
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  10 december 2015 

Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
*)

 
 

Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
Een agendamotivering is conform het besluit uit het Presidium van 27 november 2015 optioneel.  
 
A G E N D A: 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

 
3. BESLUITENLIJST 

Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 3 december 2015. 
 
 

4. A-CATEGORIE 
Raadsvoorstellen die zonder beraadslaging in de commissie worden doorgeleid naar de raadsagenda. 
 
4.1 RAADSVOORSTEL FINANCIËLE VERORDENING 2016 
In mei 2014 heeft de raad de nieuwe planning- en controlcyclus vastgesteld. Hierdoor en door  
ontwikkelingen ten aanzien van de wet Houdbare overheidsfinanciën en de schuldpositie van de 
gemeenten is aanpassing van de financiële verordening noodzakelijk.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
4.2 RAADSVOORSTEL PROCEDURE BEGROTINGSWIJZIGINGEN SEPTEMBERCIRCULAIRE 
De procedure begrotingswijzigingen heeft als doel om bestuurlijke besluiten met financiële 
consequenties tijdig te verwerken in het financiële systeem waardoor het (financiële) inzicht wordt 
vergroot en daarmee de kwaliteit van advisering. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
 

5. B-CATEGORIE 
 
5.1 RAADSVOORSTEL ACTIEPLAN INTEGRALE VEILIGHEID 2016 
Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en de aanpak van criminaliteit en overlast vergen brede 
inzet. Met een brede integrale focus wil het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze 
zorg!” de nodige verbetering bereiken. De raad wordt voorgesteld dit actieplan vast te stellen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Geagendeerd door:  
-Nieuwe Democraten  
-VLP 
-GroenLinks  
-VVD  
-PvdA 
-D66 
-CDA 
-SP  
 



5.2 RAADSVOORSTEL VANGNETREGELING 2015  
Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Wet werk en bijstand/Participatiewet 
met betrekking tot het budget BUIG-middelen, dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen 
middelen. Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk een beroep te doen op een vangnetuitkering. 
Om voor deze vangnetregeling in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in deze 
Vangnetregeling vastgestelde drempel uitkomen. Voor de Gemeente Roosendaal wordt een tekort 
verwacht van ongeveer 11%, waardoor een aanvraag voor deze vangnetregeling zal moeten 
plaatsvinden. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door: 
-Nieuwe Democraten  
-PvdA 
-D66 
 
5.3 RAADSVOORSTEL STADSOEVERS 
Door te investeren en te zoeken naar nieuwe functies voor een verouderd bedrijventerrein, blijft het 
leefklimaat behouden en investeert de gemeente Roosendaal in haar stad. De raad wordt voorgesteld 
om in te stemmen met het voornemen voor de ontwikkelingen binnen Stadsoevers, het ruimtelijk 
raamwerk Stadsoevers, de investeringsraming en de grondexploitatie. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door: 
-Nieuwe Democraten 
-SP 
-CDA 
-Partij Verhoeven 
-Roosendaalse Lijst 
-VLP 
-VVD 
-D66 
 
 

6. C-CATEGORIE  
 
MOTIE DAG VAN DE DIALOOG 
Met het oog op de recente gebeurtenissen in de wereld waaronder Parijs, wil de fracties met deze motie 
het college verzoeken om een jaarlijkse dialoogsessie te organiseren rondom een thema waarbij zowel 
vertegenwoordigers uit autochtone als ook allochtone organisaties vertegenwoordigd worden. De 
fracties wil hiermee zorgen dat er meer onderling begrip komt onder verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Geagendeerd door: 
-CDA 
-Partij Verhoeven 
-VLP 
-PvdA 
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
G.A.W.A. Verhoeven 

 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 
 


