
 
 

AANGENOMEN met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, 
Groen Links, Burger Belangen, D66 en Wezenbeek) en 1 stem tegen (Christen Unie) 

 
Motie 10 

Roosendaal Linked 
 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de P&C-stukken; 
 
Overwegende dat:  

• In het Bestuursakkoord het college de ambitie heeft verwoord om meer mensen 
duurzaam deel te kunnen laten nemen aan de samenleving; 

• In een tijd van individualisering en stijgende eenzaamheid onder ouderen en jongeren 
het van groot belang is om de (digitale) verbinding tussen inwoners verder te stimuleren; 

• Inwoners nog geregeld aangeven dat ze het moeilijk vinden om (veelal vrijwilligers-) 
organisaties en andere inwoners te vinden of met de juiste mensen/instanties in contact 
te komen; 

 
Van mening zijnde dat: 

• Het van groot maatschappelijk belang is dat de diverse organisaties, inwoners, 
verenigingen en/of instanties, gemakkelijk te vinden zijn voor de Roosendaalse inwoners; 

• Een app die inwoners in staat stelt om op een laagdrempelige wijze, met de juiste 
organisaties en met elkaar in contact te komen hiertoe uitkomst zou kunnen bieden; 

 
Verzoekt het college: 
1. Een app te ontwikkelen - danwel een bestaande app zoals Nextdoor uit te breiden -  die 

inwoners in staat stelt om op een laagdrempelige wijze, met elkaar en met de juiste 
organisaties in contact te komen en waarin tevens een platform wordt opgenomen waar 
vraag en aanbod samenkomen, waardoor ook organisaties onderling gemakkelijker de 
verbinding aan kunnen gaan; 

2. Hiertoe met een voorstel te komen in de Programmabegroting 2020; 
3. De kosten te dekken uit het restant Ontwikkel- en innovatiefonds (ad. € 325.000). 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
CDA, Robert Breedveld 
VLP, Evelien van der Star-Deijkers 
Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven 
VVD, Sanneke Vermeulen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
D66, Alex Raggers 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


 


