INSPRAAK
Datum:
Aanvang:
Vergaderplaats:

23 september 2021
19.30 uur
Innovitapark te Roosendaal (ingang bevindt zich t.o. Industriestraat 14)

_________________________________________________________________________________
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.
Tevens is het mogelijk om een onderwerp dat niet op de agenda staat onder de aandacht te brengen
tijdens het onderdeel “zeepkist”.
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan deze
raadsavond deel te nemen als inspreker.
________________________________________________________________________________
ZEEPKIST
_________________________________________________________________________________
1. De heer Van Wesel maakt gebruik van de zeepkist om namens de vereniging B(eh)ouwt
Nispense Jongeren (BNJ) het onderwerp woningtekort en de wens van deze vereniging onder
de aandacht te brengen.

________________________________________________________________________________
Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal
_________________________________________________________________________________
Roosendaal moet voor arbeidsmigranten een aantrekkelijke, veilige -tijdelijke of permanentevestigingsplaats zijn. Door het stimuleren van een BRP-registratie, communicatie en voorlichting
kunnen arbeidsmigranten worden ondersteund tijdens hun verblijf in Roosendaal. Een integrale
aanpak in de gemeente en samenwerking met andere (regio)gemeenten, ketenpartners, bedrijven en
belangenorganisaties kan prettige en leef- en woonomstandigheden voor deze doelgroep positief
beïnvloeden. De raad wordt voorgesteld de nota “Arbeidsmigranten in Roosendaal” d.d. 20 juli 2021 vast te
setllen.

Insprekers:

de heer Van Nispen namens werkgroep Stationsbuurt
de heer Harskamp namens de ondernemersvereniging Brugstraat
mevrouw Van Hummel

________________________________________________________________________________
Initiatiefvoorstel VLP Groot Visdonk
_________________________________________________________________________________
Met dit initiatiefvoorstel wil de fractie VLP het Landgoed Visdonk uitbreiden en de potentie die dit
gebied heeft vergoten. Niet alleen recreatief, maar ook ten behoeve van het herstellen en het
verbreden van de natuur. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met dit voorstel om het college
opdracht te geven om binnen de omschreven kaders en uitvoeringskaders een strategische visie
“Groot Visdonk” vast te stellen, inclusief financiering, en de gemeenteraad hierover binnen een half
jaar te informeren.
Insprekers:

mevrouw Oostvogels
de heer Foesenek
de heer Naalden namens ZLTO
mevrouw Kerstens
de heer Wagemakers
mevrouw Wagemakers
mevrouw Peeters
de heer Verbocht
de heer Mulders
de heer Van den Nieuwelaar
de heer Van de Sande

_______________________________________________________________________
Raadsvoorstel Jeugdagenda
_________________________________________________________________________________
De jeugdagenda dient als leidraad voor de (onderwijs)partners en gemeente Roosendaal om vanuit
vijf leidende principes ons gezamenlijke doel na te streven: de jeugdigen (0-23 jaar) in Roosendaal zo
gelukkig en zelfstandig mogelijk te laten opgroeien. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de
jeugdagenda.
Inspreker:

mevr. van den Heijkant (namens de Jongerenraad)

Tijdens vergaderingen worden beeldopnames gemaakt, die rechtstreeks en achteraf via
internet (website raad.roosendaal.nl.) te zien zijn. U kunt de vergadering ook buiten beeld
elders in het gebouw rechtstreeks volgen.
Op de website van de gemeenteraad (raad.roosendaal.nl.) vindt u ook de agenda en
vergaderstukken.

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

