Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
De volgende raadsleden zijn benoemd tot lid van de Commissie Binnenstad:






Michael Yap (PvdA)
René van Broekhoven (Roosendaalse Lijst)
Christian Villée (GroenLinks)
Evelien van der Star-Deijkers (VLP)
Annelies Homma (D66)

Met het vertrek van Annelies Homma als raadslid is er een vacature ontstaan bij de Commissie
Binnenstad.

Kader
De taken en samenstelling van de Commissie Binnenstad zijn opgenomen in de verordening
Commissie binnenstad van de gemeente Roosendaal.
Taken
De Commissie Binnenstad bevordert door zijn specifieke samenstelling, op grond van affiniteit,
deskundigheid en vanuit een apolitieke context, de vervulling van de kaderstellende en controlerende
rollen van de raad op het gebied van de ontwikkeling van de binnenstad. De overweging hierbij is dat
het wenselijk is om als raad te kunnen monitoren of het door de raad gestelde doel: “Het vergroten
van de kracht en levendigheid van de Roosendaalse binnenstad door wonen, werken, ondernemen,
leren en recreëren elkaar te laten versterken” bereikt wordt dan wel bijstelling behoeft.
De commissie:
 Adviseert minstens een keer per jaar (in het najaar) of door de actualiteit of de vastgestelde
kaders moeten worden bijgesteld.
 Adviseert over de uitvoering van de vastgestelde Bewegingen* met criteria die nog met het
college afgesproken moeten worden.
 Is voor dit onderwerp het eerste aanspreekpunt van de raad.
* Afkomstig uit kaderstellende opdracht aan het bestuur inzake de Binnenstad Roosendaal – “Een stad is meer dan Steen”.

Samenstelling
In artikel 3 lid 1 van de verordening Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal is bepaald dat
de commissie bestaat uit vijf raadsleden.
Bij voorkeur is – ondanks de apolitieke rol van de Agendacommissie – zowel de coalitie als de oppositie
vertegenwoordigd in de Commissie Binnenstad.

Wervingsprocedure
Op maandag 17 juni 2019 is de vacature middels een E-mail vanuit de griffie aan de raadsleden
kenbaar gemaakt. Hierin staat dat geïnteresseerde raadsleden zich met een korte schriftelijke
motivatie aan de raad bij de griffie kunnen aanmelden tot en met vrijdag 8 februari 2019, 12.00 uur.

Kandidaten
De onderstaande raadsleden hebben zich aangemeld voor het lidmaatschap van de Commissie
Binnenstad:



Alex Raggers
Kees Verstraten

De motiveringen van de kandidaten zijn als separate bijlagen gevoegd.

Stemming

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Er wordt een schriftelijke stemming gehouden.
Kandidaten kunnen zelf op grond van artikel 28 lid 1 en 3 Gemeentewet niet deelnemen aan de
stemming.

Communicatie
Het benoemingsbesluit zal op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.

