
Agendapunt 8 

 

MOTIE 

 

  

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 30 november; gehoord 

hebbende de beraadslaging over  agendapunt 8 inzake raadsmededeling 69B-2011 

Organisatie Chinees Nieuwjaarviering, 
 

 

Constaterende dat, 

• De gemeente Roosendaal bereid is om op verzoek van de provincie de viering van het 

Chinese Nieuwjaar, ook in financieel  ondersteunende zin,  te organiseren in Roosendaal ; 

• Deze raadsmededeling aangeboden werd op het moment dat de agenda van Roosendaal met 

transities als “kleine overheid” en “ vitale wijken en dorpen”  in de raad behandeld werd;  

 
 
overwegende dat,  

• In de agenda van Roosendaal de raad heeft vastgesteld dat de gemeente taken schrapt die 

niet onze eerste verantwoordelijkheid zijn; 

• De raad met de vaststelling van de agenda en de daarin beschreven transities  een fors 

bedrag bezuinigt op het Roosendaals Treffen vanaf 2012 en de volksfeesten vanaf 2013;  

 

Van mening zijnde dat: 

• Het ondersteunen van het Chinese Nieuwjaar en de besluitvorming over het schrappen in de 

ondersteuning van het Roosendaals Treffen en de volksfeesten niet met elkaar in lijn zijn. 

• De VLP met het  amendement A13 geprobeerd heeft deze inconsequentie bij de vaststelling 

van de Agenda van Roosendaal te repareren door carnaval, het Oranjefeest en het 

Roosendaals treffen, in lijn met het besluit op de vraag van de provincie,  financieel te blijven 

ondersteunen. 

 

Van mening zijnde dat:  

• Deze financiële ondersteuning van groot belang is voor het bevorderen van de cohesie en 

betrokkenheid van de inwoners van Roosendaal 

  

Draagt het College van burgemeester en wethouders op: 

• Om zowel het Chinees Nieuwjaarsfeest als ook  de eerder genoemde Roosendaalse 

festiviteiten financieel te blijven ondersteunen en dit voor zover nodig voor 2012 ten laste te 

brengen van het rekeningresultaat; 

• In de kadernota 2013 de raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de  structurele 

dekking ; 

 

 
en gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

 

Namens VLP,  

 

John Hertogh 


