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Aan het presidium, 

 

Op 14 juli wordt, voorafgaande aan de behandeling van de (beleidsarme) perspectiefnota, het 

coalitieakkoord besproken en vastgesteld. Dit houdt in dat de agenda voor die vergadering die u 

reeds heeft vastgesteld inhoudelijk en procedureel wijzigt. Deze memo is bedoeld om u mee te 

nemen in de wijze van de behandeling van deze twee stukken. Tevens wordt aan u een voorstel 

gedaan voor de agenda.  

 

Het coalitieakkoord 

Het coalitieakkoord ‘Van ambitie naar actie’ is een afsprakenkader voor de partijen Gewoon 

Lokaal!, VVD en Progressief Samen. In de vergadering van 14 juli krijgt de gemeenteraad de 

gelegenheid om zich over dit akkoord uit te spreken en vast te stellen. Na vaststelling door de 

gemeenteraad is dit raadsakkoord een bestuurlijke opdracht voor het college om te verwerken in 

de meerjarenbegroting.  

Bij de behandeling van het akkoord voert de raad in eerste instantie het debat met elkaar omdat 

het akkoord is ingebracht door de coalitiepartijen. Net als bij ieder ander onderwerp heeft de 

raad het recht om te amenderen. Een amendement leidt ertoe dat de inhoudelijke toevoegingen 

het coalitieakkoord wijzigen. Met andere woorden; door amendementen in te dienen kan de raad 

de inhoudelijke opdracht aan het college wijzigen. De amendementen hebben overwegend 

hetzelfde karakter als het akkoord: overkoepelend, globaal en van een bepaald abstractieniveau. 

Uiteraard kunnen ook moties ingediend worden. Zij hebben echter geen directe invloed op het 

voorliggende akkoord. Het college kan uitgenodigd worden om te reageren op de 

beraadslagingen om de raad te adviseren over eventuele moties en amendementen. 

 

De discussie leidt uiteindelijk ertoe dat de vaststelling van het coalitieakkoord en de daarop 

aangenomen amendementen een opdracht is aan het college voor de periode 2022-2026. Het 

coalitieakkoord wordt daarmee een raadsprogramma. 

 

De perspectiefnota 

Zoals dat gebruikelijk is de laatste perspectiefnota van het afscheidnemende college (of eerste 

perspectiefnota van het nieuwe college) beleidsarm om ruimte te laten voor de opdrachten die 

voortvloeien uit het raadsakkoord. Zoals gebruikelijk begint de behandeling van de 

perspectiefnota met het uitspreken van algemene beschouwingen en kunnen in de eerste 

termijn moties en amendementen door de raad ingediend worden.  

 

Zoals al door het presidium is vastgesteld geldt voor iedere fractie een spreektijd van 10 minuten. 

Het college in eerste termijn een uur de tijd om te reageren; 10 minuten per portefeuillehouder 
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en 20 minuten voor de wethouder financiën voor het beantwoorden van zowel financiële als 

beleidsinhoudelijke vragen. 

 

Voorgestelde agenda 

16:00 uur:  1. Opening.  

2. Vaststelling agenda. 

3. Spreekrecht burgers. 

4. Vaststelling coalitieakkoord. 

17:30 uur:  5. Perspectiefnota 2023. 

5a. Algemene beschouwingen van de fracties 

 

(rond) 18:40 uur: schorsing voor diner en overleg 

 

19:30 uur:  5b. Beantwoording door college in eerste termijn 

20:30 uur:  5c. Tweede termijn door de fracties 

  5d. Beantwoording door college in tweede termijn 

  5e. Stemming over amendementen, de perspectiefnota, moties 

  6. Sluiting. 

 

 


