
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  13 april 2017 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. 
Op 13 april 2017 vindt alleen een commissievergadering plaats. 
 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
A G E N D A: 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
3. BESLUITENLIJST 

Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6 april 2017. 
 
4. Lis-brief nr. 1045030 wethouder Verbraak Economische Actiepunten i.c.m. vragen PvdA – 

Roosendaal moet vooruit, samen vooruit  
Brief waarin de raad geïnformeerd wordt over de Economische Barometer 2016 en over de lopende 
uitvoering van de economische actiepunten. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Geagendeerd door: 
 
-PvdA 
-Nieuwe Democraten 
-SP 
-Roosendaalse Lijst 
-D66 
 

5. Raadsvoorstel vaststelling nieuwe Erfgoedverordening 
De raad wordt voorgesteld de nieuwe Erfgoedverordening Roosendaal 2017 vast te stellen. De nieuwe 
verordening vloeit voort uit nieuwe regelgeving: op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Geagendeerd door:  
-VLP 
-D66 
-CDA 

 
6. Raadsvoorstel herbenoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en aanpassen reglementen 

van orde  
De raad wordt voorgesteld mevr. A. Goemans per 1 oktober 2017 te benoemen tot vaste voorzitter van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de heren ir. F. van den Hout, F. Dommen (welstandsarchitecten), 
D. Visse en de heer ir. J. Hoorn (monumentenspecialisten) te herbenoemen van 1 oktober 2017 tot 1 
oktober 2020. Hiervoor zijn aanpassingen van het huidige reglement van orde noodzakelijk.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Geagendeerd door:  
- VLP 

 
 



 
7. Raadsvoorstel afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs 

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde maatregelen ter afdoening 
van de motie Verhogen kwaliteitsniveau Groen en Grijs en hiervoor benodigde middelen beschikbaar 
te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Schenk 
 
Geagendeerd door:  
- Nieuwe Democraten 
- Roosendaalse Lijst 
- VLP 
- VVD 
- CDA 

 
 
 
8. SLUITING 

 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
G.A.W.A. Verhoeven 
 
 
 
 
 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 


