
 
 
 

 

INSPRAAK 

                                      

 

Datum:   8 juli 2021  

Aanvang: 19.30 uur 

Vergaderplaats: Online vergadering 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

In verband met de corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om als toehoorder plaats 

te nemen op een publieke tribune.  

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsvoorstel Kadernota 2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om keuzes 

te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Gezien het 

verkiezingsjaar 2022, is dat nu gefocust op 2022. Deze keuzes worden vervolgens in de 

programmabegroting en in de meerjarenramingen vastgelegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld de 

Kadernota 2022 vast te stellen. 

 

Inspreker:  vooralsnog hebben zich geen insprekers voor dit onderwerp aangemeld. Deadline voor 

aanmelding loopt af op woensdag 7 juli a.s., 12.00 uur. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling overgangsperiode initiatieven en procedures Wro/Omgevingswet 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze raadsmededeling wordt de gemeenteraad in kennis gesteld over de gevolgen van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de bestemmingsplan procedures en initiatieven die vanaf 

nu worden ingediend. 

 

Inspreker:  vooralsnog hebben zich geen insprekers voor dit onderwerp aangemeld. Deadline voor 

aanmelding loopt af op woensdag 7 juli a.s., 12.00 uur. 

 



 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling  Intentieverklaring Domus voorziening 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze raadsmededeling wordt de raad in kennis gesteld van  de ondertekening van de 

intentieverklaring Domus voorziening West-Brabant West door wethouder Zwan namens de 

centrumgemeente Bergen op Zoom. 

  

Inspreker: vooralsnog hebben zich geen insprekers voor dit onderwerp aangemeld. Deadline voor 

aanmelding loopt af op woensdag 7 juli a.s., 12.00 uur. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling KPI (kritische prestatie indicatoren)-verslag en verbeterplan 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het KPI verslag 2O2O en het 

Verbeterplan. Op grond van artikel 3 van de Archiefverordening Roosendaal 2018 wordt door het 

college verslag aan de gemeenteraad gedaan. 

 
Inspreker:  vooralsnog hebben zich geen insprekers voor dit onderwerp aangemeld. Deadline voor 

aanmelding loopt af op woensdag 7 juli a.s., 12.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


