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 Behandeling in de sessie

Doel Het doel is om een beeld te vormen over het raadsvoorstel dat 
voor ligt, waarna er wordt overgegaan tot debat en 
besluitvorming over de amendementen en het raadsvoorstel. 

Toelichting Op 26 januari jongstleden gaf de gemeenteraad te kennen de 
voorwaarden waaronder het opvangschip in Velsen-Noord 
eventueel langer kan blijven te willen bespreken met inwoners. 
Daartoe is deze extra raadsvergadering uitgeschreven. Er is 
tijdens de vergadering aangegeven dat de stukken voor de 
vergadering de vrijdag voorafgaand aan de vergadering pas 
beschikbaar zijn, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is. De raad 
heeft daarom geen gelegenheid gehad om beeldvorming over 
het betreffende onderwerpen in een sessie te houden. 

Het presidium heeft daarom aangegeven dat het wenselijk is om 
eerst beeldvorming te doen in deze raadsvergadering en in 
gesprek met de portefeuillehouder en eventueel ambtenaar te 
gaan om waar nodig aanvullende informatie te kunnen 
ontvangen. Vervolgens kunnen de fracties zich in een schorsing 
van een half uur terugtrekken om op basis van de gegeven 
aanvullende informatie zich te voor te bereiden op de oordeels 
en besluitvorming. 

Dit behandelvoorstel ligt als verzoek vanuit het presidium voor bij
het agendapunt 2: vaststellen van de agenda.

Behandeladvies Beeldvorming
De volgende behandeling wordt door het presidium voorgesteld:

1. Mogelijk een korte toelichting portefeuillehouder
2. Eerste termijn fracties voor reactie en vragen over 

voorliggende voorstel aan de portefeuillehouder
3. Een reactie van de portefeuillehouder (en eventueel 

ambtenaar)
4. Tweede termijn fracties
5. Einde beraadslaging

De voorzitter concludeert namens de aanwezigen of de 



raadsleden voldoende zijn geïnformeerd, zodat overgegaan kan 
worden naar de oordeels- en besluitvorming.

Schorsing van circa 30 minuten
Fracties hebben de gelegenheid zich te buigen over de 
informatie uit de beeldvorming en zich voor te bereiden op de 
oordeels- en besluitvormingsfase.

Oordeels- en besluitvorming
De gebruikelijke vergaderwijze wordt hier gehanteerd.
Het debat over dit onderwerp vindt plaats. Daarbij worden de 
amendementen eerst behandeld. Vervolgens wordt het 
(geamendeerde) raadsvoorstel behandeld.


