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Raadsvoorstel
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
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.
Wij stellen u voor 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.

Aanleiding
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
gevraagd voor 20 januari 2012 aan te geven of zij zich kunnen vinden in die reactie. In de commissie
Bestuur van 15 december 2011 heeft burgemeester Niederer aangegeven vanuit het college alvast een
reactie te sturen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. De VVD fractie heeft vooruitlopend
op bespreking in de raad een motie ingediend over prioritering binnen de SAWB. Die is op 21
december door de raad aanvaard.

Kader
De opmerkingen van de gemeenteraad voor zover die betrekking hadden op de inhoud van de
Strategische Agenda zijn adequaat verwerkt. De gevraagde prioritering binnen de SAWB heeft niet
plaats gevonden en wordt nu alsnog aan de RWB gevraagd naar aanleiding van de motie van de VVD
fractie die 21 december door de raad is aangenomen.

Motivering / toelichting
De Roosendaalse belangen komen voldoende terug in het visiedeel van de Strategische Agenda WestBrabant 2012-2020, op prioritering binnen de SAWB en de positie van de raad bij prioritering en
vaststelling Uitvoeringsprogramma na..

Doel en evaluatie
De gemeenteraad in staat stellen een reactie te geven op de antwoorden van het DB van de RWB op
de Roosendaalse zienswijze op het concept Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, visiedeel.

Financiële aspecten en consequenties
Niet van toepassing, komen pas aan de orde in de regionale bestuursopdrachten.

Communicatie
De zienswijze van de raad zal per brief kenbaar worden gemaakt aan de GR-RWB.

Bijlagen
1. Reactie Dagelijks Bestuur Regio West Brabant op zienswijze gemeente Roosendaal.
2. Motie prioritering Startegische Agenda West-Brabant 2012 – 2020
3. Brief aan bestuur RWB met reactie.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris

De burgemeester,
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De raad van de gemeente Roosendaal,
-

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

-

Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 29 februari 2012.

Besluit:
In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de RWB 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.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2012.

De griffier,

De voorzitter,

