
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 3 november 2022 
Tijd: 19:00 uur 

Vergaderplaats: Raadzaal, Raadhuis Markt 1 te Roosendaal 
 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. 
De publieke tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) 
aan te melden indien u plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 
OPENBARE VERGADERING 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 i.c.m. Raadsmededeling 70-2022 
collegeprogramma Zij aan Zij 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 
2024-2026 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.  In het collegeprogramma 2022- 
2026 zijn 15 prioriteiten benoemd die het college het eerst wil gaan aanpakken. Alle financiële 
gevolgen van het collegeprogramma zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.  

 

4. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Christian Villée 

 

Verloop van de vergadering  

De commissievergadering staat gepland op donderdag 3 november a.s. (19.00 – 23.00 uur).  
Bij de Programmabegroting 2023 kan ook het collegeprogramma Zij aan Zij betrokken worden. 
Daarom staan het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en de raadsmededeling 70-2022 
Collegeprogramma Zij aan Zij in één gecombineerd agendapunt op deze agenda.  
 
Deze commissievergadering zal plaatsvinden in een reguliere commissieopstelling. Hierbij is, 
gelet op de breedte van het onderwerp, het voorstel om ook de kleine fracties in de gelegenheid 
te stellen om met 2 personen het woord te laten voeren. 
 
Eerste termijn 
De eerste termijn zal worden besteed aan politieke beschouwingen op de Programmabegroting 
2023 en het collegeprogramma, 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: VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, D66, 
BurgerBelangen Roosendaal, Forum voor Democratie en Vitaal Liberaal. 
 
Na afronding van de eerste termijn zal het college in de gelegenheid worden gesteld om een 
reactie te geven. 
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Tweede termijn 
In deze termijn kunnen de fracties reageren op de eerdere fractiebijdragen uit de eerste termijn en 
de reactie van 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 de gelegenheid worden gesteld om de inbreng uit de tweede termijn 
een reactie geven. 
 

 


