
CONCEPT Draaiboek behandeling Begroting 2022

Datum en tijd Activiteit Uitvoering

19 oktober 19.30 uur Behandeling 2e tussenrapportage, 
begroting en septembercirculaire in 
commissie S&I-M&B 

Alle raads- en commissieleden uitgenodigd

27 oktober 19.30 uur Als veel aanmeldingen voor 
spreekrecht wordt sprekersplein 
daarvoor gebruikt

Uiterlijk woensdag
27 oktober 17.00 uur

Fracties zenden hun moties en 
amendementen naar de griffie

Griffie zendt door naar het college en zet 
moties en amendementen (niet-openbaar) in 
GO

Dinsdag 2 november College reageert schriftelijk op tijdig 
ingediende moties en 
amendementen en gestelde vragen 
in commissie 19-10-2021

De  antwoorden worden uiterlijk om 18.00 uur 
aan de raad beschikbaar gesteld

Raadsvergadering 
4 november
13.00 uur – 13.30 uur 2e Tussenrapportage 2021 Beraadslaging en besluitvorming
13.30 uur - 15.00 uur - Algemene beschouwing op totale 

Begroting met politiek bestuurlijke 
vragen per fractie (zonder 
vermelding amendementen en 
moties) 
- Na elke algemene beschouwing 
fractie: hoor - wederhoor vanuit 
andere fracties (interrumperen is 
mogelijk)

Maximaal 5 minuten per fractie (volgorde 
fracties van groot naar klein).

Maximaal 10 minuten
(1 termijn, uitzondering daargelaten)  
niet verplicht dat alle fracties reageren!

15.15 uur – 16.00 uur Pauze  Beraad en tijd voor college voor 
voorbereiding reactie op de algemene 
beschouwingen

16.00 uur – 18.00 uur Per portefeuillehouder reactie op de 
algemene beschouwingen en op de 
gestelde politiek bestuurlijke 
vragen, aansluitend vragen/debat 
fracties aan/met portefeuillehouder

Debat over Begroting en algemene 
beschouwingen (niet over moties en 
amendementen) 
(1 termijn, uitzonderingen daargelaten)

18.00 uur – 19.00 uur Dinerpauze 
19.00 uur – 21.00 uur - Indienen moties en 

amendementen
- Raadsdebat en besluitvorming 

- Debat over moties en amendementen per 
taakveld raadscommissies (S&I, R&E en 
M&B); elk taakveld wordt afgesloten met 
besluitvorming over moties en 
amendementen 
(1 termijn, uitzondering daargelaten)

- Besluitvorming over Begroting 2022
Na vaststelling 
Begroting

- Bekendmaken resultaten 
besluitvorming 
- Overzicht financiële gevolgen van 
aangenomen amendementen naar 
raad

- griffie en communicatie zorgen voor 
publicatie in Gemeentewijzer en Infografic
- griffie en F&C

Praktische afspraken
 Tijdig moties en amendementen onderling uitwisselen en bezien of gezamenlijk indienen mogelijk is.
 Griffie doet inhoudelijke check van moties en amendementen (die niet naar het college gaan voor een 

schriftelijke reactie op 2 november) tot en met de dinsdag vóór de raadsvergadering.
 Moties en amendementen worden tot aanvang raadsvergadering niet-openbaar in GO gezet. 
 Op 4 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. 
 Nummering: per taakveld raadscommissies en per motie/amendement een volgnummer (bv. S&I  M1, R&E A3,  

etc.), nummering vóór verspreiding. 


