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Datum 17 februari 2016

Onderwerp Cultuurvisie

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Ja, raadsmededeting 718-2015 Stand van zaken

motie Cultuurvisie Roosendaal

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

RaadsmededelingTl8-2015 Stand van zaken motie Cultuurvisíe Roosendaal stamt uit december

vorig jaar en is hetaas nog niet aan bod gekomen in een commissievergadering. Uit antwoord op

schriftetijke vragen van de Roosendaals Lijst in januari btijkt dat er sinds de mededeling nog een

gesprek is geweest tussen de werkgroep'motie cultuurvisie'en wethouder Verbraak. Ondanks dit

extra gesprek mogen we votgens de antwoorden nog steeds medio deze maand nieuws vanuit de

werkgroep verwachten. Hier kijken D66, PvdA, GL en de Roosendaatse Lijst reikhalzend naar uit. De

motie van D66, PvdA en GL stamt tenslotte atweer uit juni vorig jaar.

Vooruitlopend op de te ontvangen volgende informatie en de behandeting van deze

raadsmededeling hebben wij de volgende vragen voor de wethouder:

1. De werkgroep is minder divers van samenstelting qua (cultuur-)achtergrond dan wij hadden

ven¡vacht of gehoopt. Hoe wordt zeker gestetd dat a[[e spelers in het culturete vetd binnen

onze hete gemeente toch worden bereikt en betrokken?

Z. De werkgroep teek in gesprekken in november met D66, PvdA en GL en met de Roosendaalse

Lijst op zoek naar vee[ kaders, terwijI wij met onze motie voor een cultuurvisie juist het

adagium 'durf te dromen'voor de werkgroep zouden witten propageren. Hoe staat de

wethouder hierin?

3. Hoe ziet de wethouder in tijd en uitwerking het verdere traject van de totstandkoming van

zowe[ de netwerkorganisatie ats de cuttuurvisie?

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden

066, Alex Raggers

PvdA, Michael Yap

GroenLinks, Ktaar Koenraad

Roosendaalse Lijst, Sjef van Dorst



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. lk heb begin deze week het advies van de werkgroep ontvangen. Mijn eerste indruk is positief en
ik ben voornemens op zeer korte termijn te besluiten en u nader te informeren. Dan pas kan ik u
ook inhoudelijk antwoorden op uw vraag.

2. Eens. Mijn eerste indruk is dat de werkgroep hier goed mee is omgegaan.
3. Zie mijn antwoord bij vraag 1.

Hans Verbraak a

Wethouder Cu
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