
 

 

 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  22 juni 2017 
Tijd:   19.30 uur – 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. 
Op 22 juni 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 15 juni 2017. 
 

 
4. 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 

 
 

5. Raadsvoorstel vaststellen Bestemmingsplan ’t Zand 
Het doel van voorliggend bestemmingsplan is te voorzien in de juridisch-planologische basis voor de 
invulling van het nieuwe woongebied 't Zand, gelegen tussen de bestaande woonwijk Langdonk en de 
Zundertseweg. Het betreft het realiseren van zo'n 50 woningen in een luxe setting. Daartoe is een nieuw 
stedenbouwkundig plan ontwikkeld op basis van het door de gemeenteraad eerder vastgestelde 
raamwerk, dat is doorvertaald in het thans voorliggende bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit raadsvoorstel is als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering vooraf door commissieleden. 
 
 

6. Raadsvoorstel Milieustraat 2.0 
De huidige milieustraat biedt geen mogelijkheden om toekomst bestendig te kunnen worden genoemd. 
Dit komt omdat er momenteel geen ruimte is voor uitbreiding van het aantal afvalstromen. 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwikkelen van een milieustraat 2.0 met de 
voorwaarde dat de extra kosten hiervan niet meer dan € 238.000,- per jaar mogen zijn. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door: 
-GroenLinks 
-SP 



 

 

-Roosendaalse Lijst 
-VLP 
-D66 
-VVD 
-CDA 
-Nieuwe Democraten 

 
 

7. Vraag en Antwoord PvdA en CDA Toekomst van het Theaterhuis Roosendaal 
Betreft antwoorden op schriftelijke vragen over de culturele instellingen die gevestigd zijn in het Essent-
gebouw aan het Kadeplein. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door: 
-PvdA 
-CDA 
 

 
8. SLUITING 

 
De voorzitter van de Commissie, 
 
C.G.M. Janssen 
 
 
 
 
 

 
 

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. 


