
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
 

Datum:    17 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 16 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.  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Cliëntenverordening Werkplein Hart voor West-Brabant 
In artikel 47 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over 
de wijze waarop de personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet betrokken worden 
bij de ontwikkeling van het beleid. Ook in de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-
Brabant is opgenomen dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
cliëntenparticipatie middels bij verordening vast te stellen regels. Met het vaststellen van de verordening 
Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant wordt er een cliëntenraad opgericht voor het 
Werkplein. Deze cliëntenraad gaat invulling geven aan de betrokkenheid, middels een uniforme 
verordening voor de 6 gemeenten. In de gemeente Roosendaal blijft, naast deze Cliëntenraad voor het 
Werkplein, ook de lokale Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Sociale Zaken Roosendaal 
bestaan. Hierbij opgemerkt dat de adviesraad Sociale Domein het adviserende orgaan is voor de 
gemeente en de cliëntenraad Sociale Zaken de rol heeft van belangenbehartiger.  
 
Insprekers: dhr. Van Vlijmen, namens Cliëntenraad SoZa Roosendaal 
  dhr. Van Osch namens Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 


