
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
 

Datum:    10 maart 2016  
Aanvang: 19.00 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 9 maart 2016 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).  
 
Indien er geen insprekers aangemeld zijn, vervalt de beeldvormende raadsbijeenkomst. De 
raadsavond start dan om 19.30 uur.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstellen 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadsvoorstel Meejarenplan schuldhulpverlening@Roosendaal 2016-2020 
Op 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De gemeente heeft 
binnen de wet de opgave gekregen om haar beleid op het terrein van schuldhulpverlening ten minste 
iedere vier jaar aan te geven in een meerjaren beleidsplan. 
Daarbij geeft de wetgever de gemeente ruimte voor het maken van eigen keuzen. 
Gemeente Roosendaal legt in het meerjarenplan "Schuldhulp@Roosendaal 2016-2020" haar intenties 
vast ten aanzien van de uitvoering van deze wet. Als richtlijn gelden de kaderstelling en hoofdlijnen van 
de wet en worden ambities benoemd. De raad wordt voorgesteld het meerjarenplan vast te stellen. 
 
Inspreker: mw. Van Vlimmeren namens Cliëntenraad sociale zaken Roosendaal 
 
 
 

 
 

Voorafgaand aan de beeldvorming start om 18.30 uur de presentatie van de rekenkamer over 
het rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting 
 
 
 
Raadsvoorstel rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting  
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp 
Ouderenhuisvesting ten einde inzicht te krijgen in het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van 
ouderen op de woningmarkt. De rekenkamer doet verslag van haar bevindingen in de bijgevoegde 
eindrapportage. De raad wordt voorgesteld de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer 
West-Brabant over te nemen en te betrekken bij de kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraad. 
Het college  te verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet 
(kunnen) worden geïmplementeerd. 
 


