
 

 
INSPRAAK 

                                       
 

Datum:    17 januari 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.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Dienstencheques  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de dienstencheques als middel voor 
kwetsbare inwoners om extra diensten ter ondersteuning in het dagelijks leven voort te zettten. Met 
dienstencheques kunnen kwetsbare inwoners zowel huishoudelijke diensten als andere vormen van 
ondersteuning zoals het doen van boodschappen, hulp bij het voeren van de administratie in te kopen. 
Dit kan vanaf 1 maart 2019 zowel bij de aanbieders van HbH (=hulp bij het huishouden) als bij het 
LeerWerkbedrijf van het ROC Kellebeek. Bij het ROC kunnen inwoners gebruik maken van een 
uitgebreid dienstenaanbod door leerlingen van het ROC.  
 
Inspreker: mevrouw in ’t Veen namens Met Hart voor de Zorg Roosendaal 
   
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2019  
_________________________________________________________________________________ 
 
De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Met de 
vaststelling van een huisvesting programma onderwijs wordt conform de geldende verordening voldaan 
aan deze door de wet aan de gemeente opgelegde verplichting. Bij de beoordeling van het HPO 2019 is 
rekening gehouden met de voorgenomen doordecentralisatie Onderwijshuisvesting, die naar 
verwachting in 2019 geeffectueerd zal worden. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het 
beschikbaar stellen van de benodigde voorbereidingskredieten. 
 
 
Inspreker: de heer Mens namens college van Bestuur KPO Roosendaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

 


