
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    25 februari 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 24 februari 2015 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl). 
___________________________________________________________________________________ 
 
Blok Inspraak 
___________________________________________________________________________________ 
 
7O-2015 Asfalteren Zundertseweg 
Informatie over de afspraken die inmiddels gemaakt zijn met de indiener van het beroepschrift. Het betreft 
in ieder geval dat het gedeelte gelegen tussen 't Zand en de Onyxdijk voorzien wordt van een 
asfaltconstructie. 
 
Inspreker: mevr. Elsten 

 

3O-2015 Raad Sociaal Domein 
De burger- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein wordt opnieuw vorm gegeven. Mede aan de 
basis hiervan ligt de motie "gemeentelijk platform zorg", aangenomen op 29 oktober 2014. Hierin wordt 
het college opgeroepen een platform te realiseren waarin inwoners hun ervaringen op laagdrempelige 
manier kunnen delen. In de raadsmededeling wordt informatie gegeven over de Regeling Adviesraad 
Sociaal Domein en het opzeggen van de convenanten met de WMO-raad, de Jongerenraad en de 
Seniorenraad als formele adviesorganen. Het convenant met Platform Minima Roosendaal zal per 1 
januari 2016 worden opgezegd. De Jongerenraad, de Seniorenraad en Platform Minima Roosendaal 
krijgen in de nieuwe constructie de status van belangenbehartiger. 
 

Inspreker:  dhr. Van Nassau namens de seniorenraad 

_________________________________________________________________________________  

 
Blok Informatie 
____________________________________________________________________________________ 
 

Presentatie van de rekenkamer over het onderzoeksrapport “Verbonden Partijen”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 


