
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 9 juli 2020 

 

De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester) 
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 
Mevr. I.M. Raaijmakers, Mevr. C.F.G.R. Koenraad, Dhr. C.A. Lok, dhr. A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi 
(GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), E.G.A. 
van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (SP), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van 
Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), A.S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), 
P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. 
Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks) J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), 
M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: mevr. D.C.M. Roeken (CDA), mevr. S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), dhr. C.H.D. 
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP) dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen 
(wethouder). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Voorstel 25 - Raadsvoorstel opheffing geheimhouding begrotingswijziging 2019-04, is aan de agenda 
toegevoegd onder agendapunt 6b-1. Het agendapunt 6b is vernummerd naar agendapunt 6b-2.  
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 25 juni 2020. 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 juni 2020 is 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

 

a. Ingekomen stukken 
 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad zoals 

voorgesteld besloten.  

 

 

 



  

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Over de volgende raadsvragen zijn aanvullende mondelinge vragen gesteld: 
 
22-2020 Raadsvragen CDA – Dag van de Dialoog 
Het CDA heeft ter vergadering ingebracht dat het college in de beantwoording een continu proces 
voorstaat van dialoog en burgerparticipatie bij beleidsvorming. Dat is naar mening van de CDA-fractie 
toch wat anders. Bij de week van de dialoog gingen inwoners onder elkaar het gesprek met elkaar 
aan. Nu wil het college dit jaar de week van het respect organiseren. De CDA heeft de vraag gesteld 
of hier de onderlinge dialoog en kennismaking ook centraal staat. Wethouder Raaijmakers heeft 
aangegeven dat ze de gedachte van de dialoog zal meenemen naar de organisatie van de week van 
het respect.  
 
84-2020 Raadsvragen VLP - Stand van zaken motie verkaveling grote percelen t.b.v. MKB 
De VLP heeft de vraag gesteld of de wethouder in aanvulling op antwoord 3 aan kan geven op welke 
locaties deze vergunningen zijn verleend en voor welke diensten. Wethouder Lok heeft aangegeven 
dat het een viertal vergunningen betreft:  

− Kapstok, Majoppeveld - Een Roosendaals bedrijf dat is verhuisd naar een andere plek (oprichting 

van bedrijfsruimte met kantoren, logistiek) 

− op het Philipsterrein (grond is niet van de gemeente) – LPC (distributiecentrum)  

− vroegere Vero-terrein op Majoppeveld Zuid (grond is niet van de gemeente) - logistieke 

bedrijfsruimte met kantoren 

− op Borchwerf II – Kwadraat, Cable Partners (distributiecentrum met kantoren grotendeels verhuurd 

voor groothandelsactiviteiten) 

 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld naar aanleiding van de Actie- en Motielijst. 
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 22 Verantwoording Fractieondersteuningsbudgetten 2019 
 
 

6. B-CATEGORIE 
 
Onderstaande voorstellen zijn geagendeerd in de B-categorie. 
 
 

a. Voorstel 23 Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening  

 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 23 is amendement 1 Wijziging APV collecteren en venten 
ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Besluit: 

 
1. Beslispunt 1:  

 
1. De wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen, conform 
 bijbehorend concept voorstel met besluit. 
 

 
 
 



  

Aan te vullen met: 
 
Met dien verstande dat in het raadsbesluit verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke 
verordening wordt opgenomen:  
 
Artikel 5:13 (artikel I, onderdeel AT van het wijzigingsbesluit) als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
1. Het is verboden zonder vergunning van het 
college een openbare inzameling van geld of 
goederen te houden of daartoe een intekenlijst 
aan te bieden. 
 
2. Onder een inzameling van geld of goederen 
wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van 
goederen, waartoe ook worden gerekend 
geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het 
aanbieden van diensten aanvaarden van geld of 
goederen, indien daarbij te kennen wordt 
gegeven of de indruk wordt gewekt dat de 
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig 
of ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die 
wordt gehouden: 
a. In besloten kring; 
b. door een instelling met een CBF-keurmerk; 
c. door een andere, door het college 
aangewezen instelling. 
 
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 1.Het is verboden zonder vergunning van het 
college een openbare inzameling van geld of 
goederen te houden of daartoe een intekenlijst 
aan te bieden. 
 
2.Onder een inzameling van geld of goederen 
wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van 
goederen, waartoe ook worden gerekend 
geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het 
aanbieden van diensten aanvaarden van geld of 
goederen, indien daarbij te kennen wordt 
gegeven of de indruk wordt gewekt dat de 
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig 
of ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die 
wordt gehouden: 
a. In besloten kring; 
b. door een instelling met een CBF-keurmerk; 
c. door een andere, door het college 
aangewezen instelling. 
 
4. Bij een inzameling zoals bedoeld in de 
leden 3b en 3c gelden de volgende regels;  
a. de inzameling vindt plaats tussen 08.00 en 
20.30;  
b. de inzameling vindt niet plaats op zon- en 
feestdagen;  
c. de collectanten dragen zichtbaar een 
legitimatiebewijs met hun naam; 
 
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 
 

 
Artikel 5:15 (artikel I, onderdeel AU van het wijzigingsbesluit) als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst 

Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten op door het college, 
in het belang van de openbare orde, 
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren. 
 
2. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod. 
 
3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten op door het college, 
in het belang van de openbare orde, 
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren. 
 
2. Het is verboden te venten: 
a. op zon- en feestdagen en  
b. maandag tot en met zaterdag tussen 20:00 
en 8:00 en indien zonsondergang plaatsvindt 
voor 20.00 tot uiterlijk een half uur na 
zonsondergang. 
 



  

 
4. Het verbod is niet van toepassing op: 
a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 
van de Wegenverkeerswet; 
b. het venten met gedrukte of geschreven 
stukken waarin gedachten en gevoelens worden 
geopenbaard. 
 
5. In afwijking van het bepaalde in het eerste en 
vierde lid is het venten van gedrukte en 
geschreven stukken verboden op door het 
college in het belang van de openbare orde 
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren. 
 
 
 
 

3. Het college kan ontheffing verlenen van de in 
lid 1 en 2 gestelde verboden. 
 
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 
 
5. De verboden zoals genoemd in de leden 1 en 
2 zijn niet van toepassing op: 
a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 
van de Wegenverkeerswet; 
b. het venten met gedrukte of geschreven 
stukken waarin gedachten en gevoelens worden 
geopenbaard. 
 
6. In afwijking van het bepaalde in het eerste en 
vijfde lid is het venten van gedrukte en 
geschreven stukken verboden op door het 
college in het belang van de openbare orde 
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren. 
 

 
En: 
Deze wijziging wordt verwerkt in het Informatief APV met wijzigingen. 
 
2. De toelichting op het raadsvoorstel Actualisering APV aan te vullen met:  
 
1.7 verbod te collecteren en venten na zonsondergang en op zon- en feestdagen 
In de avonduren worden vooral de kwetsbare mensen slachtoffer van babbeltrucs, doordat mensen 

zich voordoen als een persoon die goederen vent of collecteert voor een goed doel. Deze kwetsbare 

groep is vaak huiverig de deur ‘s avonds te openen voor collectanten of personen die goederen 

venten.  

Ter bescherming van de kwetsbare groepen in de samenleving is voorgesteld het collecteren te 

verbieden op zon- en feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:30 en 8.00 uur. De 

collectevergunningen betreffen vooral de landelijke grotere instellingen. In de praktijk komt het erop 

neer dat deze collectes over het algemeen toch voor dit tijdstip worden gehouden. 

Bij het venten, betreft het vaak niet de grote, bekende instellingen. Om deze reden is een verbod 

ingesteld om te venten op zon- en feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:00 en 8.00 

uur en indien zonsondergang plaatsvindt voor 20.00 tot uiterlijk tot een half uur na zonsondergang. Dit 

verbod is niet op deze wijze voor het collecteren ingesteld, omdat er anders voor de instellingen die in 

de wintermaanden op het rooster staan bijna geen mogelijkheid meer bestaat om te collecteren.  

In het voorstel zijn de huidige teksten zo veel mogelijk gehandhaafd en is als basis het VNG-model 
van deze APV-artikelen gevolgd. 
 
Dit nieuwe verbod is vooral een beperking voor de goede doelen die venten.  
 
Onder venten van gedrukte stukken kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het te koop aanbieden van 
een kerstkaart voor Amnesty International.  
 
In bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijk om af te kunnen wijken van deze spelregels voor 
het venten in een ontheffing. 
 
 
Amendement 1 is unaniem aangenomen. 
 



  

 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 23 is tevens amendement 2 Wijziging openingsuren para 
commerciële instellingen ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
 
Besluit: 
 
1. Beslispunt 1:  
 
1. De wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen, conform 
bijbehorend concept voorstel met besluit. 
 
Aan te vullen met: 
 
Met dien verstande dat in het raadsbesluit verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke 
verordening wordt opgenomen:  
 
Artikel 2:34b (artikel I, onderdeel AV) wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe Tekst 

Artikel 2:34b Schenktijden 
paracommerciële rechtspersonen 
1. Paracommerciële rechtspersonen 
verstrekken geen alcoholhoudende drank na 
1.00 uur. 
2. Sportverenigingen verstrekken daarnaast 
geen alcoholhoudende drank voor het einde 
van de eerste wedstrijd of training en vanaf 
tweeënhalf uur na afloop van de laatste 
wedstrijd of training. 

Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële 
rechtspersonen 
1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken 
geen alcoholhoudende drank na 24.00 uur. 
2. Sportverenigingen verstrekken daarnaast 
geen alcoholhoudende drank voor het einde van 
de eerste wedstrijd of training en vanaf 
tweeënhalf uur na afloop van de laatste 
wedstrijd of training. 

 
En: 
Deze wijziging wordt verwerkt in het Informatief APV met wijzigingen. 
 
2. De toelichting op het raadsvoorstel Actualisering APV aan te vullen met:  
 
1.7 aanpassing schenktijden paracommerciële rechtspersonen 
De schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen worden met deze actualisering van de APV 
verkort, waarbij het verstrekken van alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen na 
24.00 uur niet meer is toegestaan. Dit als maatregel tegen oneerlijke concurrentie met de horeca. 
 
 
Amendement 2 is met 2 stemmen voor (Wezenbeek en ChristenUnie) en 28 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Lijst, D66) verworpen. 
 
Dhr. Villée (GroenLinks) was niet aanwezig tijdens het stemmen.  
 
 
Het geamendeerde Voorstel 23 is unaniem aangenomen. 
 
 

b. 1 Voorstel 25 - Opheffing geheimhouding begrotingswijziging 2019-04 

 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst. 
 
Voorstel 25 is unaniem aangenomen.  
 
 



  

b. 2 - Voorstel 24  - Jaarstukken 2019 
 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 24 is amendement 3 Bestemming Jaarrekeningresultaat 
2019 ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  

 
Besluit: 
Beslispunt 2 over het bestemmen van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2019 te wijzigen 
door beslispunt 2.i:  
 
‘€ 26.000 het restant te storten in de Algemene reserve’ 
 
Te wijzigen in: 
‘Het restant van € 26.000 te bestemmen voor de verdere uitwerking van de ideeën van jongeren in en 
aangaande de Coronatijd, welke zijn opgehaald door de Jongerenraad & Jongerenwerk en de 
gemeenteraad’. 
 
Amendement 3 is niet in stemming gebracht. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 24 is tevens amendement 4 Campagne aanpak zwerfafval 
ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  

 
Besluit: 
 
Beslispunt 2 over het bestemmen van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2019 te wijzigen 
door beslispunt 2.i:  
 
‘€ 26.000 het restant te storten in de Algemene reserve’ 
 
Te wijzigen in: 
‘Het restant van € 26.000 in te zetten ten behoeve van een campagne gericht op de aanpak van 
zwerfafval’. 

 
Amendement 4 is niet in stemming gebracht. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 24 is tevens amendement 5 Roosendaal is trots op haar 
vrijwilligers ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  

 
Besluit: 
 
Beslispunt 2 over het bestemmen van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2019 te wijzigen 
door beslispunt 2.i:  
 
‘€ 26.000 het restant te storten in de Algemene reserve’ 
 
Te wijzigen in: 
‘Het restant van € 26.000 in te zetten voor de creatie van een kwalitatief hoogwaardig boekwerk 
waarin een representatieve weerspiegeling wordt opgenomen van de Roosendaalse 
(vrijwilligers)maatschappij van jong tot oud, zorg en welzijn, cultuur, sport, verenigingsleven, 
evenementen, alsmede inzicht van inbreng en hulp van inwoners in relatie tot de Coronacrisis. Dit 
vanuit de stad Roosendaal alsook vanuit de omliggende dorpen. Deze opdracht kan verleend worden 
aan Stichting Social Klus, dat inmiddels een groot netwerk heeft opgebouwd in relatie tot het 
verenigingsleven van Roosendaal en omstreken’ 
 
Amendement 5 is niet in stemming gebracht. 
 
Het Voorstel 24 is met algemene stemmen aanvaard.  
 



  

7. C-CATEGORIE 
 
De volgende onderwerpen ter bespreking in de C-categorie zijn geagendeerd. 
 
 
7.a Raadsmededeling 36-2020 Voorjaarsbrief 2020 
 
Tijdens de beraadslagingen over deze raadsmededeling zijn de volgende moties ingediend.  
 
Motie 1 Extra inzet terugdringen zwerfafval  
 
Met deze motie wordt het college verzocht. 
 
Verzoekt het college om:  
1. Middels de begrotingsbehandeling 2021 een voorstel aan de gemeenteraad te doen toekomen 

voor extra capaciteit handhaving en toezicht op het thema aanpak zwerfafval en deze te voorzien 
van afdoende financiële middelen;  

2. Voor twee hotspots de mogelijkheden voor tijdelijk cameratoezicht, of mobiel cameratoezicht 
verplaatsbaar naar andere hotspots, in kaart te brengen en de gemeenteraad zo snel mogelijk na 
het zomerreces te informeren of dit middel ingezet kan worden tegen stelselmatige overtreders; 

3. De communicatie omtrent (zwerf)afval te intensiveren en in de begroting 2021 hiervoor meer 
budget beschikbaar te stellen; 

 
Motie 1 is unaniem aangenomen. 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het college geen budget beschikbaar gaat stellen in de 
Programmabegroting 2021. Wel zullen de financiële consequenties in kaart gebracht worden.   
 
 
Motie 2 Steun voor cultuurverenigingen tijdens COVID-19 crisis 
 
Verzoekt het college om:  
1. Samen met de cultuurverenigingen te komen tot een convenant waarin afspraken worden 

gemaakt over (aanvullende) ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de periode dat er van 
rijkswege beperkingen zijn opgelegd die effect hebben op de exploitatie van de 
cultuurverenigingen; 

2. Afspraken te maken over de voorwaarden van eventuele steunmaatregelen ten behoeve van het 
borgen van de lokale en regionale infrastructuur en hoe deze ten goede kan komen aan het 
cultureel verenigingsleven en de lokale cultuurondernemers; 

3. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien, te verwerken in de begroting; 
4. De compensatiemiddelen die beschikbaar komen vanuit het Rijk en die specifiek zijn bedoeld voor 

de cultuursector, ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan deze sector;  
 
Motie 2 is aangehouden. 
 
 
Motie 3 Steun voor sportverenigingen tijdens COVID-19 crisis 
 
Verzoekt het college om:  
1. Samen met de sportverenigingen te komen tot een convenant waarin afspraken worden gemaakt 

over (aanvullende) ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de periode dat er van rijkswege 
beperkingen zijn opgelegd die effect hebben op de exploitatie van deze sportverenigingen; 

2. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien, te verwerken in de begroting; 
3. De compensatiemiddelen die eventueel beschikbaar komen vanuit het Rijk en die specifiek zijn 

bedoeld voor de sportsector, ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan deze sector;  
 
Motie 3 is aangehouden. 
 
 
 



  

Motie 4 Steun voor de horeca tijdens COVID-19 crisis 
 
Verzoekt het college om:  
1. De precarioheffing voor de terrassen in de gemeente Roosendaal tenminste te verlagen of kwijt te 

schelden voor de periode dat de terrassen, in verband met een verplichte sluiting van de 
horecazaken, niet open zijn geweest;  

2. Samen met de horeca te komen tot een convenant waarin afspraken worden gemaakt over 
verlenging van maatregelen en andere aanvullende ondersteuningsmaatregelen in de periode dat 
er van rijkwege beperkingen zijn opgelegd die effect hebben op de horeca;  

3. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien, te verwerken in de begroting; 

Motie 4 is aangehouden. 
 

Motie 5 De Roosendaalse Impact Monitor 
 
Verzoekt het college om: 

1. Een dashboard op te stellen, zijnde de Roosendaalse Impact Monitor, opgebouwd uit 
indicatoren die inzicht geven in de staat van onze gemeente, met name op de terreinen 
economie, werk en welzijn (zorg);  

2. Deze Roosendaalse Impact Monitor online beschikbaar te stellen uiterlijk op 1 september 
2020; 

3. De op de gemeentelijke website prominent te publiceren Roosendaalse Impact Monitor in 
ieder geval iedere maand te verversen op grond van de beschikbare data; 
 

Motie 5 is unaniem aangenomen. 
 
Wethouder Theunis heeft over de in het dictum van motie 5 genoemde deadline van 1 september 

2020 aangegeven te hopen het dashboard in september 2020 te kunnen realiseren.  

 

Motie 6 Tijdelijke opvanglocatie in coronatijd voor daklozen in Roosendaal 
 
Verzoekt het college om:  
1. Ervoor zorg te dragen, dat de gemeente Roosendaal gedurende de coronapandemie tijdelijke 

nachtopvang voor dakloze mensen in haar gemeente faciliteert, zodat geen enkele dakloze in 
Roosendaal op straat hoeft te slapen; 

2. De financiële consequenties van deze maatregel te verwerken in de begroting; 
 

Motie 6 is met 15 stemmen voor (ChristenUnie, D66, Wezenbeek, PvdA, VLP, SP) en 16 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks) verworpen. 
 
 
Wethouder Theunis heeft tijdens de beraadslagingen verzocht moties 1 t/m 4 aan te houden. Hierbij 
heeft hij aangegeven dat hij wil wachten tot het najaar met het verbinden van financiële 
consequenties. Wel heeft hij aangegeven dat het college aan de slag zal gaan met de thema’s die in 
deze moties worden benoemd. 
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
24 september 2020. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


