
 
 

INSPRAAK 
  virtuele bijeenkomst 

 
 
 

Datum:    27 augustus 2020  
Aanvang: 19.30 uur 
 
 
De bijeenkomst vindt online plaats. U kunt de bijeenkomst live (en achteraf) bekijken via de 
raadswebsite raad.roosendaal.nl. Hier vindt u ook de agenda en vergaderstukken. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

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. 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Huisvesting Programma Ondewijs 2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Met de 
vaststelling van een huisvesting programma onderwijs door het college wordt conform de geldende 
verordening in 2020 voldaan aan deze door de wet aan de gemeente opgelegde verplichting. Bij de 
beoordeling van het HPO 2020 is rekening gehouden met de voorgenomen doordecentralisatie 
Onderwijshuisvesting. In het kader van deze doordecentralisatie en de gevolgen voor het HPO 2020 is 
kritisch gekeken naar de noodzaak voor de toekenning van budgetten in 2020 en vooruitlopend op de 
doordecentralisatie. Op basis hiervan heeft het college besloten niet alle aanvragen toe te kennen, 
maar alleen de projecten die niet langer kunnen worden uitgesteld. De raad wordt voorgesteld om in te 
stemmen met het voorliggend raadsvoorstel.  
 
Insprekers:: de heer Dekker, bestuurder Kroevendonk 
  De heer Mens, college van bestuur KPO Roosendaal 
  De heer Steffens, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Wijziging beleidsregel Hulp bij het huishouden plus 
_________________________________________________________________________________ 

 
Informatie over de herijking van het beleid van de Wmo-maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden plus. 
 
Inspreker: mevrouw in ’t Veen namens Hart voor de Zorg 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling MEC Roosendaal centrum voor duurzaamheid 
_________________________________________________________________________________ 

 
Informatie over de procesafspraken die de gemeente Roosendaal met het MEC heeft gemaakt ten aanzien 
van de toekomstige relatie met het MEC. 

 
Inspreker: de heer van Iersel namens MEC 
 
 

 



________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Update realisatie zonneparken 
_________________________________________________________________________________ 

 
Informatie over de voortgang van de realisatie van de zonneparken naar aanleiding van de uitwerking 
van de aangenomen motie Co-creatie. Deze update vindt om de twee maanden plaats. 
 
 
Insprekers: de heer De Greef 
  de heer Meerbach 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Vaststelling startdocumenten omgevingsvisie 
_________________________________________________________________________________ 

 
De raad wordt in kennis gesteld van de startdocumenten voor de omgevingsvisie. 
Deze documenten vormen de basis om verder te werken aan de omgevingsvisie in samenspraak met externe 
partijen en inwoners. 
 

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

 

 


