
Draaiboek behandeling Begroting 2020 
 

ATTENTIE: Vanwege de overige agendapunten die voor de vergadering van 7 november 
zijn geagendeerd zijn de tijdstippen in onderstaand draaiboek niet meer 
actueel. Gelieve uit te gaan van de tijdstippen in de raadsagenda. 
De verwachte tijdsduur is hetzelfde gebleven,

Datum en tijd Activiteit Uitvoering

Raadsvergadering 
7 november
13.00 uur – 14.00 uur

Pitch fracties en vermelden 
moties en amendementen

Maximaal 5 minuten per fractie

14.00 uur - 15.00 uur Pitch portefeuillehouders Maximaal 5 minuten per portefeuillehouder 
met korte reactie raad op pitches

15.00 uur – 15.30 uur Pauze Beraad 
15.30 uur – 16.30 uur Debat raad - college Over inhoud Begroting; niet over moties 

en amendementen
16.30 uur – 17.30 uur Debat tussen fracties over 

inhoud programma’s 
Er wordt nog niet gedebatteerd over 
moties en amendementen; geen rol voor 
college

17.30 uur – 18.30 uur Dinerpauze Beraad 
18.30 uur – 21.30 uur Raadsdebat en 

besluitvorming 
- debat over moties en amendementen 

per hoofdstuk; elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met besluitvorming over 
moties en amendementen 

- besluitvorming over Begroting
21.30 uur Borrel 
Na vaststelling 
begroting

Bekendmaken resultaten 
besluitvorming 

griffie en communicatie zorgen voor 
publicatie in Gemeentewijzer

Praktische afspraken
 Tijdig moties en amendementen onderling uitwisselen en bezien of gezamenlijk indienen mogelijk 

is.
 Griffie doet inhoudelijke check van moties en amendementen tot en met de vrijdag vóór de 

raadsvergadering.
 Moties en amendementen worden tot aanvang raadsvergadering niet-openbaar in GO gezet. 
 Op 7 november worden na 12.00 uur geen logo’s meer toegevoegd op moties en amendementen 

die fracties mede willen indienen. Mede-indieningen worden wel verwerkt op het overzicht en in 
de presentatie. 

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

De hoofdstukken van de Begroting zijn: 
1. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economische zaken en promotie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
6. Zorg, inkomen en participatie
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
9. Middelen, bestuur en algemeen beheer
10. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overheid en Vpb


