COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
Tijd:

7 juni 2018
19.30 uur – 23.00 uur

De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan.
Op 7 juni vindt alleen een commissievergadering plaats.
Locatie: Multifunctionele Ruimte, Stadskantoor (Stadserf 1)
N.B.: in verband met een defect aan de lift in het Raadhuis vindt deze vergadering plaats in de
multifunctionele ruimte van het stadskantoor.
Van deze vergadering worden geluidsopnamen gemaakt die achteraf via raad.roosendaal.nl zijn terug te
luisteren.
OPENBARE VERGADERING
A G E N D A:
1. OPENING EN MEDEDELINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. BESLUITENLIJST
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2018.

4. Lis-brief 1104475 – Gemeente Roosendaal – Jaarverslag handhaving Omgevingsrecht 2017
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college uitgevoerde
handhavingsbeleid in 2017.
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer
Geagendeerd door:
-PvdA

5. Ingekomen brief – Integraal verkeersplan Nieuwstraat
Dit betreft een brief van een inwoner aan de raad waarin de aandacht wordt gevestigd op de vertaling
van de motie “integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal” en de vergunningverlening ten behoeve
van de bioscoop.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Geagendeerd door:
-VLP
-PvdA
-SP
-D66
-VVD

6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
-CDA

7. Raadsvoorstel verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke verordening, inkomenstoeslag
en maatregelen- en handhaving
Een wetswijziging in de wet minimumloon, jurisprudentie op het gebied van de Wmo en de motie van
de raad om de hardheidsclausule in de regelgeving op te nemen, zijn aanleiding om de verordeningen
maatschappelijke ondersteuning en individuele inkomenstoeslag en de Maatregelen- en
handhavingsverordening aan te passen.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
-CDA

8. Sluiting
De voorzitter van de Commissie,
W.C.H. Brouwers

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op raad.roosendaal.nl.
Van de vergadering wordt een geluidopname gemaakt. Deze geluidopname is achteraf op internet te beluisteren.

