
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
 

Datum:    3 oktober 2012  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden 
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.  
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 2 oktober 2012 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl). Aanwezigen kunnen korte, informatieve vragen stellen over de voorstellen aan de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
B1 Vaststelling APV 2012 
De raad wordt voorgesteld de nieuwe Algemene plaatselijke verordening (verder: Apv) vast te stellen. 
Aanleiding hiertoe is de dit jaar uitgebrachte model-Apv van de VNG, die als uitgangspunt is genomen 
voor de nieuwe Roosendaalse Apv. Tevens zijn er in de tekst van de nieuwe Apv voorstellen opgenomen 
van zes gemeenten die samenwerken in ons politiedistrict om de Apv’s van deze gemeenten verder op 
elkaar af te stemmen. Lokale wensen en behoeften om bepaalde artikelen te wijzigen zijn ook 
meegenomen in de tekst van de nieuwe Algemene plaatselijke verordening.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Inspreker: dhr. Heijman namens Koninklijke Horeca Nederland 
 
B4 Programmabegroting 2013 
Het bestaande beleid en de in de Kadernota 2013 vastgestelde ambities zijn in de Programmabegroting 
2013 verwoord en financieel vertaald. De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2013 met 
bijbehorende wijziging, meerjarenramingen 2014-2016 vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Inspreker: Marnix Keeven namens Jeugdtheater Roosendaal 
  Saskia Wagemakers (oud leerling) 
 
Note: In het presidium is besloten dat raadsleden technische en toelichtende vragen tot 16 oktober 

schriftelijk kunnen aanleveren bij de griffie. De beantwoording is voorzien op 23 oktober 2012. 
 Vanavond kunnen raadsleden over de begroting vragen stellen aan de insprekers. 
 
Raadsmededeling 61O-2012 Proces woonvoorziening voor mensen met chronisch drugsverslaving 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 
 
Inspreker: mevr. Anita van Dijke 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Bestuur 
____________________________________________________________________________________ 
 
B5 Evaluatie rekenkamer 
De ervaringen met en van de Rekenkamer West-Brabant zijn in dit voorstel geëvalueerd. Op basis van 
deze evaluatie wordt een voorstel geformuleerd voor het continueren van de Rekenkamer West-Brabant 
voor een nieuwe convenantsperiode van 4 jaar. De raad wordt voorgesteld de samenwerking met de 
Rekenkamercommissie West-Brabant op basis van de resultaten van de evaluatie te continueren. 
Portefeuillehouder: burgemeester 
 



B2 Wijziging gemeentelijke regelgeving 
Met ingang van 1 oktober 2012 verandert de hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie. In het 
nieuwe algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit zijn deze wijzigingen doorgevoerd, evenals 
in diverse andere gemeentelijke regelingen.  Daarnaast zijn enkele regelingen ingetrokken en wordt 
voortaan op een aantal aanvragen voor vergunningen en ontheffingen de lex silencio positivo toegepast. 
De raad wordt voorgesteld de klachtenverordening vast te stellen, diverse verordeningen te wijzigen en 
de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens in te trekken. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
 
B3 Initiatiefvoorstel Nadeelcompensatie verordening Roosendaal  
Bij het voorstel nadeelcompensatie gaat het om ‘rechtmatige’ uitoefening van overheidshandelen waarbij 
een, beperkte, groep ondernemers onevenredig wordt getroffen. Hiervan is sprake als blijkt dat deze 
beperkte groep, in vergelijking met andere ondernemers in een min of meer gelijke positie, nadeel lijden 
als direct gevolg van het besluit of de handeling van de gemeente. 
Om deze onevenredige benadeling te beperken is deze nadeelcompensatieverordening in het leven 
geroepen. De raad wordt voorgesteld de nadeelcompensatieverordening Roosendaal vast te stellen. 
Initiatiefnemer: fractie VVD 
 
Raadsmededeling 58B-2012 Omvorming en verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
Op verzoek van de fractie CDA 
__________________________________________________________________________________  
 
Blok Omgeving 
____________________________________________________________________________________ 
 
01 Begroting 2013 WVS-groep 
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de begroting 2013 
met de meerjarenraming 2014 - 2016 aan voor een zienswijze. De raad wordt voorgesteld een zienswijze 
te geven. 
Portefeuillehouder: wethouder Jongmans 
 


