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Geachte raadsleden,

Op 4 oktober a.s. wordt de Programmabegroting 2017 door het college aangeboden aan de raad. Tot
vaststelling van deze begroting in de raad van 10 november 2016 is het proces als volgt:

lnformatiebijeenkomst 5 oktober 201 6

Woensdag 5 oktober 2016 vindt er een ambtelijke informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden in het
Raadhuis om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven en kunnen
raadsleden technische/toelichtende vragen stellen over de Programmabegroting 2017 aan ambtelijke
deskundigen.

Schriftelijke vragen
Schriftelijke technische/ toelichtende vragen dienen maandag l0 oktober 2016 uiterliik om 9.00 uur bij de
Griffie te zijn ingediend. De schriftelijke antwoorden worden op dinsdag 18 oktober 2016 naar de raad

verstuurd.

Beeldvormende Raadsbijeen komst I 3 oktobe r 2O1 6

lnspraak op de begroting is mogelijk tijdens een Beeldvormende RaadsbijeenkomsUinspraakbijeenkomst
voorafgaand aan de Raadsavond van 13 oktober 2016.

l' Begrotingsraad
Donderdag 20 oktober 2016 om 19.30 uur vindt de eerste begrotingsraad plaats. De agendacommissie
heeft de vergaderorde voor deze raadsvergadering als volgt vastgesteld:

De eerste termijn wordt besteed aan "de Algemene beschouwingen". ln deze termijn krijgt iedere fractie 7
minuten beschermde spreektijd om de politieke visie te geven op de voorliggende begroting.

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

een korte reactie te geven op evt. gestelde vragen en/of aangekondigde wijzigingen..
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ln de tweede termijn (5 minuten zuivere spreekt¡jd) kunnen fracties reageren op elkaars bijdragen
lnterrupties zijn toegestaan.

De sprekersvolgorde in tweede termijn is wederom van groot naar klein en als volgt bepaald:
Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, WD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, Groenlinks, PartijVerhoeven.

Collegeleden worden ook na de tweede termijn gevraagd om, indien van toepassing, antwoord te geven
op gestelde vragen en/of aangekondigde wijzigingen.

Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 10 november 2016, aanvang 16.00
uur.

2" Begrotingsraad - besluitvorming
Donderdag 10 november 2016 vindt de 2" raadsbehandeling van de Programmabegroting 2017 plaats

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

De agendacommissie heeft de vergaderorde voor deze raadsvergadering als volgt vastgesteld:

ln de eerste termijn (met interruptiemogelijkheid) worden de wijzigingsvoorstellen gemotiveerd ingediend.
ledere fractie heeft in de eerste termijn een spreektijd (zuivere) van 5 minuten. lnterrupties zijn
toegestaan.

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.

Na de eerste termijn van de fracties, vindt de maaltijd plaats. Dit intermezzo kan door het college gebruikt
worden om de reacties op de wijzigingsvoorstellen voor te bereiden. Fracties kunnen de maaltijdpauze
gebruiken om wijzigingsvoorstellen af te stemmen met elkaar.

Na de pauze krijgt het college de gelegenheid kort te reageren op de wijzigingsvoorstellen (interrupties
zijn toegestaan).

ln de tweede termijn (5 minuten zuivere spreektijd) kunnen fracties wijzigingsvoorstellen verduidelijken en

reageren op elkaars bijdragen. lnterrupties zijn toegestaan.

De sprekersvolgorde in tweede termijn is wederom van groot naar klein en als volgt bepaald:
Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, WD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, Groenlinks, Partij Verhoeven

Collegeleden worden ook na de tweede termijn gevraagd om, indien van toepassing, antwoord te geven
op gestelde vragen en/of aangekondigde wijzigingen.

Dan volgt besluitvorming:

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
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Bundeling amendementen en moties
Voor een efficiënte logistiek van de raadsvergadering, verzoek ik u vóór donderdao 10 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.

Hoogachtend

J.M.L.
van de raad




