Datum
dinsdag 8 juni
t/m vrijdag 11 juni
12.00 uur
maandag 21 juni
16.00 uur
dinsdag 22 juni
start 14.00 uur
Reguliere debatraad,
waarbij eerst de
Algemene
Beschouwingen zijn en
dan de gewone raad.

woensdag 23 juni
dinsdag 22 juni t/m
vrijdag 25 juni 12.00u
donderdag 24 juni

maandag 28 juni
dinsdag 29 juni
start 20.00 uur

donderdag 1 juli
dinsdag 13 juli
start 14.00 uur

woensdag 14 juli

Activiteit
18.00 – 19.10 uur: informatieavond Kadernota
(technische inloopsessie)
Eerste ronde technische vragen (per mail aan Griffie:
raadsgriffie@dordrecht.nl )
Beantwoording technische vragen naar fracties (via
mail)
Debatraad Kadernota: Algemene beschouwingen
Algemene Beschouwingen/eerste termijn
raad en college
 Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief
interrupties)
 Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie
naar grootte, start bij oppositie (D66)
 Inclusief indienen moties en amendementen
 Spreektijd per wethouder: 5 minuten,
wethouder Financiën: 10 minuten
Uiteraard zorgt de Griffie voor een overzicht van de
eventueel ingediende moties / amendementen.
Uitloop debatraad
Wanneer de bespreking op 22 juni niet kan worden
afgerond, vervolgt de vergadering op 23 juni, 20.00u.
Tweede ronde technische vragen
Fracties leveren tot uiterlijk 24 juni 9.00 uur hun
bespreekpunten aan voor de bespreking van de
Kadernota in de commissies. Op 24 juni verspreidt de
Griffie de agenda's voor 29 juni.
Uiterlijke datum beantwoording 2e ronde technische
vragen
Bespreking Kadernota in commissies
Te bespreken onderwerpen worden vooraf door de
Griffie geïnventariseerd bij de fracties en de griffie
maakt naar aanleiding hiervan een agenda voor iedere
commissie (liefst blokkensysteem).
Aanleveren bijdragen fracties voor publicatie in Dordt
Centraal (special).
Debatraad Kadernota: besluitvorming
Behandelvolgorde:
1. Tweede termijn raad en college
- spreektijd max 5 min. (excl. interrupties) per
fractie en wethouder
- Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie
naar grootte, start bij oppositie (D66)
2 Besluitvorming over amendementen, Kadernota
en moties
Uitloop debatraad
Wanneer de bespreking op 13 juli niet kan worden
afgerond, vervolgt de vergadering op 14 juli, 20.00
uur.

