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VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL 
 
Woensdag 30 november 2011 om 19.30 uur 
 
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 
 
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio via 
de frequentie FM 107.9 
 
A G E N D A : 
 
1.  Opening en vragenhalfuur  
 Vragenhalfuur: 

1. VLP inzake Vertraging Bouw ROC 
2. VLP inzake ROC – Zorgboulevard 
3. PvdA inzake Aanscherping van de WWB 
4. GroenLinks inzake In 2012 in alle Roosendaalse straten dezelfde  (duurzame) feestlichtjes. 
5. PvdA inzake financiële consequenties stopzetten automatiseringsproject waterschappen 

 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 
  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 2 en 

10 november 2011. 
 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven- er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd 

 
 
A-CATEGORIE  
Het onderstaand agendapunt is in de raadscommissie(s) behandeld. Het voorstel wordt door de raad 
aangenomen zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 
5.  a. voorstel nr. 81:   Verordening erepenning gemeente Roosendaal   
     Portefeuillehouder: burgemeester Niederer    
    Commissie Bestuur 
 
 
B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
6.  voorstel nr. 82 :  2

e
 Bestuursrapportage 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   

Het college informeert de raad twee keer per jaar middels een bestuursrapportage over de 
realisatie van de begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid 
voorgesteld om bekende financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen. 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011); 
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel. 
 

 
Geagendeerd op verzoek van de Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten hebben nog onvoldoende duidelijkheid over ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het financiële resultaat. De fractie zal hierover nog schriftelijk vragen stellen aan 
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de portefeuillehouder. Afhankelijk van de beantwoording zal de Nieuwe Democraten het voorstel 
handhaven als B-stuk of aanmerken als A-stuk. 
 

Commissie Bestuur 

 
 
 
7.  voorstel nr. 83:  Herziening begroting 2012 WVS-groep 
 

Portefeuillehouder: Jongmans 

Inhoud:  

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de herziene 
begroting 2012 met de meerjarenraming 2013 – 2015 aan voor een zienswijze. De raad wordt 
voorgesteld om een zienswijze te geven over deze begroting. 
 

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD en de SP. 
- De VVD-fractie zal een amendement opstellen met als strekking om niet in te stemmen 

met de begroting van de WVS-groep en om de WVS te verzoeken om alsnog te komen 
met een plan van aanpak om te komen tot een structureel sluitende begroting. Doel van 
de fractie is om de begroting en bedrijfsvoering van de WVS-groep toekomstbestendig 
te maken.   

- De SP-fractie zal een amendement opstellen met als strekking om de negatieve 
formulering die uit het raadsvoorstel spreekt aan te passen.  

 

Commissie  Omgeving 

 
 
 
C-CATEGORIE 

Onderstaand onderwerp is ter bespreking geagendeerd. 
 
8. Raadsmededeling 69B-2011:  Organisatie Chinees Nieuwjaarviering 
 

Portefeuillehouder:  wethouder Verbraak 

Inhoud: 

De provincie Noord Brabant kent al vele jaren een nauwe samenwerking met  Jiangsu Provence 
in China .De samenwerking is vooral gericht op economisch en cultureel gebied. Om deze  
samenwerking te accentueren heeft de provincie Noord Brabant enkele jaren geleden het 
initiatief genomen om jaarlijks in onze provincie de  viering van het Chinese Nieuwjaar te 
organiseren. De organisatie vindt steeds plaats in nauwe samenwerking tussen de provincie en 
een Brabantse stad. De provincie heeft voor 2012 aan Roosendaal gevraagd of de bereidheid 
bestaat deze chinees nieuwjaarsviering te organiseren. Wij hebben besloten ons daartoe bereid 
te verklaren  
 

Geagendeerd door de VLP. 
 De fractie zal een motie voorleggen aan de raad om de kosten voor het Chinees Nieuwjaar te 
koppelen aan de uitgaven aan Carnaval, Oranjefeesten en Roosendaals Treffen. 

 

Commissie  Bestuur 

 
 
9.  Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie (0165) 579 277 / griffie@roosendaal.nl 
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter 

inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor en de openbare bibliotheek.  
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio 

via de frequentie FM 107.9 en  

 


