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Data Actie
Vrijdag 23-9 Aanbieding Programmabegroting 2017 aan de raad en verzending naar de pers 

(embargo tot en met persgesprek college, zoals gebruikelijk)

Woensdag 5-10 Fracties bieden technische vragen digitaal aan bij griffie uiterlijk om 12.00 uur.

Vrijdag 14-10 Beantwoording van technische vragen. Vragen en antwoorden worden digitaal 
verspreid naar alle fracties en college. De vragen worden uiterlijk op vrijdag 
beantwoord. Eerder indien mogelijk.

Woensdag 19-10 
uiterlijk 12.00 uur

Fracties kunnen moties en amendementen aanbieden voor een inhoudelijke 
ambtelijke toets en/of een technische toets door de griffie.
Beantwoording uiterlijk op woensdag 26-10.

Dinsdag 25-10, 
uiterlijk 11.00 uur

Fracties zenden ’eigen verhaal' met topics in voor publicatie in het Veldhovens 
Weekblad en op de website. Fracties kunnen ondersteuning en advies krijgen 
van de senior communicatieadviseur van de raad Jeanne van Mierlo.
Aanleveren van de teksten rechtstreeks bii ieanne.vanmierlo@veldhoven.nl.
Er volgt hiervoor nog een memo.

Alle fracties hebben gekozen voor een halve pagina in het Veldhovens
Weekblad.

Maandag 31-10
16.00 -17.00 uur

Check drukproef door fracties bij Jeanne van Mierlo (kamer 1.06).

Dinsdag 1-11
19.30 uur

Spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting. Reservering voor het geval er 
gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht.

Woensdag 2-11 Publicatie begrotingspagina's Veldhovens Weekblad/website.

Woensdag 2-11 Fracties bieden moties en amendementen aan bij de griffie om uiterlijk
10.00 u. In uitzonderingsgevallen kunnen moties en amendementen later 
worden ingediend.
De moties en amendementen zijn vanaf woensdagmiddag beschikbaar via de 
website voor raad en college.

Dinsdag 8-11 10.00 u. Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (incl.
presentatie essentie van moties en amendementen).

11.20 u. Pauze
11.40 u. Ruimte voor debat tussen fracties onderling;

- college reageert (kort) alleen indien daartoe expliciet gevraagd
12.30 u. Gezamenlijke lunch in de kantine
13.30 u. Hervatting raadsvergadering, met:

Stemmen over moties en amendementen met:
- advies college, indien noodzakelijk
- stemverklaringen fracties
- stemmingen

17.00 u. Einde

Dinsdag 8-11 
vanaf 18.30 uur

Begrotingsdiner voor raads- en steunfractieledenleden, collegeleden, en hun 
partners
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