
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 24 september 2020 om 19.30 uur.  

 

Hotel Goderie, Stationsplein 5A te Roosendaal.  

De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl   

 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare vergaderingen van 
de gemeenteraad bij te wonen. U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: 
raad.roosendaal.nl/vergaderingen 

 

AGENDA 

1. Opening 

a. Voorstel 28 Tussentijdse benoeming raadsleden 

b. Voorstel 27 Tussentijdse benoeming plaatsvervangend voorzitter raad 

c. Voorstel 26 Tussentijdse benoeming lid agendacommissie 

  

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 9 juli 2020 

 
4. Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst 

a. Ingekomen stukken 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actie- en motielijst 

 

5. A-CATEGORIE  

       Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 

a. Voorstel 29  Krediet Regeling Reductie Energieverbruik 

b. Voorstel 30  Invoering stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties 
c. Voorstel 31  Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 18 in Wouw 
d. Voorstel 32  Nieuw lid raad van Toezicht SOVOR 

 
  

6. B-CATEGORIE 

Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 33 Huisvesting Programma Onderwijs 2020 

Portefeuillehouder: Wethouder van Ginderen 

Het HPO is vastgesteld door het college van B&W. Het is echter aan de raad om de bijbehorende kredieten 
te voteren die benodigd zijn om het HPO te realiseren. In dit raadsvoorstel worden de gevraagde 
kredieten voor vervangende bouw bij Ziezo, de Kroevendonk, de Zilverlinde en de Jeroen Bosch nader 
toegelicht. Bij de beoordeling van het HPO 2020 is rekening gehouden met de voorgenomen 
doordecentralisatie Onderwijshuisvesting, die naar verwachting nog in 2020 voorgelegd zal worden aan de 
raad. In het kader van deze doordecentralisatie en de gevolgen voor het HPO 2020 is kritisch gekeken naar 
de noodzaak voor de toekenning van budgetten in 2020 en vooruitlopend op de doordecentralisatie.  

http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/


Op basis hiervan heeft het college besloten niet alle aanvragen toe te kennen, maar alleen de projecten 
die niet langer kunnen worden uitgesteld. 
 
Motivering: 
De fractie van de VLP heeft aangegeven een motie te overwegen om het college de opdracht mee te 
geven om met alle schoolbesturen gezamenlijk aan tafel te gaan zitten om nadere afspraken te maken 
over mogelijke clustering van scholen per wijk/dorp en dit uit te werken in een meerjarenplan. 
 
Ook de fractie van D66 overweegt met een motie/moties te komen, al dan niet in overleg met de VLP.  
 
De PvdA-fractie overweegt een amendement ten aanzien van de kredieten die zij zou willen voteren. 
Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie ten einde af te dwingen dat, wanneer de raad voor de 
begroting geen bericht heeft ontvangen over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, de raad 
dan een HPO gepresenteerd krijgt.  
 

 

b. Voorstel 34 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Vroenhout  

Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in 
Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande 
bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit zonnepark is daarmee op dit 
moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om 
uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (d.m.v. een afwijking van het bestemmingsplan), 
is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. 
 
Motivering: 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven bedenkingen te hebben en een amendement te overwegen 
waarin zij dit zal verwoorden, waarbij zij voornemens is om geen verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. De PvdA overweegt hierbij ook of er niet iets meer regie vanuit de gemeente moet komen als het 
gaat om co-creëren en/of een protocol ten behoeve van een beter verloop van co-creatieprocessen.  
 

 

7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
a. 026-2020 Vraag en Antwoord D66, PvdA, GroenLinks - Ja_Ja sticker 

 

Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties D66, PvdA en GroenLinks m.b.t. de 
mogelijkheid van invoering van een zgn. ‘Ja – Ja’-sticker, waarbij mensen geen ongevraagde reclamepost 
ontvangen tenzij ze daar zelf om vragen met een ‘Ja – Ja’-sticker. 
 
Motivering: 
De fracties van D66, PvdA en GroenLinks overwegen een motie ten behoeve van de introductie van een 
‘Ja-Ja’-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
 
 

 

 

 

 

 



b. Raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt 

 

Portefeuillehouder: Wethouder van Ginderen 

Inhoud: 
Met raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt, neemt de raad kennis van actuele 
arbeidsmarktontwikkelingen, het afdoen van een aantal toezeggingen en een motie en de inzet in 2020 
voor de Actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022. 
 
Motivering: 
De PvdA-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen t.b.v. een scholingsfonds.   
 

 

c. Raadsmededeling 38-2020 wijziging beleidsregel Hulp bij het huishouden plus 

 

Portefeuillehouder: Wethouder Raaijmakers 

Inhoud: 
Met raadsmededeling 38-2020 wordt de raad geïnformeerd over de herijking van het beleid van de Wmo-
maatwerkvoorziening Hbhplus. Een uitspraak van de rechtbank Breda in januari 2019 geeft aanleiding tot 
deze herijking. De essentiële wijziging van het beleid is dat een basisvoorziening wordt gecreëerd die in de 
gemiddelde situatie toereikend is om een schoon huis te realiseren. Er is nu in het beleíd opgenomen dat 
voor een schoon huis 105 uur per jaar nodig is. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Motivering: 
Dit onderwerp gaat vooralsnog door naar de raadsvergadering van 24 september 2020. De fractie van de 
VLP wil het onderwerp aanhouden i.v.m. de toezeggingen van wethouder Raaijmakers om de tekst van de 
beleidsregel op een tweetal punten aan te passen. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven de 
tekstwijzigingen voor de raadsvergadering aan de raad te zullen verstrekken. 
 

 

 
8. Sluiting  

 

 

Heeft u vragen? Neem tijdens kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een 
mail naar griffie@roosendaal.nl    

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl  
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  

 
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf 

op internet te zien.    
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