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Vergadering

Vergadering van Raad
Datum: 10-11-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Ap Reinders 
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35

Digitale vergadering 1
Digitale vergadering 
  

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

0

1.
19:30

Opening 
  

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners 
  

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 9 november 2020, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

0

3.
19:50

Vaststellen van de agenda 
  

0

4.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad 
  

0

5.
20:25

Programmabegroting 2021 
  

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
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5a. Eerste termijn fracties (5 minuten per fractie) 
  

0

5b. Reactie college op beschouwingen, moties en amendementen 
  

De begroting betreft normaliter de financiële uitwerking van de kadernota. Er is dit jaar geen
kadernota aangeboden.

Bij de begrotingsbehandeling zal het daarom nu naast de financiële kaders ook om de beleidsmatige
kaders kunnen gaan. Algemene beschouwingen worden gehouden om te discussiëren over de
plannen die het college voor de komende jaren (meerjarenperspectief) in de begroting heeft
verwerkt. Wat wil de fractie de komende jaren en vooral aankomend begrotingsjaar t.a.v. het beleid
gerealiseerd zien; komt dit voldoende in de aangeboden begroting tot uitdrukking. Welke concrete
wijzigingsvoorstellen (amendementen) wil je als fractie doen voor de begroting en daar bij de raad
een meerderheid voor ophalen. De begroting wordt in meerjarenperspectief aangeboden (gevraagd
wordt in te stemmen met de meerjarenraming) maar concreet wordt gevraagd de begroting voor het
komende begrotingsjaar vast te stellen.

0

5c. Tweede termijn fracties (3 minuten per fractie) 
  

Reactie raad op antwoord college en andere fracties (max. 3 minuten)

             

0

5d. Reactie college (indien gevraagd) 
  

0

5e. Besluitvorming amendementen 
  

0

5f. Besluitvorming moties 
  

0

5g. Besluitvorming Programmabegroting 2021 
  

0

6. Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 
  

6

Sluiting 
  

0
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