VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl

2017-11-03

AGENDA:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Voorstel 55

Programmabegroting 2018.

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis
Inhoud:
De concept Programmabegroting 2018 wordt ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad. Tevens wordt de actualisatie van de reserves en voorzieningen ter informatie
aangeboden aan de gemeenteraad.
Vast te stellen:
1. Het vaststellen van de concept Programmabegroting 2018 (inclusief de bijbehorende
begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2018-2021 en het investeringsplan 2018-2021).
2. Kennis te nemen van de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2021.
3. De bijgevoegde (herziene) grondexploitaties vast te stellen (geheime documenten)
4. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

4. Sluiting
Tweede begrotingsraad
De besluitvormende raad over de Programmabegroting 2018 vindt plaats op donderdag 9 november.
In de eerste termijn worden eventuele wijzigingsvoorstellen ingediend. Iedere fractie krijgt een zuivere
spreektijd van 5 minuten. Ook nu geldt dat interrupties zijn toegestaan en dat meerdere raadsleden per
fractie het woord mogen nemen en/of interrupties mogen plegen.
Sprekersvolgorde: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, VLP, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks.
Na afronding van de eerste termijn, zal het college in de gelegenheid gesteld worden om een reactie te
geven.
In de tweede termijn krijgen de fracties 3 minuten zuivere spreektijd en kunnen zij wijzigingsvoorstellen
verduidelijken en reageren op elkaars bijdragen. Interrupties zijn wederom toegestaan.
Sprekersvolgorde: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, VLP, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks.
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Na afronding van de tweede termijn zal het college in de gelegenheid gesteld worden om een reactie te
geven.

Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. Neem tijdens kantooruren
contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een mail naar griffie@roosendaal.nl
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter inzage bij
de balie van het stadskantoor.
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet
te zien.
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