AGENDA COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
4 oktober 2018
Tijd:
19.30 uur tot 23.00 uur
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen
kan bestaan. Op 4 oktober 2018 vindt alleen een Commissievergadering plaats.
Vergaderplaats:
Raadszaal Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal

OPENBARE VERGADERING
1. OPENING EN MEDEDELINGEN

2. VASTSTELLEN AGENDA
3. BESLUITENLIJST
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 20 september 2018.

4. Raadsvoorstel Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 20182030, genaamd Naar een gezond en veerkrachtig Roosendaal, vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
-PvdA
-ChristenUnie
-VLP

5. Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021
De raad wordt voorgesteld het preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021 vast te
stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
-PvdA
-CDA
-ChristenUnie
-VLP

6. Raadsmededeling 34-2018 Advies van de commissie voor de bezwaarschriften over
Hulp bij de Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 38-2018 Bezwaarprocedure en
Beleidsregel WMO HbhPlus
Door middel van raadsmededelingen 34-2018 en 38-2018 is de raad in kennis gesteld
over het advies van de commissie voor de bezwaarschriften op de bezwaren HbhPlus die
vorig jaar zijn ingediend (RM 34-2018) alsmede het collegebesluit om het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften niet over te nemen (RM 38-2018). Gelijktijdig met dit
collegebesluit heeft het college de beleidsregel HbhPlus vastgesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Geagendeerd door:
-PvdA
-SP
-VLP
-D66
-ChristenUnie
-GroenLinks
-CDA
-Roosendaalse Lijst

7. Eigenstandige motie monitoring duurzame energie
Betreft een eigenstandige motie om de raad en inwoners 2x per jaar te informeren over
de ontwikkelingen aangaande de treden van de zonneladder als ook om andere vormen
van energie uitgebreid te onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken in
combinatie met zonne-energie.
Steller: Roger van Nassau
Geagendeerd door:
-Roosendaalse Lijst
-CDA
-PvdA
-GroenLinks
-D66
-VLP

8. Sluiting
De voorzitter van de Commissie,
Nicole Roeken / Cor Gabriëls

