
Draaiboek behandeling Voorjaarsnota 2016

Datum en tijd Activiteit Uitvoering
31 mei en 1 juni Technische, ambtelijke 

informatiemarkten per 
commissie (niet openbaar; 
fractieondersteuners zijn 
welkom)

Technisch-inhoudelijke informatievergaring

14 en 15 juni Raadscommissiebehandelin
g 

Advisering aan raad (na deze datum 
worden er geen technische vragen meer 
gesteld)

Tot dinsdag 21 juni 09.00 
uur

Indienen moties en 
amendementen (*) en 
indienen politieke visie op 
voorjaarsnota door fracties

- bij griffie 
- griffie zet deze in GO en maakt matrix 
(**) t.b.v. behandeling

22 juni voormiddag Ambtelijke en bestuurlijke 
voorbereiding

Bepalen reactie op moties en 
amendementen

Raadsvergadering 22 
juni 
13.00 uur tot 14.45 uur

Uitspreken politieke visie op 
voorjaarsnota door fracties

- 15 minuten per fractie 
- fracties kondigen per hoofdstuk 
voorjaarsnota (***) moties en 
amendementen aan (geen technische 
vragen)

14.45 uur tot 15.00 uur Schorsing beraad
15.00 – 16.15 uur Reactie college - reactie op politieke visie, politiek-

bestuurlijke vragen die in de 
beschouwingen worden gesteld en de 
aangekondigde moties en amendementen
- 15 minuten per portefeuillehouder
- er worden geen technische vragen 
beantwoord (daarvoor zijn de 
informatiebijeenkomsten bedoeld)

16.15 – 16.45 uur Schorsing beraad
16.45 – 19.00 uur Raadsdebat indienen en behandelen moties en 

amendementen per hoofdstuk 
voorjaarsnota

19.00 – 20.00 uur Dinerpauze - overleg fracties moties en 
amendementen
- voorbereiden reactie college

20.00 – 21.00 uur Besluitvorming - besluitvorming moties, amendementen 
en voorjaarsnota
- borrel

Na vaststelling  
voorjaarsnota

Bekendmaken resultaten 
besluitvorming 

griffie en communicatie zorgen voor 
publicatie op de gemeentelijke infopagina 
in LvW

Praktische afspraken
(*)  Moties en amendementen worden zoveel mogelijk al vantevoren aangeleverd, zodat fracties en 

college zich erop kunnen beraden. Zij worden bij de griffie aangeleverd. De griffie bekijkt vorm 
en inhoud, past i.o.m. de indienende fracties de stukken eventueel aan en zet ze in GO (tot de 
vergadering als niet openbaar). 

(**) Nummering: per hoofdstuk voorjaarsnota en per motie/amendement een volgnummer (bv. I  M 
1, VI A 3,  etc.), nummering vóór verspreiding. 

(***) De hoofdstukken van de voorjaarsnota zijn: 

I. Woonklimaa
t

II. Economie III. Zorg

IV. Participatie V. Financiën 


