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Kadernota 2020-2023

Zaaknummer

Portefeuillehouder

College

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

In te stemmen met:
- het financieel perspectief 2020-2023 (inclusief de begortingsuitgangspunten
- de (voorgestelde) nieuwe beleidswensen
- de (voorgestelde) lokale lastenontwikkeling

Historie

In de kadernota vindt op basis van het geactualiseerd financieel perspectief de
integrale afweging plaats tussen het bestaande en nieuwe beleid. De Kadernota
2020-2023 is de opmaat naar en stelt de kaders voor de begroting 2020.
Als voorloper op deze Kadernota is uw raad een concept Kadernota aangeboden
ten behoeve van de beeldvormende politieke markt op 11 juni jongstleden. In de
concept nota waren nog geen keuzes gemaakt. Voorafgaand is ook al een traject
doorlopen:
13 maart – 2348481 – Aftrapbijeenkomst Kadernota
22 mei – 2377131 – Presentatie beleidswensen, inwoners en instanties
23 mei – 2377131 – Bespreking beleidswensen, interne ideeën
Mede op basis van de bespreking in de politieke markt van 11 juni jl., de
financiële positie, inclusief de mutaties meicirculaire 2019, komt het college nu
met een definitief voorstel voor de Kadernota 2020-2023.

Politieke Markt

Woensdag 26 juni 2019

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Coen Hartendorp

Theaterzaal

Bestuur

120 min

Jos Rikkerink
Doel van de sessie

Oordeelsvormend

Behandeladvies

De gemeenteraad wordt gevraagd een mening te geven over het voorliggende
financieel perspectief 2020-2023 én de daarbij voorgestelde nieuwe
beleidswensen en lokale lastenontwikkelingen.
Daarbij kunnen de fracties tevens aangeven of er andere beleidswensen
bestaan, hoe zij deze financieel vorm willen geven en of zij hiertoe met een
motie of amendement komen in de raadsvergadering van 9 juli 2019.
Twee woordvoerders per fractie en een maximale inbreng per fractie van 7
minuten. Interrupties zijn mogelijk, via de voorzitter.

Spreekrecht publiek ja x

nee 

Duur: maximaal 5 minuten

Raad

9 juli 2019 – 17.00 uur

Doel van de sessie

Besluitvorming

Behandeladvies

In het presidium is de volgende wijze van behandeling afgesproken:
17.00 – 18.30 uur
- 7 minuten spreektijk per fractie in de eerste termijn (geen interrupties, van
moties en amendementen zo mogelijk alleen de opdracht voorlezen, wel
mogelijkheid voor beknopte verhelderende vragen)
- maximaal 2 woordvoerders per fractie
- spreken vanaf katheder
Volgorde van spreken fracties:
ProHengelo – CDA – VVD – BurgerBelangen – SP – LokaalHengelo – D66 –
GroenLinks – PvdA – PVV – ChristenUnie
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+/- 18.30 – 19.30 uur, schorsing/maaltijd
Vanaf 19.30 uur
- 1ste termijn college
- 2de termijn raad, debat
- 2de termijn college
- Stemming, stemverklaringen
Spreekrecht publiek nee

