COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
8 maart 2018
Tijd:
19.30 uur – 23.00 uur
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan.
Op 8 maart 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 van de besluitenlijst van de commissievergadering van 22 februari 2018.
4. Raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen 4de tranche vitaliteitsacties
De raad wordt voorgesteld om €140.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale
Wijken en Dorpen ten behoeve van de uitvoering van de 4de tranche vitaliteitsacties.
Portefeuillehouder: wethouder Schenk
Geagendeerd door:
-PvdA
-SP
-CDA
-GroenLinks
-D66

5. Raadsvoorstel Omgevingsvergunningsprocedure Van der Veldt, Plantagebaan 57 Wouw
De raad wordt voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van
een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte, het aanbrengen van
verhardingen en het veranderen van de inrichting (milieu) op het perceel Plantagebaan 57 te Wouw.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Geagendeerd door:
-D66

6. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan camping Herelseheide
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Camping Herelseheide vast te stellen. Doel is het tot
stand brengen van een volledig nieuwe planologische regeling voor de camping. Het nieuwe plan
maakt het mogelijk om te komen tot een andere opzet en inrichting van de camping. De camping
“Herelseheide” is gelegen aan de Gareelweg in Moerstraten.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
-VVD

7. Brief College – Overzicht lopende zaken Regio West-Brabant
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de lopende zaken per portefeuille/programma van de
Regio West-Brabant.
Portefeuillehouder: de onderwerpen die de PvdA wenst te bespreken behoren tot de portefeuilles van
wethouder Lok en wethouder Verbraak
Geagendeerd door:
-PvdA

8. Brief Wethouder Verbraak – Economische Barometer Bergen op Zoom en Roosendaal
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de Economische Barometer 2017.
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak
Geagendeerd door:
-PvdA
-SP

9. Eigenstandige motie Nieuwe Democraten Onderzoek VVG De Biggelaar
Betreft een eigenstandige motie van de Nieuwe Democraten ten behoeve van een onderzoek naar de
haalbaarheid van een Vereniging Verzamelings Gebouw in het nagenoeg leegstaande winkelcentrum
De Biggelaar.
Geagendeerd door:
-D66
-PvdA
-VLP

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

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op raad.roosendaal.nl.
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien.

