
 

 
INSPRAAK 

                                       
 

Datum:    30 juni 2016  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 
 
In deze raadsavond kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke gevolgen van deze 
voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan deze raadsavond 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstellen 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Vitale wijken en dorpen 
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Aan de hand van de vitaliteitskaarten en de 
geactualiseerde dorps- en wijkperspectieven zijn vorige zomer in alle wijken en dorpen dialoogsessies 
gestart. Samen met bewoners en maatschappelijke partners zijn prioriteiten gesteld om de vitaliteit in 
wijken en dorpen te verbeteren. Over deze prioriteiten zijn we met elkaar in gesprek gegaan. 
De raad wordt voorgesteld om voor een aantal concrete vitaliteitsacties (tweede tranche) geld 
beschikbaar te stellen. Bij een verdere uitwerking van de prioriteiten kunnen later nog andere 
voorstellen volgen. 
 
Inspreker: dhr. L. Priem namens openluchttheater Vrouwenhof 
 
 
Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 
De jaarstukken 2015 bestaat uit het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. In het jaarverslag is te 
lezen wat de voornemens qua beleid waren voor 2015 en in hoeverre die voornemens zijn gerealiseerd. 
In de jaarrekening 2015 staat op welke wijze de gemeente zijn budget wilde inzetten en in hoeverre dat is 
gerealiseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarstukken 2015 vast te stellen. 
 
Inspreker: dhr. J. Huige namens Adviesraad sociaal domein 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor.  
 


