
Behandelvoorstel perspectiefnota raadsvergadering 30 juni 2022

Punt Onderwerp
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen van de agenda

Besluitvorming
3 1e Bestuursrapportage 2022
4 Perspectiefnota 2022

Sluiting

Na de besluitvorming over de 1e bestuursrapportage wordt de 
perspectiefnota als volgt behandeld:

Voorafgaand aan de perspectiefnota-behandeling in de raad
Op 7 juni om 18.30 is er een extra ‘technische’ bijeenkomst geweest waarbij 
raadsleden technische vragen konden stellen aan de ambtelijke organisatie over de 
verschillende onderwerpen. Op donderdag 16 juni 2022 is de perspectiefnota 
behandeld in een raadsbrede sessie. Deze sessie was ter voorbereiding op de 
raadsbehandeling; er konden vragen worden gesteld aan de portefeuillehouder en 
aan elkaar. Ook kon er steun gezocht worden bij andere raadsleden voor eventuele 
moties of amendementen. 

Perspectiefnota-behandeling in de raad
De perspectiefkadernota wordt in de raadsvergadering in twee fasen ingedeeld, te 
weten de amendementen en het raadsvoorstel zelf en daarna de moties. 
Traditiegetrouw vinden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats bij de 
Perspectiefnota. In dit verkiezingsjaar is de perspectiefnota vrijwel beleidsarm. De 
Algemene Politieke Beschouwingen worden daarom, behalve bij de perspectiefnota, 
ook bij de begrotingsbehandeling geagendeerd. 

Richtinggevende uitspraken
De raad kan bij de behandeling van de perspectiefnota natuurlijk wel richtinggevende
uitspraken doen en prioriteiten aangeven zodat het college daar rekening mee kan 
houden bij het opstellen van de begroting. In de sessie van 16 juni kunnen er nadere 
afspraken gemaakt worden over de thema’s waar debat over gewenst wordt op 30 
juni.

Terugblik / vooruitblik in het proces
De Kadernota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2023. Op basis van 
deze kaders wordt de Begroting 2023-2026 opgesteld.



Punt Onderwerp
3 Perspectiefnota

 
A. Algemene beschouwingen en debat  
B. Debat en besluitvorming over de amendementen 
C. Debat en besluitvorming over de perspectiefnota 

en het (geamendeerde)  raadsvoorstel
D. Debat en besluitvorming over moties.

Behandelvoorstel perspectiefnota

A. Algemene beschouwingen en debat 
Vooraf: 
 Volgorde Algemene beschouwing van fracties per loting. 
 Er is geen rekening gehouden met schorsingen. 

1. Algemene  beschouwingen waarbij fractiewoordvoerders hun visie naar voren kunnen
brengen voor het komende begrotingsjaar, welke ambities, doelen en prioriteiten 
hebben de fracties voor 2023. (er is één woordvoerder per fractie, iedere fractie krijgt 
voor deze termijn 5 minuten en interrupties zijn niet toegestaan). (Totaal ca. 60 
minuten) 

2. Reactie fractiewoordvoerders op de inbreng van de andere fracties tijdens de 
algemene beschouwingen. Per onderwerp voert  één woordvoerder per fractie het 
woord (Debat ca. 30 min)

Pauze 

B. Debat en besluitvorming over de (eventuele) amendementen

1. Voorlezen van het dictum van de ingediende amendementen door alle hoofdindieners
(de eerste ondertekenaar) In maximaal 2 zinnen mag een korte toelichting worden 
gegeven op de motivering. Indien meerdere amendementen worden ingediend wordt 
door de griffie een voorstel aangeleverd voor de volgorde en clustering per 
onderwerp of programma
 

2. Discussie tussen fracties aan de hand van de ingediende amendementen. Deze zijn 
vooraf door de griffie per onderwerp of programma geclusterd waarbij per onderwerp 
één woordvoerder per fractie het woord voert. 

3. Korte en bondige reactie door de portefeuillehouders op de amendementen en op de 
bijdragen in de 1e termijn van de raad indien gewenst door de raad (slechts 
beantwoording van politieke vragen wordt toegestaan, technische vragen worden 
schriftelijk afgedaan en interrupties zijn niet toegestaan). 

Pauze  (mogelijkheid voor overleg door fracties in deze schorsing)



4. 2e termijn fracties mogelijkheid tot reactie op inbreng portefeuillehouders en overige 
fracties (inclusief het inventariseren van het aanpassen of intrekken van 
amendementen)

Einde beraadslagingen.

5. Besluitvorming over amendementen 

Stemmingen amendementen 
 Per amendement: eerst stemverklaring (max 30 seconden), daarna stemming. 
 Bij iedere hieronder genoemde stap wordt de volgorde van behandeling van de 
(sub)amendementen bepaald door art 29 RvO, tenzij expliciet anders vermeld. 

Behandelvoorstel: 
1. Om welke amendementen gaat het? Welke zijn ingetrokken? 
2. Per amendement: 

 Stemverklaring (max 30 seconden)
 Stemming: wie is er voor, wie is er tegen 
 Uitkomst: aangenomen of verworpen 

3. Volgende amendement … 
4. Einde stemmingen over amendementen 

C. Debat en besluitvorming over de perspectiefnota en het 
(geamendeerde/voorgestelde) concept raadsbesluit 

1) fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om over het voorstel in debat te gaan 
waarbij een algemeen oordeel over de perspectiefnota inclusief de beslispunten, het 
raadsvoorstel/concept raadsbesluit gegeven kan worden (eerste termijn);

2) portefeuillehouders krijgen de gelegenheid om te reageren, mits de raad daar om 
verzoekt;

2) fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan (tweede 
termijn)

3) portefeuillehouders krijgen de gelegenheid om te reageren, mits de raad daar om
verzoekt;

Stemming over het (geamendeerde) concept raadsbesluit:
1. Stemverklaring (max 30 seconden)
2. Stemming: wie is er voor, wie is er tegen 
3. Uitkomst: aangenomen of verworpen 
4. Einde stemming 

Pauze 

D. Debat en besluitvorming (eventuele )moties 
(verwachte tijd gemiddeld per motie: 15 minuten) 

De volgorde van de moties wordt bepaald door de volgorde (voor zo ver mogelijk) van de 
begrotingshoofdstukken, anders volgorde van binnenkomst bij de griffie (art 42 RvO). 

Beraadslagingen moties 
1. korte toelichting en voorlezen van het dictum door alle hoofdindieners (eerste 

ondertekenaars) 



2. fractiewoordvoerders, alsmede de indieners, krijgen de gelegenheid om te reageren 
op alle ingediende moties (per motie mag één woordvoerder per fractie het woord 
voeren(de specialist/woordvoerder van het betreffende thema) 

3. korte reactie portefeuillehouders, mits de raad daar om verzoekt
4. fractiewoordvoerders, alsmede de indiener(s), krijgen de gelegenheid om met elkaar 

in debat te gaan (tweede termijn) 
5. laatste woord aan de indiener
6. einde beraadslagingen 

Stemmingen moties 
Per motie: eerst mogelijkheid van stemverklaring, daarna stemming. 
 Om welke moties gaat het? Welke zijn ingetrokken? 
 Per motie: 

 Stemverklaring 
 Stemming: wie is er voor, wie is er tegen 
 Uitkomst: aangenomen of verworpen 

Volgende motie … 
Einde stemming 


