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VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL 

Donderdag 5 november om 18.00 uur – Kleine zaal van De Kring 

 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare vergaderingen van 
de gemeenteraad bij te wonen. U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: 
raad.roosendaal.nl 

 
De vergadering begint met het enkel indienen van de overwogen moties en amendementen. Vervolgens 
vindt een debat in twee termijnen plaats (vijf en drie minuten onbeschermde spreektijd). Interrupties 
(vanaf de plaats) zijn toegestaan.  
 
Per fractie mag u met maximaal drie raadsleden aanwezig zijn.  
 
Na de beraadslagingen wordt de vergadering gesloten. Op dezelfde avond wordt de digitale 
besluitvormende raadsvergadering geopend.   

A G E N D A :  

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

 
3. A-Categorie 

a. Voorstel 37 Beslissingen op bezwaar vestiging voorkeursrechten 

b. Voorstel 38 Lidmaatschap werkgeversvereniging Veiligheidsregio Midden- en  

                                          West-Brabant 

 

4. B-Categorie  

a. Voorstel 39 Bestuursrapportage-Najaarsbrief 2020 en  
              Voorstel 40 Programmabegroting 2021 

 
 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis 

Inhoud: 
Voorstel 39 
De Najaarsbrief 2020 wordt ter vaststelling aangeboden aan de Raad. Voorgesteld wordt op het positieve 
saldo van EUR 54.000 te storten in de Algemene reserve. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met de Najaarsbrief 2020 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. 
2. Akkoord te gaan met de storting van het saldo van € 54.000 in de Algemene reserve. 
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Portefeuillehouder: Wethouder Theunis 

Inhoud: 
Voorstel 40 
De Programmabegroting 2021 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens wordt de 
actualisatie van de reserves en voorzieningen ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 
Conform de wettelijke voorschriften dient de begroting uiterlijk 15 november te worden aangeleverd bij 
de Provincie Noord-Brabant. 
 
Besluit: 
1. De Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en bijbehorende  
    begrotingswijziging vast te stellen. 
2. De herziene grondexploitaties (geheime documenten) vast te stellen. 
3. De opgelegde geheimhouding op de grondexploitaties te bekrachtigen. 
 

 
 

5. Sluiting 
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