Agendapunt 3 2008-077

- CONCEPT -

AGENDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD 26 JUNI 2008

In het Raadsconvent van 12 november 2007 zijn de algemene beschouwingen van 2007
geëvalueerd op basis van een evaluatierapport opgesteld door de Concernstaf. Deze
evaluatie heeft er toe geleid dat het Raadsconvent op 12 november 2007 heeft besloten de
opzet en de (integrale) werkwijze bij de Algemene Beschouwingen 2008 te handhaven met
een aantal toevoegingen *)
Dat leidt tot de volgende agenda.
09.15 uur
09.30 uur
10.20 uur
11.05 uur – 11.20
11.20 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

fracties gaan in op de kernpunten waar het hun om draait en
duiden kort aan met welke moties en/of amendementen men komt.
(7 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
(lunch per fractie)
Reactie raad en antwoord college in tweede termijn
Pauze
Vervolg reactie raad en antwoord college in tweede termijn
Besluitvorming over Voorjaarsnota 2008, Reservekeeper 2008,
Jaarstukken 2007 en het Burgerjaarverslag 2007 voor
kennisgeving aannemen.
Aperitief ( intern)
Diner ( extern)

*)
evaluatiepunten algemene beschouwingen 2007 raadsconvent d.d. 12 november 2007:
Na uitvoerige gedachtewisseling over het evaluatierapport heeft het raadsconvent als volgt besloten:
huidige (integrale) werkwijze handhaven;
de dag starten met vijf minuten per fractie uit te breiden naar 7 minuten per fractie m.i.v. algemene
beschouwingen 2008;
in 2e termijn fracties niet uitgebreid ingaan op ingediende moties en amendementen, maar vanaf algemene
beschouwingen in 2008 een korte stemverklaring afleggen per fractie bij de stemming over de amendementen en
moties;
geen (interruptie)microfoons voor collegeleden, vinden fractievoorzitters niet passen bij dualiseringsgedachte;
aan interruptiemicrofoon tijdens raadsvergaderingen hebben de fracties geen behoefte. Interrupties worden
gedaan vanaf microfoon eigen plek. Het publiek heeft vanaf de publieke tribune volledig zicht op de raad; hetgeen
ook niet noodzaakt tot een aparte interruptiemicrofoon.

