
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 14 november 2012 
 
Met raadsmededeling informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over tal van 
uiteenlopende zaken. 
 
Raadsmededelingen kunnen door de raadsleden ter bespreking worden geagendeerd voor een van de 
raadscommissies. Ook kunnen raadsleden hierover tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst technische 
vragen stellen. Zij kunnen een raadsmededeling agenderen tot 13 november 2012 12.00 uur. 
 
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kunt u niet alleen inspreken op raadsvoorstellen maar ook op 
zogenaamde ‘raadsmededelingen’. Deze raadsmededelingen komen niet automatisch op de agenda.  
Hiervoor dient u gebruik te maken van uw inspreekrecht.  
 
U kunt gebruik maken van het inspreekrecht. Dit houdt in dat u tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
maximaal 5 minuten uw reactie kunt geven op de inhoud van een raadsmededeling. Raadsleden kunnen 
hierover aan u vragen stellen. 
 
Mogelijk is uw reactie (mede) aanleiding om de raadsmededeling nader te bespreken in een van de 
raadscommissies. Dit hoeft niet meteen na behandeling van de raadsmededeling duidelijk te zijn. 
 
De gehele tekst van de raadsmededeling is te vinden op www.raad.roosendaal.nl. Op de volgende 
raadsmededeling kan worden ingesproken: 
 
 
Raadsmededelingen : 
 

R63BO Stand van Zaken toezeggingen 

R64B Stand van zaken Zorgstad Roosendaal 

R65O Voortgang transitie buurt- en dorpshuizen 

R66O Brons voor Roosendaal bij Groenste stad-verkiezingen Entente Florale 2012 

R67B Precariobelasting 

R68B Notitie werkgroep museum & archief 

R69BO Memorie van Antwoord raadsvragen programmabegroting 2013 

R70O Actieplan duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen 

 
 
Wilt u inspreken dan dient u zich hiervoor uiterlijk dinsdag 13 november 2012 om 12.00 uur aan te melden bij 
de griffie. Dit kan via e-mail: griffie@roosendaal.nl of telefonisch via 0165 579 277. Inspreken tijdens een 
commissie- of raadsvergadering is niet mogelijk. 
 
De spelregels voor het inspreken en het stellen van vragen kunt u vinden op www.raad.roosendaal.nl onder 
“Uw mening – hoe geef ik mijn mening tijdens de beeldvormende bijeenkomst?” 
 
De definitieve agenda met tijdsaanduiding wordt op dinsdag 13 november 2012 uiterlijk om 17.00 uur 
gepubliceerd op www.raad.roosendaal.nl.  


