
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    12 november 2015  
Aanvang: 19.00 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 
 
In de beeldvormende raadsbijeenkomst kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke 
gevolgen van deze voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
 
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 10 november  2015 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).  
 
Indien er geen insprekers aangemeld zijn, vervalt de beeldvormende raadsbijeenkomst. De 
raadsavond start dan om 19.30 uur.  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstellen 
_________________________________________________________________________________ 
 
B1 Raadsvoorstel belastingverordeningen 2016 
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad 
besloten om voor het jaar 2016 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te verhogen 
met het toegepaste inflatiepercentage van 1,3%. Een uitzondering hierop vormen de tarieven van de 
rioolheffing en de parkeerbelastingen. 
 
B2 Drieluik: Actualisering detailhandelsbeleid en bijpassende planologische instrumenten 
In september 2014 heeft de gemeenteraad de koers vastgesteld zoals opgenomen in “Roosendaal: 
gezonde stad”. Die koers houdt in: een compactere binnenstad, waarin winkels en voorzieningen zo veel 
mogelijk worden geconcentreerd. Winkelruimte buiten het centrum die daardoor leegkomt, krijgt een 
andere functie, bijvoorbeeld woonruimte, dienstverlening of creatieve broedplaats. 
Het college heeft vervolgens bovenstaande koers in beleid en uitvoeringsinstrumenten opgenomen. Dit 
heeft geresulteerd in een ‘drieluik’ met de nota ‘Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 
2015’, het voorontwerpbestemmingsplan binnenstad en de notitie ‘Detailhandel en horeca buiten de 
centrumring’. De verwachting is dat dit drieluik de partners van de binnenstad de door hen gewenste 
ruimte biedt voor extra investeringen in de binnenstad. 
 
O3 Afsluiting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 
De derde periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is per 31-12-2014 beëindigd. Het 
college doet verslag van de resultaten van de werkzaamheden die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd. 
Er is nog € 1.025,785,- over. Van het resterende geld stelt het college voor om € 200.000,- in de 
startersleningen te houden. € 289.475 is feitelijk al besteed aan een lopend geluidsproject, conform de 
afspraken met de provincie. De overige middelen worden ingezet om de resterende opgaven voor 
bodem- en geluidsanering aan te pakken. 



 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededelingen 
_________________________________________________________________________________ 
 
56B-2015 Cultuurhuis 
57B-2015 Vennootschapsbelastingplicht gemeenten per 1 januari 2016 
 
 
 
 

 
 

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor.  
 


