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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 
Op 22 juli staat in de raadsvergadering de behandeling van de Kadernota 2022 centraal. Dit 
document geeft ook weer in hoeverre de door u in de politieke beschouwingen aangeven kaders 
zijn verwerkt. Om te zorgen dat de behandeling in de raad zo weinig mogelijk doublures kent met 
die in de commissie, wordt voorgesteld om het accent in de raadsvergadering vooral te leggen 
bij de overwogen wijzigingsvoorstellen (moties en amendementen). 

 
Voorgestelde vergaderorde op 22 juli m.b.t. de vaststelling van de Kadernota 2022:   
Bij de vaststelling van de agenda wordt u gevraagd of u akkoord kunt gaan met een spreektijd in 
de eerste termijn van 6 minuten onbeschermd (interrupties zijn toegestaan). 
Voor de tweede termijn wordt voorgesteld om hiervoor 4 minuten onbeschermde spreektijd af te 
spreken.  
 
Eerste termijn 
De sprekersvolgorde in eerste termijn: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, Lokaal 
Sociaal 21, PvdA, D66, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek. 
 
Nadat alle fracties in eerste termijn het woord hebben gevoerd, wordt het college gevraagd om 
enkel kort te reageren op de voorgestelde wijzigingsvoorstellen.  
 
Tweede termijn 
In de tweede termijn kan gereageerd worden op hetgeen door fracties is ingebracht. Deze 
termijn is met name bedoeld om wijzigingen op amendementen en moties te motiveren/toe te 
lichten. 
 
De sprekersvolgorde in tweede termijn is wederom: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, 
GroenLinks, Lokaal Sociaal 21, PvdA, D66, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en 
Wezenbeek. 
 
Ook hierna wordt het college gevraagd om eventuele vragen dan wel opmerkingen over 
voorgenomen wijzigingen in te brengen.  

        
        Schorsingen: 
        Indien gewenst kunnen tussentijds schorsingen aangevraagd worden.  
 
 



        Schorsingen kunnen benut worden om, naar aanleiding van de bijdrage van het college of op        
        grond van de inbreng van overige fracties, moties en amendementen in elkaar te schuiven/op  
        elkaar af te stemmen enz.           

   
       Stemming: 

Aansluitend vindt er stemming over eerst de amendementen, dan het voorstel en vervolgens de 
moties plaats. 

 
Voorbereiding:  
Om te zorgen dat eenieder zich goed kan voorbereiden, wordt u gevraag om zo mogelijk op 22 
juli voor 10.00 uur uw overwogen wijzigingen bij de griffie aan te leveren. Wij zullen zorgen voor 
bundeling en verspreiding. Een papieren versie zult u op uw tafel aantreffen.  

 
Ondersteuning:  
Zoals u van ons gewend bent, staan we graag voor u klaar om u te ondersteunen bij de 
opstelling van uw voorgestelde wijzigingsvoorstellen en/of moties.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
Hoogachtend, 
 
E.M.J. van Straaten-Noyons                                                                   
Griffier                                                                                                   

 


