VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL

Donderdag 4 juli 2019 om 17.00 uur.
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl

1. Opening
a. voorstel 44
b. voorstel 45

Benoeming raadslid
Tussentijdse benoeming lid commissie binnenstad

2. Vaststellen agenda
3. A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.

Voorstel 46

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

4. B.-CATEGORIE
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
Voorstel 47

Jaarstukken 2018 incl. accountantsverslag

Portefeuillehouder: wethouder Theunis

Wij stellen u voor:
Voorstel
1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
2. De voorgestelde resultaatbestemming 2018 vast te stellen, inclusief bijbehorende
begrotingswijziging:
a. € 668.000 te reserveren voor de transformatie agenda jeugd;
b. € 144.000 te reserveren voor gezond in de stad;
c. € 36.000 te reserveren voor de voorschoolse voorzieningen peuters;
d. € 427.000 te reserveren voor het accres effect op de algemene uitkering 2018;
e. € 170.000 te reserveren voor asbestdaken sanering via een nieuw te vormen
bestemmingsreserve;
f. € 103.000 te reserveren voor de invoering omgevingswet;
g. € 70.000 te reserveren voor tijdelijke goedkopen huurwoningen en de pilot Woonconnect.
3. In te stemmen met de herziene grondexploitaties en de daarbij behorende geheimhouding
te bekrachtigen
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Samenvatting:
Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de
uitvoering van de Programmabegroting 2018.
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Voorstel 48

Voorjaarsbrief Financiën 2019

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Samenvatting:
Met de Voorjaarsbrief Financiën legt het college tussentijds verantwoording af aan de
gemeenteraad over de uitvoering van de Programmabegroting 2019. Indien wenselijk kan op
basis hiervan bijsturing plaatsvinden.
Wij stellen u voor:
1. Akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief Financiën 2019 inclusief de bijbehorende
begrotingswijzigingen.
2. Akkoord te gaan met de storting van het saldo van € 835.000 in de Algemene reserve.

Voorstel 49

Kadernota 2020

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Samenvatting:
Met de Kadernota 2020 wordt de raad in positie gebracht om keuzes te maken en
zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes worden
vervolgens in de begroting 2020 en in de meerjarenramingen vastgelegd.
Wij stellen u voor:
1.De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.
2.De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

5. C-CATEGORIE
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
Raadsmededeling 41-2019 Gemeentegarantie SOVOR
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen
Samenvatting:
Doel van deze raadsmededeling is de raad in de gelegenheid te stellen tot het kenbaar maken
van wensen en bedenkingen aan het college inzake het afgeven van een gemeentegarantie van
maximaal €2.800.000 ten behoeve van een lening van de Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Roosendaal (SOVOR).

6. Sluiting
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N.B.: de raad wordt gevraagd om eventuele wensen en/of bedenkingen voor 8 juli a.s. kenbaar
te maken. Daarom is dit agendapunt zonder agendering vooraf toegevoegd aan deze
raadsagenda. De voorzitter zal bij het vaststellen van de agenda vragen of er fracties zijn die
wensen en bedenkingen kenbaar willen maken aan het college.
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