AGENDA COMMISSIEVERGADERING
Vergaderdatum:
Tijd:
Vergaderplaats:

donderdag 10 juni 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. 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. Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (GR VRMWB) en Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (GR
RAV)
Met de wijziging van de GR VRMWB is deze weer actueel en kunnen begrotingswijzingen van
technische aard zonder zienswijzeprocedure bij de raden worden doorgevoerd.
Na wijziging van de GR RAV is deze weer actueel voor wat betreft de deelnemende gemeenten.
Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks op deze agenda
geplaatst.
4. Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen
Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2022 ingediend om de raad in de
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties
die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De
ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2020 worden ter kennisname aan de raad aangeboden.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
- CDA
- ChristenUnie
- VLP
- GroenLinks
- D66
- PvdA
- Roosendaalse Lijst
Na inventarisatie is gebleken dat daarbij de volgende gemeenschappelijke regelingen zullen
worden besproken: BWB, Werkplein, WVS, RAV, ICT WBW, Veiligheidsregio, RBL, RWB,

GGD, OMWB.

5. Raadsvoorstel Geurverordening
Met dit raadsvoorstel wordt de raad door het college voorgesteld om -naar aanleiding van het op
11 juni 2020 door de raad genomen aanhoudingsbesluit- geen geurverordening op en vast te
stellen en deze ‘problematiek’ steviger te betrekken en te verankeren in de Omgevingsvisie en
daaruit voortvloeiende omgevingsplannen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks op deze agenda
geplaatst.
6. SLUITING
De voorzitter van de Commissie,
Wilbert Brouwers

