Di. 6 nov.

Uiterlijk 14 nov. 2018

BW:
Verzending raadsvoorstel met Programmabegroting 2019 e.v. compleet met
kernpunten en eventuele alternatieven digitaal en, naar behoefte, afgedrukt
in postvakjes.
Verz./ publiceren uitnodiging/ agenda/ stukken raad 30 okt. en 6 nov.
RAAD INFORMATIEMARKT t.b.v. “individueel” technisch overleg;
geen inleiding of extra duiding van toppics door college.
BenW: persinformatie
e
Verzending raadsvoorstel met 2 Berap aan raad
Verzending korte beantwoording resterende technische vragen
Fracties leveren tekst D’n Uitkijk
520 woorden als absoluut maximum; het advies is om goed leesbare
teksten en “bullits” te gebruiken.
BW: aanlevering deelpublicatie D’n Uitkijk. Griffie bundelt.
RAADSVERGADERING, 19.30- ca. 20.45 uur.
- Fracties: mondelinge algemene beschouwingen incl.
vooraankondiging conceptmoties en -amendementen (formele
indiening raad 6 november 2018);
- Fracties: leveren eventuele concrete voorstellen met verzoek aan BW
voor doorrekening (CC/kopie raad).
- Fracties: geven aan voor welke onderdelen lijst nieuw beleid
jaarschijf 2019 nog finale (inhoudelijke) besluitvorming door de raad
wordt gevergd (CC/kopie raad).
Ter vergadering alleen nog korte verduidelijkende vragen vanuit raad
en vervolgens college.
Verspreiding tekst direct op papier met gearceerd de kernpunten t.b.v. BW
en t.b.v. voorbereiding raad 6 nov. 2018)
Griffie: zendt fracties totaal-artikel D’n Uitkijk;
tevens publicatiedatum begrotingsartikel BW/raad D’n Uitkijk
BW: voor zoveel nodig en expliciet door fractie aan BW gevraagd (!) een
reactie op de schriftelijke reactie op algemene beschouwingen fracties
Agenda raad 6 nov. publiceren in D’n Uitkijk
RAADSVERGADERING, 19.30 uur
e
A. Raadsvoorstel 2 Berap 2018
B. Begrotingsbehandeling raad
- fracties beraadslagen met elkaar;
(max.15 min. per fractie; géén informatieve vragen meer, noch aan elkaar,
noch aan college).
Voorzitter benoemt de overblijvende discussiepunten voor kort
vervolgdebat.
- 20.30 uur Schorsing: ca.1/2 uur voor beraad fracties.
- 21.00 uur Reactie fracties op andere fracties incl. formele indiening
eventuele moties/amendementen;
- slotdebatronde fracties op geselecteerde discussiepunten en op alle
amendementen/ moties;
- korte reactie college op amendementen/moties;
- schorsing ter voorbereiding stemronde: voor kort overleg binnen en tussen
facties en aanpassingen amendementen/moties en motivering stemgedrag;
- stemronden met korte stemverklaringen amendementen t.a.v.
begroting/lijstnieuw beleid/ besluitvorming voorstellen en m.b.t. moties.
- besluitvorming moties (tenzij de raad ovk. RvO besluit een of meerdere
moties al eerder mee te nemen in de besluitvorming).
Verzending begrotingsstukken naar provincie.

30 juli 2018, H. van Berkel, raadsgriffier.
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