Gemeenteraad Coevorden
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare raadsvergadering van de raad der gemeente
Coevorden op donderdag 4 november 2021.
De portefeuillehouders zijn uitgenodigd om bij de behandeling van hun voorstellen
aanwezig te zijn.
De bijeenkomst start om 18:30 uur in de Raadszaal.

De voorzitter,
R. Bergsma

Agenda
Raadsvergadering
Oordeelsvorming en besluitvorming

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Vaststelling agenda
Inspreekrecht
(Er kan worden ingesproken op de geagendeerde onderwerpen)
5. Bespreekpunten:
1. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (Rv. nr. 1704)
2. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
belastingverordeningen 2022 (Rv. nr. 1705)
6. Schorsing vergadering tot 9 november 2021; aanvang 18.00 uur
De vergadering wordt uitgezonden via de livestream. Daarnaast is het (weer) mogelijk om
aanwezig te zijn bij de raadsvergadering (onder voorbehoud van eventuele beperkende
maatregelen i.v.m. corona).

Tijdschema raadsvergadering 4 nov.
18.30 - 18.35

Opening

18.35 – 18.45 Mogelijkheid tot inspreken
18.45 - 19.10

Pitches: 3 minuten per fractie

19.10 – 19.40

Schorsing intern beraad binnen fracties

19.40 – 21.30

Onderling debat raad; reactie op standpunten andere fracties
(10 min. per fractie) meerdere woordvoerders per onderwerp/per fractie
toegestaan. + 40 minuten voor interrupties

21.30 – 22.10 Eerste termijn college (10 min. per portefeuillehouder)
22.20

Schorsing vergadering tot 9 nov.

Spreekrecht begroting 2022:
U kunt zich daarvoor tot uiterlijk donderdag 4 november 2021 10:00 uur melden bij de
raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of via tel. nr. 14 0524.

Vergadering wordt live uitgezonden
Als u de vergadering van de raad bijwoont, weest u zich er dan van bewust, dat openbare
raadsvergaderingen live worden uitgezonden op Internet.
De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van
de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

