
     
 

 

 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 15 juni 2017 om 19.30 uur.  

 

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. Op 15 juni 
2017 vindt een raadsvergadering en aansluitend een commissievergadering plaats.  
 

 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

 

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl   

  

 

A G E N D A :  

 

1. Opening.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 8 juni 2017.  

 

4. schriftelijke vragen  

 a.  Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen.  

  
5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  

 

a. Voorstel 34  Benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant 

 

  
6. B-CATEGORIE  

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.  

 

 

 a. Voorstel 35 begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen ERRATUM 

 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis  

inhoud:   
De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van 
deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2018 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. 

http://www.raad.roosendaal.nl/
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Motivering:   
 
 
De fractie van de VLP agendeert het raadsvoorstel zienswijzen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke 
Regelingen als B-stuk, specifiek de gewijzigde zienswijze op de begroting 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant. De VLP heeft aangegeven hier nog 
aanvullende schriftelijke vragen over te zullen gaan stellen in de richting van het college.  
 
Alle fracties hebben verder aangegeven dat het raadsvoorstel zienswijzen begrotingen 2018 
Gemeenschappelijke Regelingen als B-stuk moet worden beschouwd in verband met de beraadslaging 
over de gewijzigde zienswijze op de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein 
Hart van West-Brabant. Zij willen dit intern binnen de fracties nog nader bespreken 

 

 
7. C-CATEGORIE  

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd.  

 

 

 

 

8.    Sluiting  

 
 

 

 

Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. Neem tijdens kantooruren 
contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een mail naar griffie@roosendaal.nl    

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter inzage bij 
de balie van het stadskantoor en de bibliotheek VannU   

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl  
  

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