
 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 
 
Vergaderdatum:  woensdag 24 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 woensdag 24 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 4 oktober 2018.  

 

4. 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 

-PvdA 

-GroenLinks 

-D66 

-VLP 

-SP 

-VVD 

 

5. Lis-brief nr. 153300 – Gegrondverklaring klacht LFO tegen wethouder Lok en 

burgemeester Niederer door Commissie Ombudsman 
Betreft een ingekomen brief met als onderwerp gegrondverklaring klacht LFO tegen 

wethouder Lok en burgemeester Niederer door de Commissie Ombudsman. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok en burgemeester Niederer 

 

Geagendeerd door:  

-PvdA 

-SP 

-ChristenUnie 

-VLP 

 



6. Eigenstandige motie snel glasvezel buitengebied noodzakelijk 
Betreft een eigenstandige motie met als doel bij de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied een graafdiepte van 0,40 m toe te staan. 

Steller: Arwen van Gestel 

 

Geagendeerd door:  

-Roosendaalse Lijst 

-SP 

 

7. Eigenstandige motie kinderpardongemeente  
Betreft een eigenstandige motie met als strekking ervoor te zorgen dat Roosendaal zich 

aansluit bij de 49 andere ‘kinderpardongemeenten’. 

Steller: Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) 

 

Geagendeerd door:  

-SP 

-GroenLinks 

-PvdA 

 

8. Lis-brief nr. 156849 – Verhuizing brandweerkazerne Wouw i.c.m. Vragen Roosendaalse 

Lijst nr. 156-2018 en 173-2018 Brandweerkazerne Wouw 
Betreft een ingekomen brief alsmede schriftelijke vragen van de Roosendaalse Lijst 

inzake plannen voor een andere locatie voor de Brandweerkazerne in Wouw. 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

 

Geagendeerd door:  

-Roosendaalse Lijst 

-SP 

 

9. Sluiting 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Charl Goossens 

 


