BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST

Datum:
23 mei 2012
Aanvang:
19.30 uur
Vergaderplaats:
Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal
_________________________________________________________________________________
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 22 mei 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail:
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk
portefeuillehouder.

___________________________________________________________________________________
Blok Omgeving
____________________________________________________________________________________
O1
Motie fractie SP over nader onderzoek sluiting consultatiebureaus
De raad wordt voorgesteld het college op te dragen een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten
van het eventueel sluiten van consultatiebureaus alvorens een definitief oordeel daarover uit te spreken.
Bij het onderzoek dienen de effecten op de vitaliteit van de wijken en dorpen en op de wijkperspectieven
zoals vastgelegd in de Agenda van Roosendaal betrokken te worden. De raad wil hierover vóór oktober
2012 nader geïnformeerd worden.
Initiatiefnemer: A.Oudhof namens de SP-fractie
O2
Taakstelling Wmo
De raad wordt voorgesteld de gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waarin de Raad haar oordeel uitspreekt dat de Wmo geen
ruimte laat voor het hanteren van een algemene inkomenstoets, door het Besluit tot wijziging van de
verordening maatschappelijke ondersteuning Roosendaal vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans
O3

Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord - Roosendaal” van de provincie NoordBrabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen om een inpassingsplan vast te stellen met
het oog op de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dinteloord en Roosendaal.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het in procedure brengen van het “Inpassingsplan 150 kVverbinding Dinteloord – Roosendaal” van de provincie Noord-Brabant.
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen
__________________________________________________________________________________

Blok Bestuur
____________________________________________________________________________________

Raadsmededeling 23B-2012 Voortgang Transitie Museum
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak
Op verzoek van de fractie CDA
B1
Jaarstukken 2011
In de jaarstukken 2011 wordt in deel 1 beleidsmatig verantwoording afgelegd over de voornemens in de
begroting. De in deel 2 opgenomen jaarrekening 2011 sluit met een nadelig saldo na bestemming van
€ 1.864.000.
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2011 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
B2
Ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen
Het merendeel van de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan Roosendaal deelneemt
heeft de ontwerp-begroting 2013 ingediend teneinde de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze
naar voren te brengen. Het college heeft de voorliggende begrotingen getoetst aan het normenkader,
zoals dat voorjaar 2011 is voorgesteld door de bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant

en door ons ongewijzigd is overgenomen. De uit de begrotingen voortvloeiende financiële consequenties
zijn verwerkt in de Kadernota 2013, die in de raad van 21 juni a.s. behandeld wordt. De raad wordt
gevraagd conform het voorstel te reageren op de ontwerp-begrotingen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
B3
Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2011 (Erratum)
De raadfracties ontvangen jaarlijks een voorschot op de kosten welke de fracties door het jaar heen
maken voor fractieondersteuning. Binnen de eerste drie maanden van het jaar moet er verantwoording
worden afgelegd over de besteding van de bijdrage. In dit voorstel wordt verantwoording afgelegd over
het gebruik van de bijdragen over 2011. De raad wordt voorgesteld deze verantwoording vast te stellen.
Portefeuillehouder: Burgemeester
__________________________________________________________________________________
Blok Kadernota
____________________________________________________________________________________
Kadernota 2013
Jaarlijks wordt ter voorbereiding van de begroting een Kadernota opgesteld, waarin de belangrijkste
beleidskaders voor het begrotingsjaar worden beschreven. Het college heeft de concept Kadernota 2013
opgesteld. De raad wordt voorgesteld de kadernota 2013 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens ter inzage bij de
informatiebalie van het stadskantoor, de openbare bibliotheken.

