VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL

Donderdag 9 juni 2016 om 19.30 uur.

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl

AGENDA:

HEROPENING VERGADERING
De vergadering is op donderdag 26 mei 2016 om 23.15 uur geschorst en wordt hervat op donderdag 9 juni
2016 om 19.30 uur.

6.B-CATEGORIE
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd

a.

Voorstel 28

'Roosendaal: gezonde stad' centrumring

Motivering:
De fractie van de VLP komt met een amendement om de eerste 2 uur gratis te pakeren.
De fractie van de PvdA komt met een motie ten behoeven van de oost/west verbinding.

2016-05-20

Portefeuillehouder: Lok
inhoud: Samenvatting:
Voor de centrumring is op participatieve wijze een plan gemaakt. Doel van dit plan is het verbeteren
van de herkenbaarheid en de bereikbaarheid van de nieuwe compacte binnenstad door een
herkenbare en eenduidig vormgegeven centrumring te realiseren met meer ruimte voor fietsers,
voetgangers en vergroening. De binnenstad wordt fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’.
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b.

Voorstel 29

Versterking voorliggend veld uitvoering motie raad 04-11-2015

Portefeuillehouder: Polderman
inhoud: De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de notitie 'uitvoering motie
Versterking voorliggend veld'. Hierin presenteert het college een integrale visie op maatschappelijke
participatie en de rol en ontwikkelrichting van het voorliggend veld. Tegelijkertijd biedt de notitie een
overzicht van alle bestaande activiteiten en initiatieven die reeds bijdragen aan de versterking van het
voorliggend veld en daarmee de transformatie van het sociaal domein.
Het college stelt voor de Specifieke Risicoreserve Sociaal Domein eenmalig ter dekking aan te wenden
voor:
1) het instellen van een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven en
2) maatregelen 'Toegankelijkheid basisvoorzieningen' en 'Integratie statushouders'.
Motivering:
De fractie van het CDA komt met een amendement tem behoeven van een nadere uitwerking m.b.t.
een actieve rol in coördinatie en afstemming van signalering en verwijzing tussen partners in het veld.
De fractie van de PvdA komt met een amendement ten behoeve van een nadere uitwerking van de
notitie “Uitvoering motie versterking van het voorliggend veld”.
De fractie van de VLP komt met een amendement om de criteria van het stimuleringsfonds aan te
passen.
De fractie van de VVD komt met een amendement om het impulsbudget voor de integratie van
statushouders te verlagen.

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 en de bibliotheek VannU
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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7. Sluiting
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