
 

 
RAADSVERGADERING BEGROTING  

 
Vergaderdatum:  5 november 2014 
Aanvang:  16.00 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

 
3. PROGRAMMABEGROTING 2015 

 
 

De concept Programmabegroting 2015 wordt ter vaststelling aan uw raad aangeboden.  

 

Wij stellen u voor: 

 
1.    Vast te stellen: 

1. De concept Programmabegroting 2015 - inclusief meerjarenramingen 2015-2018 en het 
investeringsplan 2015-2018 - vast te stellen; 

2. De concept Programmabegroting 2015 te wijzigen conform de begrotingswijziging, 
voortvloeiend uit de aanbiedingsnota bij de programmabegroting; 

3. De bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen.  
 
 

2.  De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

 
3.    Kennis te nemen van: 

       De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2018. 
 
 
 
 

4. SLUITING 
 

 
 
Bijlage: Vergaderorde 

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. 
 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet 
te zien. 

mailto:griffie@roosendaal.nl
http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/


 
 
 
Begrotingsraad 5 november 2014 

Woensdag 5 november 2014 vindt raadsbehandeling  van de Programmabegroting 2015 plaats.  

 
De raadsbehandeling vangt aan om 16.00 uur. Voor een maaltijd zal gezorgd worden.  

 
Bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting wordt de volgende orde gehandhaafd: 
 
1

e
 termijn:  

Algemene beschouwing op het voorliggende raadsvoorstel en de programmabegroting. 
Iedere fractie krijgt een beschermde spreektijd van maximaal 3 minuten waarbij interrupties niet zijn 
toegestaan. Aansluitend krijgen fracties 4 minuten waarin interrupties wel zijn toegestaan. 
Zo mogelijk worden moties en amendementen tijdens de 1

e
 termijn ingediend. 

 
De sprekersvolgorde in eerste termijn is als volgt:   
1. Roosendaalse Lijst, 2. VLP, 3. CDA, 4. D66, 5. SP, 6. PvdA, 7. VVD, 8. Nieuwe Democraten, 9. 
GroenLinks. 
 
Nog niet ingediende moties en amendementen kunnen na afloop van de 1

e
 termijn nog  aan de hand 

van voorlezen van de dicta ingediend worden. 
 
Het college wordt gevraagd om te reageren op de voorgestelde aanpassingen die bij het aannemen 
van een motie/amendement conflicteren met de integraliteit en uitvoerbaarheid van beleid. 
 
2

e
 termijn:  

Debat tussen fracties over ingediende wijzigingen. 
Het college wordt gevraagd om te reageren. 
Iedere fractie krijgt een spreektijd van maximaal 5 minuten waarbij interrupties zijn toegestaan. 

 
De sprekersvolgorde in tweede termijn is als volgt:  
1. VLP, 2. CDA, 3. D66, 4. SP, 5. PvdA, 6. VVD, 7. Nieuwe Democraten, 8. GroenLinks, 9. 
Roosendaalse Lijst. 

 
Stemming: 
1. Stemverklaringen kunnen voorafgaand aan de stemming afgegeven worden 
2. De amendementen worden eerst in stemming gebracht.  

Volgorde: naar verstrekkendheid van de amendementen; 
3. Vervolgens wordt het (geamendeerde) voorstel in stemming gebracht; 
4. Als laatste worden de moties in stemming gebracht. 

Volgorde: stemming per motie op volgorde van nummering  
 
 

Bundeling amendementen en moties 
Voor een efficiënte logistiek van de raadsvergadering, verzoek ik u vóór woensdag 5 november  
9.00 uur alle amendementen en moties, die u voornemens bent in te dienen, te mailen naar 
de griffie. Deze zullen gebundeld in de vergadering aan de aanwezigen (incl. publieke tribune en pers) 
worden uitgereikt.  

 
Indien u uw amendementen / moties (nog) niet wenst of kunt aanleveren dan dient u zelf voor 
vermenigvuldiging (70-voud) zorg te dragen. 

            


