
Motie 5 
Burgerakkoord Roosendaal 

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 november 2016, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017;  
 
 
Overwegende dat: 

 Het college van B&W heeft aangegeven in de brief van 14 oktober 2016 dat er de komende jaren 
extra financiële ruimte overblijft binnen de begroting; 

 
Van mening zijnde dat: 

 Het stadsbestuur, bewoners, deskundigen en ambtenaren met elkaar verbonden worden om 
betere beslissingen te nemen. We willen echte interactie tussen al die betrokkenen; 

 Wezenlijke interactie tussen al die betrokkenen bereikt wordt door vernieuwing in 
besluitvorming en experimenten binnen de lokale democratie; 

 De invloed en verantwoordelijkheid van inwoners dient verder te gaan dan het al gebruikelijke 
meepraten en meedenken; 

 Samen kunnen dan inwoners en stadsbestuur tot nieuwe oplossingen voor Roosendaal komen; 
 
Draagt het college op: 
1. Voor het kerstreces middels een startnotitie inzichtelijk te maken welke trends en 

ontwikkelingen er de eerstvolgende jaren op onze gemeente afkomen, met een terugblik naar de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waarbij deze startnotitie zoveel mogelijk objectief en 
waardevrij wordt opgesteld; 

2. Voor het kerstreces inzichtelijk te maken wat de financiële ruimte en het nieuw financieel 
perspectief is voor de komende jaren (o.a. met verwerking van de voordelen van het Rijk (BUIG-
middelen) en ruimte door inzetten van reserves); 

 
Besluit om: 
1. Een besluitvormend proces in 3-fasen te faciliteren dat moet leiden tot een burgerakkoord. Dit 

op basis van een startnotitie en het participeren van onze inwoners die meedenken en 
onderhandelen over het verdelen van de extra financiële ruimte die vanaf 2017 beschikbaar 
komt in onze gemeente; 

2. In dit proces in ieder geval gebruik te maken van online en offline raadpleging van onze 
inwoners; 

3. De facilitering en vormgeving van dit proces uit te laten werken door de werkgroep 
‘Burgerakkoord Roosendaal’ bestaande uit raadsleden, collegeleden en ambtenaren en dit 
proces voor het kerstreces vast te stellen; 

4. De uitkomst: het ‘Burgerakkoord Roosendaal’ onderdeel te laten uitmaken voor een extra 
raadsvergadering uiterlijk in april 2017; 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Michael Yap, PvdA 

Klaar Koenraad, GroenLinks 

Jeroen van den Beemt, VVD 

Rogier Verhoeven, Partij Verhoeven 

Eric de Regt, Roosendaalse Lijst 

Wilbert Brouwers, VLP 



Bijlage 3-fasen proces ‘Burgerakkoord Roosendaal’ 

 

Fase 1: Verkennen  

Na presentatie van de startnotitie, licht de werkgroep het proces toe. Er wordt uitleg gegeven over 
de financiële werkelijkheid en in deze 1e startbijeenkomst worden geïnteresseerde inwoners, 
maatschappelijke partners, instellingen, bedrijven, adviesorganen geïnformeerd over de 
beïnvloedingsmogelijkheden op de extra financiële ruimte. 

 

Fase 2: Verdiepen en Samenvoegen 

In verschillende themagroepen en in meerdere sessies worden de ideeën voor Roosendaal 
uitgewerkt tot voorstellen met een prijskaartje (kost het geld, of levert het juist geld op?). 
Afgevaardigden uit de themagroepen gaan daarna samen op zoek naar de balans. We moeten binnen 
de mogelijkheden van het budget (de extra financiële ruimte) blijven. De uitdaging is hier om te 
onderhandelen, op zoek te gaan naar slimme bestedingen en te kijken naar creatieve combinaties 
van ideeën. De doelstellingen moeten helder zijn. Wat wil Roosendaal? 

 

Fase 3: Kiezen en De Klap met de Hamer 

Tijdens een slotbijeenkomst wordt heel Roosendaal uitgenodigd te horen welke voorstellen de 
themagroepen hebben gemaakt. Het programma van de dag/avond is onder voorbehoud. Ligt er een 
concept Burgerakkoord, drie scenario’s of tien voorstellen waarvan we er vijf mogen kiezen? Dat is 
afhankelijk van de uitkomst van Fase 2. Het einddoel is om het Burgerakkoord Roosendaal door de 
gemeenteraad van Roosendaal goed te laten keuren. Deze besluitvormende extra raadsvergadering 
zal kort na de slotbijeenkomst worden gehouden. 

 

 

 


