
 

 

 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  8 juni 2017 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. 
Op 8 juni 2017 vindt eerst een raadsvergadering en aansluitend de 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 1 juni 2017. 
 

 
4. Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke Regelingen 

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van 
deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2018 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Geagendeerd door: 
-GroenLinks 
-VLP 
-PvdA 
-CDA 

 
 
5. Raadsvoorstel aankoop grond Takspui van Alleewonen 

De raad zal worden voorgesteld in te stemmen met de terugkoop van het terrein en daarvoor de 
benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 

 
 
6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen: Hoeksebaan 2 in Wouwse 

Plantage 
Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief voor het wijzigen van de agrarische bestemming 
naar een woonbestemming op het adres Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage, is het op grond van de 
Wabo nodig dat de gemeenteraad een besluit neemt voor de afgifte van een voorlopige verklaring van 
geen bedenkingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door: 
-VLP 



 

 

Motivering VLP:  
De VLP gaat akkoord met deze ontwerpverklaring maar heeft daarbij de volgende opmerkingen: Er is 
hier sprake van behoud van 550 m² aan bijgebouwen. Het bestemmingsplan Buitengebied Wouw staat 
maximaal 200 m² toe met een minimale sloopverplichting. Een en ander was toen zo verplicht via 
provinciale regels. Eind 2010 is echter de Verordening Ruimte vastgesteld die alleen als voorwaarde 
stelt dat er bij omzetting van boerderijen naar burgerwoning sprake moet zijn van bevordering ruimtelijke 
kwaliteit. De vraag is nu of de Gemeente Roosendaal desalniettemin een eigen beleid in deze wil 
voeren, of dat aangesloten wordt bij huidig provinciaal beleid. De VLP wisselt graag van gedachten hoe 
hier in de toekomst mee om te gaan. 
 
 

7. Vragen PvdA – Verkeersveiligheid spoorwegovergang 
Betreft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van een botsing van een passagierstrein met 
een vrachtwagen op een spoorwegovergang bij Wouw.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door: 
-PvdA 
 
 

8. Raadsmededeling 29-2017 Regionale aanpak personen met verward gedrag 
In deze raadsmededeling wordt een stand van zaken gegeven over de ontwikkeling van een sluitende 
aanpak voor personen met verward gedrag.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Geagendeerd door: 
-GroenLinks 
-Nieuwe Democraten 
-SP 
 
 

9. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
R. Breedveld 
 
 

 
 

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. 


