INSPRAAK

Datum:
9 mei 2019
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.
__________________________________________________________________________________
Raadsvoorstel subsidiebeleid open en transparant subsidiëren
_________________________________________________________________________________
Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente Roosendaal de subsidieverlening anders te
organiseren. De gemeente dient de subsidieverlening uit te voeren aan de hand van een juridisch kader
voor schaarse (subsidie) middelen. De kern van dit kader is dat alle potentiële partijen de kans krijgen
mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met het nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente nieuwe
partijen daarvoor de ruimte. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het nieuwe
subsidiebeleid, zodat de gemeente op een rechtmatige en transparante werkwijze subsidies kan
verlenen
Insprekers:

dhr. M. Broodbakker OMO scholengemeenschap namens het gehele onderwijs
gemeente Roosendaal
dhr. van Rijen namens WijZijn Traverse
dhr. P. de Klerk namens Roosendaal beweegt/SSNB
mevr. C. Reuvers namens Stichting Leergeld
mevr. D. de Greef namens Centrum Fameus
dhr. B. Huibregtse namens BOOST

__________________________________________________________________________________
Raadsvoorstel Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022
_________________________________________________________________________________
De decentralisaties voert Roosendaal uit in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Dat blijft
zo. De transformatieagenda beschrijft de lokale ambities en speerpunten in aanvulling op de regionale
beleidsplannen voor Jeugd(wet), Wmo en Participatie(wet). De transformatieagenda biedt
richtinggevende kaders en uitgangspunten voor lokale uitvoering van de afzonderlijke beleidsvelden
binnen het sociaal domein. De ambities in de transformatieagenda zijn leidend voor de
subsidiecontracten vanaf 2020 en de doorontwikkeling van Wegwijs als lokale toegangsorganisatie.
De raad wordt voorgesteld om de transformatieagenda sociaal domein 2019-2022; Oog voor Elkaar
vast te stellen.
Inspreker:

mevr. Hoosemans namens MEE West-Brabant.

__________________________________________________________________________________
Raadsmededeling Komst Bravis-ziekenhuis naar locatie Bulkenaar Roosendaal
_________________________________________________________________________________
Na een zorgvuldig selectieproces op basis van een reeks criteria en intensief overleg met veel
belanghebbenden kiest Bravis voor locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. Vanaf 2025 zal alle
spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg centraal in de regio op deze nieuwe hoofdlocatie
worden verleend.

Inspreker:

mevr. L. van Oers
dhr. H. en mevr. N. Gilbers
dhr. P. van Oers
mevr. E. Heijnen
dhr. H. Kops

Deze vergadering is achteraf na te luisteren 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.

