
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 9 september 2021 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 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 besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 1, 6 en 15 juli 2021. 

 
 
4. Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 

De raad wordt verzocht vast te stellen het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237, vervat in de bij 
dit besluit behorende regels en toelichting met bijbehorende bijlagen en de naar aanleiding van 
de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak aangepaste verbeelding (herstelbesluit). 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Dit raadsvoorstel is op de commissieagenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.  

 

5. Raadsvoorstel Multifunctioneel gebouw Nispen 
In maart 2019 hebben gemeente, Stichting dorpshuis Nisipa, Sint Norbertus Parochie Roosendaal 
en de Wit-Gele Kruis vereniging een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid te 
onderzoeken van de verplaatsing van het gemeenschapshuis Nisipa naar de Maria 
Hemelvaartkerk. Dit haalbaarheidsonderzoek gaat uit van het afstoten van het huidige gebouw 
van Nisipa en het Wit-Gele Kruisgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek is met een positief 
resultaat afgerond. Voor de gemeente Roosendaal geldt dat de te verlenen medewerking in dit 
traject op een aantal onderdelen d.m.v. besluitvorming door de raad dient te worden 
geformaliseerd. Dit wordt verwoord in het raadsvoorstel. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Dit raadsvoorstel is op de commissieagenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.  

 



6. Raadsmededeling 32-2021 Roosendaal Natuurstad 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de visie en strategie en het toetsingskader 
Roosendaal Natuurstad. Met Roosendaal Natuurstad worden de ambities uiteengezet op het 
gebied van vergroening en klimaatadaptatie.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Geagendeerd door:  
- GroenLinks 
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- CDA 
- D66 

 
 

7. Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het dierenwelzijnsbeleid. Dit naar 
aanleiding van de op 4 juli 2019 aangenomen motie Integraal Dierenwelzijnsbeleid. ln deze motie 
is het college verzocht om te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het 
dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal en om een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Geagendeerd door:  
- GroenLinks 
- PvdA 
- VLP 
- ChristenUnie 
- Roosendaalse Lijst 
- CDA 
- Burgen Belangen Roosendaal 
- D66 

 

8. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Jac Wezenbeek 


