
 

COMMISSIE  
 

Najaarsbrief 2020 + Programmabegroting 2021  
    
Vergaderdatum:    woensdag 28 oktober 2020 
Aanvang:     19.30 uur  
Vergaderplaats:   De Kring, Kleine zaal, Kerkstraat 1, Roosendaal 
 
Maximaal 2 woordvoerders per fractie. 
 
   

 

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

___________________ 

  
OPENBARE VERGADERING  

 

A G E N D A:  
  
1. OPENING 

  
2. VASTSTELLEN AGENDA  

  
3. NAJAARSBRIEF 2020 + PROGRAMMABEGROTING 2021  

  
De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen over het raadsvoorstel Najaarsbrief 2020 en 
Programmabegroting 2021.  
  
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Najaarsbrief 2020 vast te stellen en het positieve saldo 
van EUR 54.000 te storten in de Algemene reserve. 
 
Tevens wordt de gemeenteraad voorgesteld de Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 
2022-2024 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
4. SLUITING  

  
De voorzitter van de Commissie,  
  

 
Jac Wezenbeek 
  

 

Verloop van de vergadering  

De commissievergadering staat gepland op woensdag 28 oktober a.s. in de kleine zaal van theater 

De Kring. Het voorstel is om deze te laten plaatsvinden in een commissieopstelling waarbij maximaal 

2 woordvoerders per fractie aanwezig zijn.  

Eerste termijn 
De eerste termijn zal worden besteed aan politieke beschouwingen op de Najaarsbrief 2020 en de 
Programmabegroting 2021, waarbij eventuele moties en amendementen reeds kunnen worden 
aangekondigd.  
In de eerste termijn krijgt iedere fractie 5 minuten zuivere spreektijd (spreken vanaf de zetel). Ten 
behoeve van de levendigheid van het debat zijn interrupties c.q. verhelderende vragen toegestaan.  



 
Sprekersvolgorde: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, D66, Burger 
Belangen Roosendaal, ChristenUnie en fractie Wezenbeek. 
 
Na afronding van de eerste termijn zal het college in de gelegenheid worden gesteld om een reactie 
te geven. 
 
Tweede termijn 
In deze termijn kunnen de fracties reageren op de eerdere fractiebijdragen vanuit de eerste termijn en 
de reactie vanuit het college daarop. In de tweede termijn krijgt iedere fractie 3 minuten zuivere 
spreektijd. Ook dan zijn interrupties toegestaan en geldt dezelfde sprekersvolgorde als in de eerste 
termijn. 
 
Vervolgens zal het college in tweede termijn een reactie geven. 
 


