
Geachte dames en heren,

Op donderdag 4 maart a.s. vínden de Politieke Beschouwingen plaats. De Politieke Beschouwingen

stellen u in staat om gericht politieke sturing te geven aan de inhoud van de Kadernota (in dit geval

de Kadernota202tl.

Dit betekent dat op deze avond iedere fractie prioriteiten, accenten, criteria, keuzen etc. zo concreet

mogelijk aan het college mee kan geven. Bij de behandeling van de Kadernota op 9 juli kunt u als

fractie nagaan hoe het college uw bijdrage heeft verwerkt.

Op 4 maart krijgt u de ruimte om uw inhoudelijke visie en inbreng op de ontwikkelingen van de stad,

haar inwoners, instellingen en bedrijven voor het voetlicht te brengen. Ter voorbereiding en ter
inspiratie is het verslag van de bijeenkomst 'Samen bepalen wij de kaders' van 13 februari jl.

toegevoegd.

Het debat zal in deze vergadering dus met name gevoerd worden tussen fracties onderling. ln deze

politiek getinte fase past een terughoudende inbreng van het college. De bijdrage van het college

tijdens het raadsdebat zal derhalve met name gericht zijn op het beantwoorden van (politieke)

vragen.

Om optimaal recht te kunnen doen aan de hierboven beschreven intenties, stellen wij u voor om de

avond als volgt in te vullen:

r ledere fractie krijgt de gelegenheid om in principe in één termijn van maximaal 10 minuten

onbeschermde spreektijd, haar politieke visie te geven. lnterrupties kunnen door fracties benut

worden om verduidelijkende vragen te stellen c.q. het debat met elkaar aan te gaan.

r Het college wordt gevraagd om enkel kort te reageren op de gestelde vragen.

o lndien gewenst kan de raad (in meerderheid)verzoeken om een tweede termijn.
¡ De sprekersvolgorde is als volgt: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, D66,

Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek.

Tot slot wens ik u veel succes toe met uw voorbereidingen op de Politieke Beschouwingen.

Vanzelfsprekend kan en zal de griffie u daarbij zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen.

Met vriendelijke

De vo deg

idden h van Straaten


