DIGITALE STEMRAADVERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
ROOSENDAAL
Donderdag 26 november om 19.30 uur, aansluitend op de digitale inspraakbijeenkomst

De digitale stemraad vindt online plaats. U kunt de vergadering live (en achteraf) meekijken via
raad.roosendaal.nl
Voor de stemmingen wordt gebruik gemaakt van de stemapp.

AGENDA:
1. Opening

2. Vaststellen Agenda

3. A-CATEGORIE
a. Voorstel 41
b. Voorstel 42
c. Voorstel 43
d. Voorstel 44

Richtlijnen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen
Project Kasteel van Wouw.
Continuering ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en
Borchwerf I
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aanwas

4. B-CATEGORIE
a. Voorstel 45

Veranderopgave nieuwe wet inburgering

Portefeuillehouder: Wethouder van Ginderen
Vanaf 1 juli 2021 zijn de gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk voor
de inburgering van statushouders. Onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kan de
gemeente zorgen voor een goede inburgering en het leren van de taal. Hierbij zet de gemeente in op
duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse taal én participatie. Maar ook kan de
gemeente de inburgering breder trekken dan taalscholing alleen en zo werken aan een goede
integratie in onze samenleving. Door de verantwoordelijk wethouders van De6 is de voorkeur
uitgesproken deze wet gezamenlijk uit te laten voeren door het Werkplein namens de De6. De raad
wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart
van West-Brabant.

a. Initiatiefvoorstel 46

Kaders arbeidsmigrantenbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis
Door de raad is als eerste onderwerp voor de raadsagenda gekozen voor het onderwerp
‘arbeidsmigranten’ in brede zin.
Arbeidsmigratie is meer dan wonen en werken alleen. Het gaat ook over samen leven, participeren en
integreren. In de notitie worden kaders op het gebied van huisvesting, integratie en participatie en
handhaving beschreven.
5. Sluiting

