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Datum: 22 juti2016

Raadsmededeling

Nr.:

Van: College van Burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente

Kopie aan

Onderwerp: 750 jaar Roosendaal in 2018

Bijlage:

lnleiding
ln 2018 bestaat de stad Roosendaal 750 jaar. De bedoeling is om deze mijlpaal op gepaste wijze te
gaan vieren. Door uw raad wordt hiervoor vanaf 2015 € 25.000 per jaar gespaard. Daarnaast heeft u in
uw vergadering van t$jrl¡ 2016 besloten € 100.000,-- extra uit te trekken voor de viering, zodat in
totaal een bedrag beschikbaar is van € 200.000,--.

Doel
Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over de stand van zaken inzake de organisatie van
dit jubileumjaar.

Informatie
Voor de organisatie van de viering van 750 jaar wordt een aparte Stichting opgericht. De voorzitter van
deze Stichting wordt de heer C.C.S. Verbogt.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen (o.a. bemensing, opstellen stichtingsakte) om te
komen tot deze Stichting.
Daarbij wordt onder andere bepaald wat de taken van de Stichting zijn en wordt de opdracht vanuit het
college aan de Stichting geformuleerd.
De opzet is in ieder geval dat het een feest wordt door en voor de inwoners van Roosendaal en dat er
onder andere middels het formeren van een aantal werkgroepen een beroep zal worden gedaan op en
gebruik zal worden gemaakt van de competenties en ervaringen van organisaties en personen op het
gebied van organiseren van activiteiten.

De Stichting zal worden aangestuurd door de Stuurgroep/het comité van aanbeveling onder
voorzitterschap van de burgemeester. De bemensing van deze stuurgroep wordt op dit moment ook
bekeken. ln ieder geval maakt wethouder Verbraak deel uit van deze stuurgroep.

Vervolg (procedure)
ln september zult u nader worden geïnformeerd over de bemensing en taken van de Stichting. En de
wijze waarop de organisatie verder zal worden vormgegeven.
Ook zal er in september een informatieavond worden georganiseerd met als doel ideeên vanuit de
samenleving te inventariseren om op die wijze iedereen de mogelijkheid te geven betrokken te worden
bij de viering van 750 jaar Roosendaal.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop U hiermede voor dit ment voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

en
eester


