
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 15 april 2021 
Tijd:   Aansluitend aan de raadsvergadering van 19.00 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 1 april 2021. 

 
4. Raadsmededeling 16-2021 Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval  

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om restafual 1x per 4 weken in te gaan zamelen. 
Daarbij is ook gemeld dat nascheiding een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor nascheiding in Roosendaal is afgerond en wordt ter kennisgeving 
aangeboden door middel van deze raadsmededeling. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- ChristenUnie 
- VVD 
- CDA 
- D66 
- PvdA 

 
Er wordt aangevangen met de tweede termijn.  

 

5. Raadsvoorstel Intrekken diverse regelingen 
De raad wordt voorgesteld om een aantal regelingen in te trekken omdat zij geen werking meer 
hebben. Het gaat om de volgende regelingen: Verordening alleenrecht op de uitvoering 
schuldhulpverlening, Brandbeveiligingsverordening, Verordening op de Auditcommissie Sociaal 
Domein 2015-2018 en de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Roosendaal.  
Met het bijgevoegde intrekkingsbesluit wordt dit geformaliseerd. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 



6. 55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA - Lobby Goederenspoor 
Betreft antwoorden van raadsvragen van de PvdA-fractie over de lobby voor de komst van een 
goederenspoorlijn. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- VVD 

 

7. Lis-brief gemeente Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen, 
Oudenbosch en Roosendaal 
Betreft een in de raad van de gemeente Moerdijk op 18 maart jl. aangenomen motie waarin, 
mede namens de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk, het college van de gemeente Moerdijk 
wordt opgedragen om samen met de gemeentebesturen van Halderberge en Roosendaal bij 
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen 
in 2023 of eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor 
gaat plaatsvinden in Zevenbergen en te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen 
per direct tussen 23.00 uur en 06.00 uur wordt verlaagd, totdat de geluidsschermen zijn 
geplaatst.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
 

 
8. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 


