Agenda Fusieraad Dijk en Waard
Consultatie Kadernota 2022
Datum
: 05 juli 2021
Voorzitter: B. Blase
Griffier : R.Vennik
Aanvang : 19.30 uur
Sluiting : 22.30 uur
Locatie : Video via ZOOM
Algemeen
De colleges spraken eerder uit de nieuwe raad een beleidsarme ontwerpbegroting aan te
willen bieden. Dit omdat er op 1 januari 2022 een nieuwe bestuursperiode start.
Logischerwijs betekent dit ook dat er een beleidsarme kadernota voorligt.
De focus ligt op het financiële perspectief van de nieuwe gemeente.
Tijdens een oriënterende bespreking in de beide auditcommissies en het fusiepresidium
was er breed draagvlak voor het verzoek aan de beide raden om zelf ook terughoudend te
zijn met beleidswensen. Mocht er toch de dringende behoefte bestaan om de colleges
aanvullende kaders mee te geven dan geldt dat er een grote mate van overeenstemming
(lees breed draagvlak) moet zijn in beide raden.
Er wordt geen besluit genomen over de kadernota. De raden wordt gevraagd hun
opvattingen te delen met elkaar en het college, waarbij het met name belangrijk is om de
elementen die breed gedragen worden uit de discussie te filteren.
De technische behandeling was op 23 juni 2021. Aanvullende vragen zijn voorafgaand
aan deze fusieraad gesteld en beantwoord.
In Heerhugowaard wordt normaal gesproken om aan het einde van de middag gestart
met de behandeling. Gezien de aard van de kadernota in overleg met het fusiepresidium
de aanvangstijd op 19.30u gezet.
Agenda
1. Opening
2. Vastellen agenda en wijze van bespreken
3. Inhoudelijke behandeling
- Algemene beschouwingen. Maximaal 7 minuten per fractie. Partijen die een
vertegenwoordiging hebben in beide raden werken met een woordvoerder. Totaal
63 minuten. De schriftelijk inbreng vooraf aan leveren aan de griffie. Deze wordt
toegevoegd aan de stukken nadat de desbetreffende spreker de bijdrage afgerond
heeft.
- Korte schorsing t.b.v. het college
- Reactie college op de eerste termijn (45 minuten)
- Tweede termijn: reactie op college en onderling debat.
- Samenvatting van breed gedragen opvattingen en zienswijzen die het college kan
betrekken bij het opstellen van de ontwerpbegroting.
4. Sluiting

