
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

 

Vergaderdatum:  donderdag 14 februari 2019 
Tijd:   19.30 uur tot 23.00 uur 
De commissievergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen 
kan bestaan. Op donderdag 14 februari 2019 vindt eerst een Raadsvergadering en aansluitend de 
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 31 januari 2019.  
 
4. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg vast te stellen. Het 
bestemmingsplan is de juridische basis voor de herontwikkeling en herstructurering van het 
winkelcentrum Tolberg. De interne en externe openbare ruimten worden gerevitaliseerd, het dak 
en de overkapping worden vernieuwd en de winkelvloeroppervlakte wordt uitgebreid. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Geagendeerd door: 
-CDA 
-VLP 
-SP 

 
5. Raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2019 

De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting.  
Met de vaststelling van een huisvesting programma onderwijs wordt conform de geldende 
verordening voldaan aan deze door de wet aan de gemeente opgelegde verplichting. Bij de 
beoordeling van het HPO 2019 is rekening gehouden met de voorgenomen doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting, die naar verwachting in 2019 geeffectueerd zal worden.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Geagendeerd door: 
-Roosendaals Lijst 
-VVD 
-PvdA 
-CDA 
-ChristenUnie 
-VLP 
-D66 
-SP 
 
 
 



 
6. Raadsvoorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark Evertkreekweg en 

raadsvoorstel afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark Hollewegje  
De raad wordt gevraagd om “ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven voor de 
realisatie van zonneparken nabij de Evertkreekweg en het Hollewegje in Roosendaal.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad  
 
Geagendeerd door:  
-CDA 
-VLP 
-ChristenUnie 
-PvdA 
-D66 
-GroenLinks 
 

7. Raadsmededeling 52-2018 Dienstencheques 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop het college met 
ingang van 1 maart 2019 invulling wil gaan geven aan de uitgifte van dienstencheques. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 

Geagendeerd door: 
-VLP 
-SP 
-ChristenUnie                                                         
-D66 

 

8. Sluiting 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

D.C.M. Roeken 


