
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    13 mei 2015  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 

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 de beeldvormende raadsbijeenkomst kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke 
gevolgen van deze voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
 
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12 mei 2015 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).  
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstellen 
___________________________________________________________________________________ 
 
B/O5 Kadernota 2016 
Een jaar na het vaststellen van de bestuursovereenkomst kan in deze kadernota gesteld worden dat het 
goed gaat met Roosendaal. De afgelopen jaren is een stevig financieel fundament gelegd en veranderde 
de rol.  Deze Kadernota gaat verder op de in de Bestuursovereenkomst 2014-2018 ‘Werken aan een 
evenwichtig Roosendaal’ ingeslagen weg. Het college stelt een aantal maatregelen voor om te komen tot 
een sluitende meerjarenbegroting. De raad wordt voorgesteld de kadernota 2016 vast te stellen. 
 
Inspreker: mw. F. Assink namens Bibliotheek VANnU 
 
O6 Uitgangspunten herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie 
Voor de Nieuwe Markt is in samenwerking met ondernemers, bewoners en creatieven een plan gemaakt. 
Doel van dit plan is de beleving te verbeteren van dit plein en daarmee letterlijk een nieuw kloppend hart 
van de binnenstad te creëren. De raad wordt voorgesteld de uitgangspunten voor de uitwerking en 
realisatie voor de Nieuwe Markt vast te stellen en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. 
 
Inspreker:  dhr. T. Roelofs 
  dhr. J. Hertoghs 

dhr. Vierkant namens bestuur binnenstadorganisatie 
 
   

 

 

 

 

 
 

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl . Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor.  
 


