
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De leden van de Commissie Binnenstad uit de vorige bestuursperiode (2018-2022) hebben een 
nalatenschapsdocument opgesteld ten behoeve van de nieuwe gemeenteraad. In dit 
nalatenschapsdocument wordt de gemeenteraad geadviseerd om in de bestuursperiode 2022-2026 
niet opnieuw een Commissie Binnenstad te bemensen. Het Presidium heeft in haar vergadering van 2 
juni 2022 dit advies overgenomen en de Griffie verzocht om een voorstel tot intrekken van de 
Verordening van de Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal voor te bereiden.  
 
Beoogd effect 
Het opheffen van de Commissie Binnenstad door middel van het intrekken van de Verordening van de 
Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal. 
 
Argumentatie 
De Verordening op de Commissie Binnenstad is in werking getreden op 29 april 2013 om de toen in 
gang te zetten bewegingen vanuit de kader stellende opdracht “Een stad is meer dan Steen” te 
kunnen monitoren middels een Commissie Binnenstad (bestaande uit 5 raadsleden).  
 
“Een stad is meer dan Steen” is door het toenmalige College van B&W nader uitgewerkt in het rapport 
“Roosendaal Gezonde Stad” en gelet op wat hier in de loop der jaren reeds concreet van is uitgewerkt 
(de zgn. mandjes van Riek Bakker), is de nut en noodzaak van een aparte raadscommissie voor de 
binnenstad komen te vervallen.  
 
Kijkend naar de afgelopen bestuursperiode kan geconcludeerd worden dat de commissie Binnenstad 
vooral een rol heeft gehad in het in kaart brengen van een stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen in 
de Binnenstad en het volgen van deze ontwikkelingen op hoofdlijnen. Daarbij kan worden 
geconcludeerd, dat hier geen aparte commissie Binnenstad voor benodigd is; deze informatie was, 
vanuit de actieve informatieplicht van het college, anders ook wel richting de raad gekomen.  
 
Kanttekeningen en Risico’s  
Niet van toepassing 
 
Financiën 
Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden.  
 
Communicatie 
Het besluit tot intrekken van de Verordening Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal zal 
na vaststelling door de raad worden gepubliceerd op overheid.nl. 
 
Bijlagen 
- Verordening Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal 
- Ontwerpbesluit tot intrekken van de Verordening Commissie Binnenstad 
 
 
 


