Gemeenteraad 04 november 2019
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
en voort te zetten op donderdag 7 november 2019 (NB) in het gemeentehuis (raadszaal) aan het
Raadhuisplein (ingang Vreding nr. 5)
A stukken
Nr. Stukken

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda
B stukken

Nr. Stukken

Onderwerp

1

Mededelingen

2

RA19.0075 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (gewijzigd raadsvoorstel)
Bijlagen bij raadsvoorstel:
- Aanbiedingsbrief college d.d. 29 oktober 2019 'Extra maatregelen begroting 2020
(19.012556)
- Aanbiedingsbrief college d.d. 2 oktober 2019 (19.012358)
-Moties M1, M2 en M3 (RIS.9455, RIS.9456 en RIS.9457)
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (RIS.9433)
- Bijlagen A t/m D bij begroting 2020 (RIS.9434)
- Begroting in één oogopslag (RIS.9435)

3

Stukken

Onderwerp

19.012358

Aanbieding begroting 2020

19.012556

Extra maatregelen begroting 2020

RIS.9433

Bijlage bij RA19.0072 - Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

RIS.9434

Bijlage bij RA19.0072 - Bijlagen A t/m D bij begroting 2020

RIS.9435

Bijlage bij RA19.0072 - Begroting in één oogopslag

RIS.9455

Motie M1 Containertuintjes

RIS.9456

Motie M2 Aanpak jaarwisselingproblematiek

RIS.9457

Motie M3 Leegstandsbelasting
Sluiting

Tijdsindeling behandeling B2 (bij benadering) op maandag 4 november:

Opening: Eerste termijn fracties.
Spreektijd max. 10 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties. Spreekvolgorde: start Wakker
Emmen, om volgordelijk te eindigen bij PVV.

16.00 uur Schorsing tot 17.00 uur (o.a. ter voorbereiding reactie college).

17.00 uur Eerste termijn college van burgemeester en wethouders.
Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 30 minuten, overige collegeleden max. 15 minuten per persoon,
gevolgd door een schorsing.

18.00 uur Schorsing voor een warme maaltijd voor de aanwezigen in de raadzaal. Afhankelijk van het
tijdsverloop eerste termijn wordt de vergadering heropend na de warme maaltijd (19.00 uur) danwel
geschorst tot donderdag 7 november (2e begrotingsdag, zie hieronder).

Op donderdag 7 november is de tweede begrotingsdag. De tijdsindeling is dan (wederom bij benadering):

14.00 uur Heropening: Tweede termijn fracties.
Spreektijd: max. 5 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties en bespreken moties en
amendementen. Spreekvolgorde tweede termijn wordt geopend door Wakker Emmen, om volgordelijk te
eindigen bij PVV.

15.00 uur Schorsing tot 15.30 uur.

15.30 uur Tweede termijn college van burgemeester en wethouders.
Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 20 minuten, overige collegeleden max. 10 minuten per persoon.
Afsluiting beraadslagingen Programmabegroting 2020 c.a. (B2).

16.45 uur Schorsing tot 17.30 uur.

17.30 uur Heropening: mogelijkheid tot stemverklaringen, stemming over amendementen,
Programmabegroting 2020 c.a. en moties (e.e.a. inclusief eventuele schorsingen).

18.30 uur Sluiting. Hierna hapje en drankje in de vide van de bestuurslaag (2e etage)

