
     

 

RAADSBIJEENKOMST 
 
Woensdag 18 mei 2022 om 20.00 uur  

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

U kunt deze raadsbijeenkomst van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. De publieke 
tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) aan te melden indien u 
plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 

AGENDA 

1. Opening + vaststellen agenda 

 

2. Bespreken ambitieakkoord  
Deze raadsbijeenkomst heeft tot doel fracties in de gelegenheid te stellen om een reflectie te geven op de in het 
ambitieakkoord genoemde ambities en input te leveren c.q. aandachtspunten mee te geven t.b.v. de nadere 
invulling van deze ambities. De formerende partijen benutten de input t.b.v. het nader uitwerken van het 
collegeprogramma.   
 
Iedere fractie krijgt maximaal 5 minuten spreektijd om te reageren op de ambities en om aan te geven hoe 
deze ambities nader ingevuld kunnen worden.  
 
Als spreekvolgorde wordt gehanteerd: éérst de oppositiepartijen van groot naar klein en aansluitend de 
coalitiepartijen van groot naar klein (d.w.z.: Roosendaalse Lijst, PvdA, D66, Burgerbelangen Roosendaal, Forum 
voor Democratie, Vitaal Liberaal, VLP Roosendaal, VVD, GroenLinks en CDA). 
 
Na iedere reflectietermijn van 5 minuten is er gelegenheid voor het geven van een reactie en/of het stellen 
van vragen aan de spreker. Hiertoe krijgen zowel de raadsleden als de woordvoerders namens de formerende 
partijen de gelegenheid. Hierbij is het voorstel om na iedere spreektermijn eerst de raadsleden en aansluitend 
de woordvoerders namens de formerende partijen de gelegenheid te geven voor een reactie/ het stellen van 
vragen. 
 
Indien de raad dat wenst volgt er nog een tweede gespreksronde. 

 

Ter afsluiting wordt de woordvoerder namens de formerende partijen in de gelegenheid gesteld om een korte 
toelichting te geven op het vervolgproces.  

 
3. Sluiting  

 

 

Heeft u vragen? Neem tijdens kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een 
mail naar griffie@roosendaal.nl    

De stukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl  
De raadsbijeenkomst is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  

 
Van de bijeenkomst wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf 

op internet te zien.    
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