AGENDA COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
Tijd:
Vergaderplaats:

donderdag 1 juli 2021
19:30 uur
Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111 te Roosendaal

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare
vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen, zonder u zich hiervoor
vooraf aan te melden bij de Griffie. De Griffie kan aangeven of er plaats op de publieke tribune
beschikbaar is (bel tijdens kantooruren: 0165 – 579277 of mail naar: griffie@roosendaal.nl).
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl
OPENBARE VERGADERING

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

2. VASTSTELLEN AGENDA
3. BESLUITENLIJST
Vaststellen van de besluitenlijst van de Commissievergadering van 24 juni 2021.

4. Raadsvoorstel Jaarstukken 2020
Middels de Jaarstukken 2020 legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad
over de uitvoering van de Programmabegroting 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
- VLP
- ChristenUnie
- VVD
- Roosendaalse Lijst
- D66
- PvdA
5. Raadsvoorstel Gemeentegarantie en voorbereidingskrediet Stichting St. Jan
De gemeenteraad wordt voorgesteld om wensen en bedenkingen aan te geven over het
voornemen van het college om een gemeentegarantie te verstrekken van € 3.600.000 voor
maximaal 40 jaar om de St. Jan een cultureel maatschappelijke invulling te geven.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
- VLP
- PvdA
- Roosendaalse Lijst

6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 56-62 in
Wouw
Aan de raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor
het realiseren van15 appartementen op het perceel gelegen aan de Roosendaalsestraat 56-62 in
Wouw.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks op de commissieagenda
geplaatst.

7.

Eigenstandige motie VLP - Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis II
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen het cocreatieproces voor de Unilocatie Bravis, zoals eerder opgedragen door de raad en zoals nader
omschreven in de motie, alsnog zo optimaal mogelijk te faciliteren en te stimuleren én erop toe te
zien dat dit proces zorgvuldig verloopt.
Woordvoerder: Arwen van Gestel (VLP)
Geagendeerd door:
- VVD

8. SLUITING
De voorzitter van de Commissie,
Kees Hoendervangers

