
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    21 januari 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 20 januari 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 
_________________________________________________________________________________ 
 
O1 Aankoop Rucphensebaan 64 te Roosendaal en verkoop bouwpercelen Schotsbossenstraat 
- Leemstraat 
De gemeente heeft een koopovereenkomst gesloten voor de woning c.a. aan de Rucphensebaan 64 te 
Roosendaal. De raad zal worden voorgesteld voor deze aankoop de nodige financiële middelen 
beschikbaar te stellen. Na aankoop zullen de opstallen worden gesloopt en zal het perceel verder 
bouwrijp worden gemaakt, zodat dit kan worden toegevoegd aan de uitgeefbare bedrijfspercelen in et 
bedrijventerrein Majoppeveld. Tevens heeft het college besloten een bedrijfsperceel aan de 
Schotsbossenstraat - Zwaanhoefstraat te verkopen aan een plaatselijke ondernemer tegen een 
aangepaste grondprijs. 
 
B2 Benoeming lid Raad van Toezicht SOVOR 
De raad wordt voorgesteld om de heer R. van ‘t Zelfde met terugwerkende kracht vanaf 3 december 2015  
te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
(SOVOR). Deze bevoegdheid is in de Wet op het voortgezet onderwijs voorbehouden aan de raad. Door 
deze benoeming is de Raad van Toezicht van SOVOR weer voltallig. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededelingen 
_________________________________________________________________________________ 
 
2O-2016 Besteding Klijnsmamiddelen 2016 
In de voorgaande jaren heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om de bestrijding van armoede 
te intensiveren en met name daar waar kinderen worden getroffen. De algemene doelstelling is kinderen 
in gezinnen met een laag inkomen de kans geven zich ten volle te ontplooien door middel van onderwijs, 
sport en cultuur. Daar waar eerst onzeker was of we voor het jaar 2016 middelen zouden ontvangen is 
daar nu duidelijkheid in en is een bedrag van € 312.000,- ontvangen. 
 
3O-2016  Solidariteitsafspraken 2016 Jeugd West Brabant West 
Net als vorig jaar heeft Roosendaal voor 2016 solidariteitsafspraken voor de inkoop van jeugdhulp 
gemaakt met de acht andere gemeenten in de regio West-Brabant West. Met deze afspraken verrekenen 
we onderling grote afwijkingen in het budget en verzekeren we er voldoende geld is om inwoners 
jeugdhulp te bieden. 
Naast het beperken van de financiële risico's, behouden de afspraken tegelijkertijd ook een prikkel om als 
individuele gemeente een beïnvloedbare afwijking van de kosten van de jeugdhulp zo veel mogelijk te 



beperken. Onderdeel van de afspraak is dat iedere gemeente een eigen risico van 10% heeft. Het 
eventuele tekort wat er daarna nog bij een gemeente resteert, verdelen we onderling op basis van de 
Rijksinkomsten. 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 


