De gewijzigde motie 2 is unaniem aangenomen.
Motie 2
‘Roosendaal Studentenstad’
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;
Constaterende dat
• Hogescholen binnen de stadsgrenzen een positief effect hebben op de stad;
• Het hoger beroepsonderwijs in Roosendaal de kans en ambitie heeft om te groeien;
Van mening zijnde dat
• Studenten een onvergetelijke studententijd in Roosendaal moeten kunnen beleven;
• Het daarom wenselijk is dat Roosendaal als studentenstad aantrekkelijker wordt gemaakt;
• Vanuit het oogpunt dat hoogopgeleiden een belangrijke vestigingsfactor zijn voor het
bedrijfsleven, het wenselijk is om studenten ook voor langere tijd aan Roosendaal te binden,
door ze tijdens en na hun studie kansen te bieden voor het vinden van een stageplek, baan of de
mogelijkheid van startups in de omgeving;
Overwegende dat
• Het hierbij van belang is om te weten hoe Roosendaal als studentenstad onder hbo-studenten
wordt ervaren en waar de verbeter-/ontwikkelkansen liggen, ook met het oog op een duurzame
relatie met de stad;
Verzoekt het college
• Een onderzoek uit te voeren naar de beleving van hbo-studenten van Roosendaal als
studentenstad, waarbij tevens wordt gekeken hoe de relatie met de stad kan worden
verduurzaamd en waarbij tevens de behoefte naar woonruimte, creatieve startupvestigingsmogelijkheden en sport- en cultuur wordt meegenomen;
• Ook andere (nieuwe) categorieën studenten en vormen van onderwijs hierbij te betrekken,
zoals het mbo, bijvoorbeeld het CIOS;
• De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek;
• Op basis van de uitkomsten van het onderzoek de raad bij de Kadernota 2020 een voorstel te
presenteren ten behoeve van het aantrekkelijk maken en houden van Roosendaal als
studentenstad;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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