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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Op 15 junijl. is de concept Kadernota 2017 aan u aangeboden. Deze concept Kadernota zal op
7 juli a.s. in een aparte commissievergadering en op 21 juli a.s. in een aparte raadsvergadering
worden behandeld.

De Agendacommissie heeft zich uitgesproken over de wijze waarop de behandeling in de
commissie van 7 juli a.s. georganiseerd zal worden. Tevens heeft de Agendacommissie de
vergaderorde voor de raadsvergadering van 21juli 2016 vastgesteld.

Vergaderorde commissievergadering op 7 juli over de vaststelling van de Kadernota20lT:

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 termiin
ledere 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 als volgt bepaald: Roosendaalse
Lijst, CDA, SP, VLP, WD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, Groenlinks, PartijVerhoeven.

Nadat alle fracties in eerste termijn het woord hebben gevoerd, wordt het college gevraagd om
enkel kort te reageren op eventueel gestelde vragen.

Tweede termiin
ln 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 als volgt bepaald: Roosendaalse
Lijst, cDA, sP, vLP, vvD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, Groenlinks, partijverhoeven.

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
201 6 geïnventariseerd.
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Vergaderorde raadsvergadering op 21 juli over de vaststelling van de Kadernota 2017:
Om zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat herhalingen uit de commissie voorkomen worden, zal
in deze vergadering het accent vooral liggen op de voorgestelde wijzigingen. Daartoe opgestelde
moties / amendementen' worden daarom idealiter in de eerste termijn officieel ingediend.

Eerste termiin raad
Maximaal 7 minuten onbeschermde spreektijd per spreker.
Volgorde sprekers van groot naar klein: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, VVD, D66, PvdA,
Nieuwe Democraten, GroenLinks, Partij Verhoeven.

Eerste termiin colleoe
Na de inbreng van de fracties wordt het college in de gelegenheid gesteld op de
wijzigingsvoorstel len te reageren.

Schorsinq 30 minuten
Deze ruimte kan benut worden om op grond van de bijdragen van de andere fracties in de eerste
termijn en de reactie van het college, moties en amendementen in elkaar te schuiven/ op elkaar
af te stemmen.

Tweede termiin raad:
Maximaal 5 minuten onbeschermde spreektijd per spreker.
Volgorde sprekers van groot naar klein: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, VVD, D66, PvdA,
Nieuwe Democraten, GroenLinks, Partij Verhoeven.
Deze termijn is met name bedoeld om wijzigingen op amendementen en moties te motiveren/toe
te lichten.

Tweede termiin colleqe
Na de inbreng van de fracties wordt het college nog in de gelegenheid gesteld een reactie te
geven.

Stemmino
Aansluitend stemming over amendementen, voorstel en moties

*.t.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

E.M.J. van Straaten-Noyons J.M.L.
Griffier van de raad

1 De moties/amendementen worden op 21 juliwenselijk uiterlijk om 10.00 uur bijde Griffie
aangeleverd, zodat ze nog opgenomen kunnen worden in de set. Het tijdig aanleveren van
moties/amendementen zorgt er tevens voor dat het College ter vergadering gefundeerd kan
reageren.


