
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
 

Datum:    29 augustus 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 28 augustus 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 Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Bestuur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B1 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting 
In 2011 heeft de Rekenkamer West-Brabant onderzoek gedaan naar de huisvesting van onderwijs. De 
rekenkamer geeft vooraf een korte toelichting inclusief haar bevindingen over het onderzoek. De raad 
wordt voorgesteld de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college van B&W opdracht te 
geven deze aanbevelingen te implementeren. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer/Inhoudelijk wethouder Verbraak 
Rekenkamer geeft een korte presentatie. 
 
B2 Aangaan GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en opheffen GR Regionale 

Milieudienst West-Brabant 
De raad wordt voorgesteld om aan het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant als bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 
B3 Overgangsjaar waarderingssubsidies 2013 
Tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli 2012 is door het college toegezegd dat de raad zo spoedig 
mogelijk een voorstel ontvangt voor de verlening van waarderingssubsidies in 2013. De raad wordt 
voorgesteld om alle verenigingen en organisaties die in 2012 een waarderingssubsidie ontvangen hebben 
in 2013 op hetzelfde niveau te subsidiëren. 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 
____________________________________________________________________________________ 
 
Blok Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
O1 Voorlopige verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning 

met ruimtelijke onderbouwing appartementen Sterrebos. 
Teneinde te kunnen starten met de bouw van 20 appartementen voor SGLVG-bewoners (sterk 
gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten) op het terrein van Sterrebos aan de Onyxdijk te 
Roosendaal is de procedure omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing opgestart. De raad 
wordt voorgesteld om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 



Raadsmededeling 56O Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025  
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
Op verzoek van de fracties VVD en CDA. 
 
O2 Meerjarenplan schuldhulpverlening 
Op 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De gemeente heeft 
binnen de wet de opgave gekregen om haar beleid op het terrein van schuldhulpverlening ten minste 
iedere vier jaar aan te geven in een meerjaren beleidsplan. 
De raad wordt voorgesteld het meerjarenplan “schuldhulp@Roosendaal” vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans  
 
Raadsmededeling 53O Stand van zaken afdeling sociale zaken en transitie Wwnv 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
Op verzoek van de fracties GroenLinks en SP. 
 


