
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 16 september 2021 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 
 

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 9 september 2021. 
 

4. 146-2021 Beantwoording raadsvragen VLP - Ongeval burgemeester Schneiderlaan 
Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP over het ongeval op de burgemeester 
Schneiderlaan begin juni 2021. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- VVD 
 

5. 77-2021 Beantwoording Raadsvragen PvdA en VLP - Verhalen van Wouw in beeld   
Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA en VLP over het behoud van cultureel erfgoed 
door het ontwikkelen van beelden en het behouden van historische plekken en gebouwen die het 
verhaal van de gemeente vertellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- VLP 

 
6. Raadsmededeling 31-2021 Beweegvisie en FIT! akkoord 

Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie Visie op 
sport en bewegen. In de Beweegvisie 2030 worden de ambities op het gebied van sport en 
bewegen vastgelegd en kaders vastgesteld t.b.v. het nemen van beslissingen over toekomstige 
initiatieven en investeringen. Als vervolg op de Beweegvisie is een uitvoeringsplan opgesteld, het 
FIT! akkoord. Dit akkoord is een samenvoeging van het lokale Sportakkoord en Preventieakkoord.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
 Geagendeerd door:  



- PvdA 
- Wezenbeek 
- ChristenUnie 
- Roosendaalse Lijst 
- Burger Belangen Roosendaal 
- D66 
- VVD 
- VLP 

 
7. 151-2021 Raadsvragen PvdA - Rapport eigenwijs transformeren 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA over het rapport eigenwijs transformeren. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- VLP 

 
8. 155-2021 Beantwoording raadsvragen alle fracties - Informatie aandragen aan Kwikstart-app 

Betreft antwoorden op raadsvragen van alle fracties aangaande de zgn. Kwikstart-app. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 

 
9. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 


