RAADSAGENDA
17 en 27 juni 2019
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op maandag 17 juni 2019 te 20:00 uur en donderdag 27 juni 2019 te
20:00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
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Vaststellen agenda raadsvergadering 17 en 27 juni 2019
Spreektijdenregeling:
tijdens deze raadsvergadering geldt een spreektijdenregeling tijdens de
Algemene Beschouwingen. Elke fractie heeft 7 minuten spreektijd.
Spreekvolgorde:
tijdens deze raadsvergadering geldt een vaste spreekvolgorde. De volgorde
wordt ter vergadering door loting vastgesteld.

BESPREEKPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de
gemeenteraad om tot een besluit te komen.
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Kadernota 2019
De kadernota is het document, waarin de focus van de begroting 2020 wordt
vastgelegd. Het betreft zowel de financieel-technische uitgangspunten als de
politieke richting. De raad geeft via deze kadernota de zwaartepunten en de
focus voor de begroting 2020 mee. Gedurende de zomermaanden stelt het
College, binnen deze kaders, de meerjarenbegroting 2020 en verder op.
De raad besluit:
de kadernota 2020-2023 vast te stellen.

TIJDSCHEMA 17 JUNI 2019 (indicatief)

Algemene Beschouwingen Raad*
De fracties hebben ieder 7 minuten ononderbroken spreektijd.
Na iedere beschouwing is kort gelegenheid voor vragen.

20.00 –22.00 uur

Schorsing

22.00 – 22.30 uur

Reactie College op Algemene Beschouwingen
Maximaal 30 minuten spreektijd voor het College
Gelegenheid voor vragen en reacties op de hoofdlijnen.

22.30 – 23.30 uur

716678

Mulder

Schorsing tot donderdag 27 juni, 20.00 uur.

TIJDSCHEMA 27 JUNI 2019 (indicatief)
Raad
20.00 – 21.00 uur
Aftrap en verhelderende vragen
Elke fractie spreekt enkele inleidende woorden als aftrap, 2 minuten per fractie.
Gelegenheid voor verhelderende vragen aan indieners van moties en amendementen.
Schorsing

21.00 – 21.15 uur

College
Advisering College amendementen en moties

21.15 – 21.45 uur

Debat over
 Kadernota
 Amendementen en Moties

21.45 – 23.15 uur

Schorsing

23.15 – 23.30 uur.

BESLUITVORMING
Stemverklaringen en stemmingen
Volgorde van stemming:
 Amendementen
 Kadernota
 Moties

OVERIGE PUNTEN
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Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
(uitsluitend stukken die betrekking hebben op de kadernota)

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.
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Wat verder ter tafel komt

De burgemeester voornoemd,
mevrouw mr. A.C. Nienhuis

23.30 – 23.45 uur

