
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

 

Vergaderdatum:  woensdag 12 mei 2021 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Digitaal 
 
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live (en achteraf) volgen via: 
raad.roosendaal.nl 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA  

 
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 22 april 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. Eigenstandige Motie – Co-creatie Unilocatie Bravis-ziekenhuis II 
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen het co-
creatieproces 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:  
- PvdA 
- ChristenUnie 
- Lokaal Sociaal 21 
- VVD 

 
 
 
 

 



6. Eigenstandige Motie – Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal 
Betreft een eigenstandige motie waarmee de raad wordt voorgesteld om zich uit te spreken 
tegen de oprichting van grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente Roosendaal. 
Woordvoerder: Harm Emmen (D66) 

 
Geagendeerd door:  
- VVD 
- CDA 
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- Burger Belangen Roosendaal 
 

 
7. Eigenstandige motie beschermde dorps- en stadsgezichten 

Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college te verzoeken om, 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, nu reeds voorbereidingen te 
treffen/in gang te zetten ten einde beschermde dorps- en stadsgezichten aan te kunnen wijzen en 
deze onder de Omgevingswet vast te kunnen leggen. 
Woordvoerder: Eric de Regt (VLP) 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- VVD 
- CDA  
- D66 

- ChristenUnie 

- Burger Belangen Roosendaal 

 
8. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 


