
 
COMMISSIEVERGADERING -KADERNOTA 2017- 

 
Vergaderdatum:  7 juli 2016 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
A G E N D A: 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 
 

2. KADERNOTA 2017 
Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om keuzes 
te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes 
worden vervolgens in de begroting en in de meerjarenramingen vastgelegd. 
 
Voorgesteld wordt:  

1. De Kadernota 2017 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de 
   Programmabegroting 2017. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 

3. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
C.J. Gabriëls 
 
 

Voorstel Vergaderorde: 
Tijdens de vergadering kunnen leden van de commissie tussentijds afgewisseld worden door (burger)raadsleden. 
Voorgesteld wordt om de behandeling als volgt weer te geven:  
 
Eerste termijn 
Iedere fractie krijgt de gelegenheid om in de eerste termijn (7 minuten onbeschermde spreektijd) een reactie te geven op 
de Kadernota 2017.  
 
De sprekersvolgorde in eerste termijn is van groot naar klein en als volgt bepaald: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, 
VVD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, GroenLinks, Partij Verhoeven.   
 
Nadat alle fracties in eerste termijn het woord hebben gevoerd, wordt het college gevraagd om enkel kort te reageren op 
eventueel gestelde vragen.  
 
Tweede termijn 
In de tweede termijn (5 minuten onbeschermde spreektijd) kan gereageerd worden op hetgeen door fracties is 
ingebracht.  
 
De sprekersvolgorde in tweede termijn is van groot naar klein en als volgt bepaald: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, 
VVD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, GroenLinks, Partij Verhoeven.   
 
Het college wordt gevraagd kort te reageren op eventueel gestelde vragen en/of aangekondigde wijzigingen.  
Vervolgens worden de wijzigingsvoorstellen ten behoeve van de raadsvergadering van 21 juli 2016 geïnventariseerd.  

 
 

                      
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. 


