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Data Actie
Vrijdag 23-9 Aanbieding Programmabegroting 2023 aan de raad en verzending naar de pers 

(embargo tot en met persgesprek met college, zoals gebruikelijk)

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

Dinsdag 18 10 Beantwoording van technische vragen. Vragen en antwoorden worden digitaal 
verspreid naar alle fracties en college. De vragen worden uiterlijk op dinsdag 
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 (graag bij indienen 
aangeven wat je als fractie wenst). Ambtelijke toetsing uitzetten naar 
ambtenaar met CC MT lid!
Beantwoording uiterlijk op woensdag 26-10. (let op dit is herfstvakantie)

Woensdag 26-10, 
uiterlijk 11.00 uur

Fracties zenden 'eigen verhaal' met topics in voor publicatie in het Veldhovens 
Weekblad en op de website. Iedere fractie krijgt een halve pagina in het 
Veldhovens Weekblad ter beschikking. Fracties kunnen ondersteuning en 
advies krijgen van de griffie.
Aanleveren van de teksten via griffie@veldhoven.nl. Eerder toesturen kan 
natuurlijk altijd.
Hiervoor wordt een memo toegestuurd.

Vrijdag 28-10 
16.00-17.00 uur

Check drukproef door fracties bij griffie. Dit kan ook digitaal.

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.

Maandag 7-11 19.30 u.

21.30 u. 
21.45 u.

Eerste termijn:
Bijdrage door iedere fractie van max. 10 minuten (incl. 
presentatie essentie van moties en amendementen).
Na de eerste termijn van iedere fractie, krijgen de andere 
fracties de mogelijkheid om verhelderende/technische vragen 
te stellen over de bijdrage (max. 5 minuten)
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die expliciet 
zijn gesteld door de raad tijdens de eerste termijn

Dinsdag 8-11 10.00 u.

11.45 u. 
12.00 u.

12.30 u.
13.30 u.

17.00 u.

Tweede termijn:
Inhoudelijk debat n.a.v. de eerste termijn
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die 
expliciet zijn gesteld door de raad tijdens de tweede termijn 
Lunch
Behandelen van moties/amendementen 

o Indienen
o Reactie/advies college 
o Reactie door fracties

Afronding en stemmingen 
o Amendementen 
o Raadsbesluiten 
o Moties

Einde
Dinsdag 8-11 
vanaf 18.30 uur

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

mailto:griffie@veldhoven.nl

