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AGENDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD 28 JUNI 2007

In het Raadsconvent van 14 november 2006 en die van 9 januari 2007 zijn de algemene
beschouwingen van 2006 geëvalueerd op basis van een evaluatierapport opgesteld door
de Concernstaf. Deze evaluatie heeft er toe geleid dat het Raadsconvent op 9 januari 2007
heeft besloten de opzet en de werkwijze bij de Algemene Beschouwingen aan te passen *)
Dat leidt tot de volgende agenda.
09.15 uur
09.30 uur
10.05 uur
11.00 uur – 11.15
11.15 uur
12.15 uur – 13.45
13.45 uur
15.00 uur – 15.15
15.15 uur
16.15 uur
17.30 uur
18.00 uur

Spreekrecht burgers
fracties gaan in op de kernpunten waar het hun om draait en
duiden kort aan met welke moties en/of amendementen men komt.
(5 minuten per fractie)
Antwoord van college in eerste termijn
(15 minuten per collegelid - wethouder Financiën 30 minuten)
Pauze
Vervolg antwoord van college in eerste termijn
Lunch - pauze
(lunchbuffet)
Reactie raad en antwoord college in tweede termijn
Pauze
Vervolg reactie raad en antwoord college in tweede termijn
Besluitvorming over Voorjaarsnota 2007, Jaarstukken 2006,
Reserve Keeper 2007, en het Burgerjaarverslag 2006 voor
kennisgeving aannemen.
Aperitief ( extern)
Diner ( extern)

*)
evaluatiepunten algemene beschouwingen 2006 raadsconvent d.d. 14 november 2006:
-

-

voorkomen dat (nieuwe) technische vragen nog aan de orde komen tijdens de algemene beschouwingen. Dit
moet van te voren bij de technische behandeling in de raadscommissie zijn afgehandeld. Bij de technische
behandeling in de commissie graag het hele college aanwezig om vragen te beantwoorden;
het verzoek dat de fracties 2 dagen voor de algemene beschouwingen op schrift de beantwoording hebben van
alle schriftelijke vragen en de tekst van de eerste termijn van het college. Geeft de fracties de mogelijkheid om
moties en amendementen tijdig op te stellen;
algemene beschouwingen starten met het in maximaal 5 minuten door de fracties aangeven van hun kernpunten
waar het om draait (de tekst van maximaal 200 woorden die de fracties aanleveren voor de Stadskrant kan hierbij
richtsnoer zijn) en het kort duiden met welke moties en/of amendementen men komt;
eerst onderling discussiëren als raad bij algemene beschouwingen. Vraag en antwoordspel tussen raad en
college moet niet de algemene beschouwingen overheersen;
stukken ruim voor commissiebehandeling beschikbaar, waaronder BURAP I en alle relevante informatie verwerkt
in de stukken, waaronder de mei circulaire ruim voor commissiebehandeling. Er wordt op gewezen dat de
planning van de voorbereiding nu al krap is. In 2006 is t.o.v. voorafgaande jaren de planning beter gehaald.
Neemt niet weg dat niet alle stukken conform planning zijn uitgeleverd. Er zijn grenzen aan wat feitelijk mogelijk
is;
Burgerjaarverslag eerder toezenden aan de raad en behandelen in de reguliere vergadering van de commissie
Middelen van de maand mei. Het verslag bleek al veel eerder beschikbaar te zijn.

Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken dat de raadsgriffier uit zoekt wat qua planning wel en niet tot de
mogelijkheden behoort en hoe en in welke mate hetgeen naar voren is gebracht door de fractievoorzitters verwerkt kan
worden t.b.v. de behandeling van de voorjaarsnota 2007.

Afgesproken wordt dit onderwerp opnieuw te agenderen voor het raadsconvent van 9 januari a.s. om tot definitieve
standpuntbepaling te komen over de conclusies en aanbevelingen van de evaluatienota en afspraken te maken over de
planning van de voorjaarsnota 2007.

Besluit Raadsconvent d.d. 9 januari 2007 t.a.v. aangepaste planning voorjaarsnota/algemene
beschouwingen 2007:
-

-

-

de algemene beschouwing voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni. Dit betekent dat dit
jaar de algemene beschouwingen worden gehouden op donderdag 28 juni a.s. (hele dag) i.p.v. 21 juni 2007;
de voorjaarsnota en jaarstukken worden voor de beleidsmatige aspecten besproken in de reguliere vergaderingen
van alle raadscommissies. Op deze manier wordt uiting gegeven aan de integrale afweging van onderwerpen in
de commissies en dit heeft als praktisch voordeel dat meer tijd beschikbaar is voor behandeling. In dit kader
worden de commissievergaderingen die gepland stonden voor de 1e week juni 2007 verplaatst naar de 2e week
juni 2007, t.w. commissie Middelen 11 juni 2007, commissie Stadsontwikkeling 12 juni 2007, commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling 13 juni 2007 en de commissie Stadsbeheer 14 juni 2007;
de reguliere raadsvergadering van de maand juni blijft gepland op dinsdag 26 juni 2007. Inzet is de reservedatum
van 27 juni a.s., voor eventuele uitloop van de reguliere raadsvergadering van 26 juni 2007 niet te benutten;
donderdagavond 21 juni 2007 is een extra commissie Middelen gepland om, als laatste "veegactie", de nog
resterende technische vragen te beantwoorden, zodat er conform afspraak in het raadsconvent, geen
technische vragen meer kunnen worden gesteld en beantwoord tijdens de algemene beschouwingen op
donderdag 28 juni 2007. Alle collegeleden gelieve aanwezig te zijn bij de extra commissie Middelen op 21-62007;
de geplande raadsinformatiemarkt van 7 juni 2007 komt te vervallen.

