
 
 

INSPRAAK 
                                      
 

Datum:    19 september 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 Aanvullend krediet IKC De Stappen 
_________________________________________________________________________________ 
 
In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 heeft stichting KPO Roosendaal 
(KPO) een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in Wouw, waarbij 
uitgegaan is van de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), een voorziening voor onderwijs, 
(peuter)opvang en aanverwante voorzieningen. Op basis van de verordening is alleen het normbedrag 
voor onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat KPO de ontwikkeling van het IKC zou 
voortzetten en een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken en doorberekenen. Op basis van dit VO 
zou een aanvullende aanvraag ingediend en behandeld kunnen worden. Hiermee wordt de Stappen 
gefinancierd op basis van de werkelijke kosten, in plaats van normbedragen. In dit voorstel wordt een 
gevolg gegeven aan deze afspraken.  
 
Insprekers: de heer Boorsma namens Vitaal Wouw 
  de heer Mens namens KPO 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Roosendaal 2019 
_________________________________________________________________________________ 
 
De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin staat welke 
voorzieningen de gemeente aan jeugd en ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpverlening 
is geregeld. De huidige verordening jeugdhulp gemeente Roosendaal 2015 is toe aan actualisatie. 
Directe aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die er toe heeft geleidt dat de 
bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) opgenomen 
dienen te worden in de verordening. Deze nieuwe verordening is geactualiseerd op basis van de 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
Inspreker: de heer Rommens 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  

 

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.  
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