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 Met de agendacommissie zijn afspraken gemaakt over de behandeling van de voorjaarsnota in de 
raadsvergadering van dinsdag 9 mei, 19.00 uur.  
 
Behandeling van de voorjaarsnota in de raad 
Samengevat ziet de behandeling er als volgt uit (tijden, met uitzondering van aanvangstijd, zijn 
indicatief): 
19.00    opening vergadering 
 
19.25    beschouwingen met spreektijd: maximaal 5 minuten per fractie (langs grootte van de fracties) 
 Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, CDA, SP, VVD, PvdA, Lijst Couwenberg, Groep A. Er is tijd voor 5 
minuten per fractie beschouwen en 5 minuten bevragen per fractie. De fracties hebben de keus 
gebruik te maken van het spreekgestoelte. 
 
20.40    indienen moties / amendementen, oplezen strekking door voorzitter 
 
20.50    schorsing 
 
21.20    reactie college 
 
21.50    bespreking moties / amendementen - debat 
In het debat komen met name die moties en (eventueel) amendementen aan de orde waarover nog 
vragen zijn of uitwisseling van standpunten plaats moet vinden. Als dat gewenst is kunnen ook 
andere zaken aan de orde komen. De voorzitter van de raad leidt het debat en bepaalt de 
sprekersvolgorde. 
 
23.00    stemming over moties / amendementen en voorstel  
 
De avond wordt afgesloten met een drankje in de hal van het gemeentehuis. 
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Indienen moties en amendementen 
Verzoek is om in de eerste termijn van de vergadering uw moties en amendementen zoveel mogelijk 
in te dienen. Deze hoeft u niet in uw spreektijd helemaal voor te lezen, u wordt wel verzocht in uw 
betoog aan te kondigen dat u een motie of amendement indient.  
De voorzitter van de raad zorgt er bij de afsluiting van de eerste termijn voor dat duidelijk wordt 
gemaakt wat de ingediende moties en amendementen zijn.  
 
U wordt dringend verzocht om moties en amendementen ondertekend vóór de vergadering ter 
beschikking te stellen van de griffie. Hierdoor kan worden gezorgd dat de moties en amendementen 
tijdig gekopieerd zijn voor behandeling in de raadsvergadering. Verzocht wordt om de moties en 
amendementen ook digitaal aan de griffie te sturen, zodat de moties en amendementen zo snel 
mogelijk digitaal kunnen worden gepubliceerd via het Raadsinformatiesysteem. 
 
Goed gebruik is de moties en amendementen zo mogelijk al (ruim) voor de vergadering aan de 
verschillende andere fracties kenbaar te maken. Daardoor kan politieke afstemming plaatsvinden en 
hoeft er mogelijk tijdens de vergadering minder geschorst te worden voor overleg. Wanneer u dat 
wenst, kunt u de griffie verzoeken de moties en amendementen niet voordat u deze tijdens de 
vergadering indient bekend te maken (verstrekken onder embargo). 
 
Publicatie van fractiestandpunten over de voorjaarsnota in het Goirles Belang van 17 mei  
In Goirles Belang besteden we aandacht aan de behandeling van de voorjaarsnota, op dezelfde wijze 
als waarop we vorig jaar de publicatie van de begroting hebben gedaan.  
Iedere fractie wordt verzocht uw bijdrage van maximaal 250 woorden uiterlijk op 9 mei 12.00 uur 
aan de griffier te mailen. 
 
Wij wensen u allemaal heel veel succes toe bij de behandeling van de voorjaarsnota. Wanneer u naar 
aanleiding van de procedure rond de behandeling van de voorjaarsnota nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met de griffier, B. van 't Westeinde (013-5310626). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de agendacommissie, 
griffier,     voorzitter, 
 
 
 
Berry van 't Westeinde   Mark van Stappershoef 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


