
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                          
                                     
 

Datum:    8 februari 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 7 februari 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: 19.30 – 19.45 uur 
___________________________________________________________________________________ 
B1 Motie Nieuwe Democraten “Roosendaal bevalt prima!” 
De raad wordt voorgesteld een klemmend beroep te doen op alle betrokkenen om te bereiken dat het 
regionale en algemene ziekenhuis St. Franciscus ziekenhuis de mogelijkheid blijft bieden voor een 
normale ziekenhuisbevalling. 
Initiatiefnemer: T. Schijvenaars namens Nieuwe Democraten 
 
Insprekers: Dhr. R. Pal 
  Mevr. Van Iersel namens de verloskundigen v.h. Centrum voor verloskunde ROOS 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving: 19.45 – 20.15 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling 02O-2012 Herstructurering SW 
Portefeuillehouder:wethouder Jongmans 
Op verzoek van de fracties: SP en CDA. 
 
O1 Raadsvoorstel 1

e
 begrotingswijziging 2012 van de GROGZ 

De GROGZ (Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant) stelt voor om in 
verband met aanpassingen in het landelijke kader het toezicht op de  kinderopvang en peuterspeelzalen 
te intensiveren. De gemeente Roosendaal wenst het risicogestuurde toezicht aan te passen. De raad 
wordt voorgesteld aan te geven dat de gemeente Roosendaal jaarlijks alle voorzieningen  gecontroleerd 
wenst te hebben waarbij zodanig wordt gevarieerd met het aantal inspectie-uren dat dit binnen het 
beschikbare budget kan geschieden. 
Portefeuillehouder:wethouder Jongmans 
 
O2 Raadsvoorstel Leefbare Wijken en Dorpen, jaarschijf 2012 
In het kader van “Vitale wijken en dorpen” zijn wijk- en dorpsperspectieven en actieplannen opgesteld. Dit 
voorstel betreft de inzet van middelen uit de bestemmingsreserve in 2012. Het gaat om activiteiten gericht 
op het uitvoeren van de wijk- en dorpsperspectieven en actieplannen en gericht op de organisatie van het 
wijkgericht werken. De raad wordt voorgesteld de begrotingswijziging Leefbare Wijken en Dorpen 
jaarschijf 2012 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Adriaansen 
 
03 Motie GroenLinks over “Kinderpardon” 
De raad wordt voorgesteld het college op te dragen om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te 
dringen op een kinderpardon. 
Initiatiefnemer: K. Koenraad namens GroenLinks 
  
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur: vanaf 20.15 uur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B2 Raadsvoorstel Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 
Het bestuur van de Regio West-Brabant heeft gereageerd op de zienswijze van de Roosendaalse 
gemeenteraad op de concept - Strategische Agenda West-Brabant (SAWB) 2012-2020.  
De raad wordt voorgesteld als reactie de bijgevoegde brief aan de RWB te sturen waarin er ingestemd 
wordt met de reactie op de door Roosendaal ingebrachte opmerkingen en de RWB wordt gevraagd een 
top 5 prioriteitenlijst in de Strategische Agenda op te nemen en de raden in positie te brengen bij het 
vaststellen van die prioriteiten en bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma. 
Portefeuillehouder: burgemeester 
 

B3 Raadsvoorstel financiering KlantContactCentrum (KCC) 
In samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur is een gezamenlijke visie op de 
samenwerking in het KCC geformuleerd. Daarbij is aangesloten bij het landelijk programma Antwoord© 
en de raads- en collegeprogramma’s. Het KCC wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en 
instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende 
producten en diensten van ketenpartners. De raad wordt voorgesteld de investeringskosten voor de 
realisatie van het KCC BER-gemeenten voor  €  150.000 beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder:wethouder Theunis 
 
B4 Motie SP “Code verantwoordelijk marktgedrag” 
De raad wordt voorgesteld om het college op te roepen over te gaan tot ondertekening van de Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche. 
Initiatiefnemer: Corné van Poppel namens de SP-fractie. 
 

 
 

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens ter inzage bij de 

informatiebalie van het stadskantoor, de openbare bibliotheken. 


