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Aan Raad 

Van Griffie  

Onderwerp Behandeling begroting 

Datum 10-10-2018 

  

 
Behandeling van de begroting 
Oordeelsvormend 
Het hoofddoel van de oordeelsvormende fase is dat raadsleden en fracties tot voorlopige 
standpunten komen en dat ruimte wordt gezocht voor aanpassingen. Er vindt discussie plaats op 
basis van inhoudelijke argumenten.  
De fracties uit de gemeenteraad is daarom verzocht om vragen over de begroting zoveel mogelijk 
vooraf te stellen. Door de fracties zijn in totaal bijna 90 vragen ingediend. Beantwoording hiervan 
volgt voor zover mogelijk uiterlijk donderdag 18 oktober.  
 
Wij willen graag doelgerichter vergaderen over de begroting. In de regiegroep is daarom  
afgesproken om te spreken aan de hand van de onderwerpen waar u iets wil veranderen/aanvullen 
in de begroting . Om de vergadering efficiënt in te richten en te zorgen dat iedereen aan bod kan 
komen wordt u verzocht om uiterlijk op zondag 21 oktober door een mail aan 
gemeenteraad@goirle.nl aan te geven over welke onderwerpen u het wilt hebben bij de bespreking 
van de begroting in de oordeelsvormende vergadering - en waarom.  
 
Aan de hand van de inventarisatie wordt de oordeelsvormende vergadering voorbereid. De griffier 
geeft maandag 22 oktober aan welke onderwerpen zijn aangeleverd en zeker worden geagendeerd. 
Zo nodig wordt aansluitend aan de bijeenkomst over collectief leren met de gemeenteraad met de 
fracties de agenda voor 23 oktober doorgenomen.  
 
Besluitvormend 
Doel: een besluit nemen over de begroting én waar gewenst de begroting amenderen of besluiten 
over moties (gevoelens uitspreken en het college/raad aanzetten tot handeling). 
Daarnaast is de besluitvormende raadsvergadering ook een moment waar je als fractie publiekelijk 
verantwoording aflegt over je mening. Ook over die punten waar geen wijzigingen op worden 
aangebracht. 
 
Voorbereiding 
Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om zsm na de oordeelsvormende vergadering over de 
moties en amendementen te beschikken. 
 
Behandeling 
19.30 uur: starten met begrotingspitch van max 5 minuten per fractie (+ kort de gelegenheid voor 
andere fracties om hierop te reageren?). In de pitch worden moties en amendementen officieel 
ingediend. 

mailto:gemeenteraad@goirle.nl


 
 
Bladnummer Datum 

2 10 oktober 2018 
 

 2 

20.30 uur: start debat aan de hand van moties en amendementen. Gesprek verloopt per motie 
amendement. Vooraf wordt bekeken hoeveel moties en amendementen zijn ingediend, om te 
bepalen of op tijd moet worden gestuurd. Dit wordt in de regiegroep op 5 november voorbesproken.  
Tijdens de vergadering leidt de voorzitter motie/amendement in, college geeft heel kort een reactie, 
vervolgens debat. 
22.00 uur: besluitvorming over begroting en andere agendapunten. 
 


