
 

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde 

onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar, 

ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur 

bij de griffie. 

   

 

 

 
De leden en fractieassistenten van de 
Gemeenteraad, 
het college van Burgemeester en Wethouders 
en belangstellenden 

Raadsgriffie 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

Telefax 023 563 3521 

E-mail: griffie@haarlemmermeer.nl            

 
Onderwerp Begrotingsbehandeling  

Vergaderdatum 8 november 2012 Hoofddorp, 9 oktober 2012 
Aanvang 17.00 uur  

Locatie Raadzaal  
Contactpersoon S.F.S. Manting-Peters  

Doorkiesnummer 023 567 6586  
Ons kenmerk 2012.0059103  

Bijlage(n) Diverse  

 
 

Hierbij nodig ik de leden van de raad, de voorzitter van de raad, de wethouders en overige 

belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van 

 

donderdag 8 november 2012  in de Raadzaal te Hoofdd orp . 

 

Deze raadsvergadering staat in het teken van de raadsbehandeling van de  Programmabegroting 

2013-2016.   

 

Met betrekking tot de werkwijze heeft het presidium besloten bij aanvang van het debat tijdens de tweede 

termijn, door middel van loting een fractie aan te wijzen die het debat zal inleiden. Daarnaast wijzen wij u erop 

dat de raadsfracties voor het uitspreken van de financiële beschouwingen gebruik dienen te maken van het 

katheder. Voor interrupties en tijdens het debat dient gebruik te worden gemaakt van de interruptiemicrofoons.  

 

Om een tijdige verspreiding tijdens de raadsvergadering mogelijk te maken, dringen wij er op aan dat 

moties, amendementen en eventueel de tekst van uw financiële beschouwingen deze donderdag 

vóór 15.00 uur via griffie@haarlemmermeer.nl   dienen te worden aangeleverd. 

 

 

Namens het presidium, 

 

Mw. M. Booij-van Eck 

 

 



 Agenda raadsvergadering  

 

 

 
 

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde 

onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar, 

ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur 

bij de griffie. 

17.00 – 17.15 uur : 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van: 
 a)  de agenda van de huidige vergadering;   
 b)  de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling. 
 
In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna 
genoemde stukken worden vastgesteld. 
 
17.15 – 23.00 uur : 
3.  BEGROTINGSBEHANDELING  
  
 17.15–18.45 uur Eerste termijn gemeenteraad  
 
 Spreekvolgorde/Spreektijden: 

Eerste termijn Begrotingsbehandeling: minuten 

HAP 8 

VVD 15 

GroenLinks 8 

CDA 9 

Forza! 6 

D66 8 

Eén Haarlemmermeer 6 

PvdA 8 

ChristenUnie-SGP 5 

Sociaal Rechts Haarlemmermeer 5 

Democraten Haarlemmermeer 5 
  
 18.45-19.30 uur Dinerpauze 

 
19.30-20.15 uur Reactie van het college van B&W op de eerste termijn  

  
 20.15-20.30 uur Schorsing 
  
 20.30-22.00 uur Tweede  termijn :  

Raadsdebat gemeenteraad en college van B&W inzake 
Programmabegroting  en geclusterde 
amendementen/moties 

 (bij aanvang van het debat wordt d.m.v. loting een fractie 
aangewezen die het debat zal inleiden. Er worden geen 
spreektijden gehanteerd.) 

 
 22.00-22.15 uur Schorsing 
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Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde 

onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar, 

ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur 

bij de griffie. 

4. Stemmingen  

Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met 

onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld. 

 
a) Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken 1-7-2012 (2012. 0051819) - geheim  

  b) Zondagopenstelling supermarktbranche en actualisatie Verordening Winkeltijden gemeente 

 Haarlemmermeer2012 (2012.0020081) 

c) Starterslening 2013 (2012.0050409) 

d) Vaststelling Strategische Agenda van de Raad (2012/61185) 

e) Belastingvoorstellen 2013 (2012.0052082) 

f) Programmabegroting 2013-2016 (2012.0050688) 

 
Vaststellen van de agenda van het Raadsplein van 22 en 29 november 2012. 

 

5. Sluiting van de vergadering  

 

 

Raadsvergaderingen en sessies in de Raadzaal worden  uitgezonden via 

www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad  > Kijk mee met de gemeenteraad 
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Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde 

onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar, 

ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur 

bij de griffie. 

 

  

RAADSPLEIN 8 NOVEMBER 2012 
 

Raadssessie  

Raadzaal  

Raadssessie  

Heijezaal  

17.00-17.15 Opening Raad 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling van: 

 a.  de agenda van de huidige  

 vergadering 

 b.  de lijst met ingekomen   

  brieven/stukken ter afhandeling 

  

17.15-18.45 

 

3. BEGROTINGSBEHANDELING 

• Eerste termijn raad (spreektijden) 

  

18.45-19.30  Voor deelnemers aan de vergadering wordt een maaltij d geserveerd in het bedrijfsrestaurant 

 

19.30-20.15 

 

• Reactie college op eerste termijn  

 raad 

  

20.15-20.30 Schorsing 

 

20.30-22.00 • Tweede termijn raad 

 Raadsdebat rond amendementen/ 

 moties (zonder spreektijden) 

  

22.00-22.15 Schorsing 

 

Vanaf 22.15 

 

 

4. Stemmingen: 

a) Tussentijds Meerjarenperspectief 

 Grondzaken 1-7-2012 (2012. 0051819) - 

 geheim  

b) Zondagopenstelling supermarktbranche en 

actualisatie Verordening Winkeltijden 

gemeente Haarlemmermeer 2012 

(2012.0020081) 

c) Starterslening 2013 (2012.0050409) 

 d) Vaststelling Strategische Agenda van de 

Raad (2012/61185) 

e) Belastingvoorstellen 2013 (2012.0052082) 

f) Programmabegroting 2013-2016 

(2012.0050688) 

 

Vaststellen van de agenda van het Raadsplein 

van 22 en 29 november 2012. 

  

 

 

 

 


