INSPRAAK
Datum:
30 augustus 2018
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 deze raadsavond 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 deze
raadsavond deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.
________________________________________________________________________________
Eigenstandige motie Jaarlijkse Dag van de Roosendaalse Democratie
_________________________________________________________________________________
In 2018 is voor het eerst de Dag van de Roosendaalse Democratie georganiseerd voor leerlingen uit
het middelbaar onderwijs (bovenbouw) en het middelbaar beroepsonderwijs. Na dit succesvolle
evenement wil de raad door middel van deze motie het college voorstellen om dit evenement jaarlijks te
organiseren en hiervoor geld vrij te maken.
Inspreker:

dhr. Rommens namens de Jongerenraad Roosendaal

________________________________________________________________________________
Raadsmededeling advies van de commissie voor de bezwaarschriften over Hulp bij de
Huishoudingplus
_________________________________________________________________________________
Met deze raadsmededeling wordt de raad op de hoogte gebracht over het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften over de 154 bezwaarschriften die vorig jaar zijn ingediend tegen de besluiten
tot het verlenen van huishoudelijke hulp.
Inspreker:

mevr. In ’t Veen namens met Hart voor de Zorg Roosendaal

________________________________________________________________________________
Eigenstandige motie “Stel de jongerenroos in als Roosendaalse jongerenonderscheiding”
_________________________________________________________________________________
In de gemeente Roosendaal wordt sinds een aantal jaar de Roosenspeld uitgereikt aan Roosendalers
die zich op een bijzondere manier belangeloos inzetten voor de Roosendaalse samenleving. Deze
speld is uitsluitend uitgereikt aan volwassenen. Als aanvulling wordt gevraagd om de jongerenroos in te
stellen als Roosendaalse jongerenonderscheiding.
Inspreker:

dhr. Rommens namens de Jongerenraad Roosendaal

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via
raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en
vergaderstukken.
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail:
griffie@roosendaal.nl.

