
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 23 mei 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 22 mei 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 : 
 

R14O Woningbouwprogrammering 2012-2020 

R15O Stand van zaken herstructurering WVS 

R16O Stand van zaken transitie Wwnv 

R17O Uitvoering Fietsparkeerplan 

R18O Parkeerproblemen Kloosterstraat Wouw 

R19O Jaarverslag Wet kinderopvang 2011 

R20O Definitief ontwerp “Philipslaan HWA-riolering fase 2 N-Edisonstraat”  

R21B Motie 26 Ex-wethouders aan het werk 

R22B Resultaten bewonersenquête 2011 bekend 

R23B Voortgang transitie museum 

R24B Stand van zaken Tongerloplein n.a.v. motie 24 (Agenda van Roosendaal) 

R25B Regionaal trainingscentrum wielrennen in het RBC-stadion 

R26O Transitieplan WVS-groep ten behoeve van herstructureringsaanvraag Wsw 

R27B Inventarisatie behoefte binnensportaccommodaties 

R28O Definitief ontwerp Boomhoefstraat te Wouw 

R29B Actieplan binnenstad 

R30B Uitvoering Motie d.d. 4 april 2012 

R31O Motie Water als Toekomst 

R32O Uitvoering motie 23 Stapelingscan dd 10 november 2011 

R33O Actieplan investering en financiering duurzaamheidsmaatregelen onderwijsgebouwen 

 
 
Wilt u inspreken dan dient u zich hiervoor uiterlijk dinsdag 22 mei 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 22 mei 2012 uiterlijk om 17.00 uur gepubliceerd op 
www.raad.roosendaal.nl.  


