
 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    19 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 17 november 2015 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstellen 
_________________________________________________________________________________ 
 
B1 Raadsvoorstel Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I 
De ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld hebben het college van B&W na een 
zorgvuldig proces verzocht om medewerking te verlenen aan het oprichten van een ondernemersfonds 
voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Door het heffen van een reclamebelasting op 
basis van de WOZ-waarde bij alle op deze bedrijventerreinen gevestigde ondernemers en het storten van 
deze middelen in een ondernemersfonds, krijgen de ondernemersverenigingen de beschikking over de 
financiële middelen om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden. Het college 
omarmt dit initiatief en heeft besloten hieraan medewerking te verlenen en de raad voor te stellen hiervoor 
een verordening reclamebelasting vast te stellen. Na vaststelling van de verordening door de raad zullen 
de ondernemersverenigingen ten behoeve van het ondernemersfonds een stichting in het leven roepen 
en zal het college een overeenkomst met de op te richten stichting aangaan voor overdracht van de 
reclamebelastinggelden en de extra vrijgemaakte middelen via het Economisch Actieplan.  
 
Insprekers: mw. I. Meertens, ondernemer Easy Float 

 dhr. E. Kempenaars 
dhr. Giesberts namens de werkgroep de Meeten 
dhr. R. Bouquet namens ondernemersvereniging Majoppeveld en Borchwerf I   

   
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. 
 
Insprekers: dhr. Hertoghs 

dhr. R. Luschen en dhr. G. Veldkamp 
mw. Lute namens PeP 
dhr. R. van de Geijn, danstheaterwinkel 
dhr. J. van Pul namens het Binnenstadbestuur 
mw. M. van Hummel 
dhr. D. Crusio 
 

 
 
 

 
 

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.  


