
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 21 oktober 2021 
Tijd:  19:30 uur  
Vergaderplaats: Raadszaal, Raadhuis Markt 1 te Roosendaal 
 
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad ook 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 30 september 2021. 
 

4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Essenseweg 15 in Nispen 
Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is te voorzien in de mogelijkheid om op het 
perceel Essenseweg 15 een woning te realiseren, alsmede een garage met 
bijbehorende oprit ten behoeve van het naastgelegen (bestaande) woonperceel Essenseweg 
11. De raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit onderwerp is rechtstreeks op de agenda geplaatst, zonder agendering door fracties vooraf. 

 
 
5. Brief Auditcommissie – Advies inzake aanpassing kaders vastgoed en nota grondbeleid 

Betreft een brief van de Auditcommissie aan de gemeenteraad met daarin een advies over het 
aanpassen van de kaders vastgoed en de nota grondbeleid. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
- Voorzitter Auditcommissie (namens de Auditcommissie) 
- Wezenbeek 

 

6. 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 en wethouder Raaijmakers 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- PvdA 
- GroenLinks 
 

 



7. Raadsmededeling 53-2021 Uitvoering motie voorkom sluiting Buurthuizen 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan 
de motie 'Voorkom sluiting buurthuizen'. Voor 2022 is een nieuwe subsidieregeling 'Wijk- en 
dorpshuizen 2022-2O25' opengesteld waarbij wordt gefinancierd op basis van onderhoudsplan en 
huisvestingskosten en de subsidie waar nodig kan worden opgewaardeerd op basis van het 
activiteitenplan. Met de nieuwe financierings- en ondersteuningsstructuur wordt een inhoudelijke 
transitie in gang gezet waarbij gestuurd wordt op een goede programmering vanuit de 
buurthuizen die aansluit bij de sociaal maatschappelijk problematiek in wijk of dorp en de 
kwetsbare doelgroepen. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- Roosendaalse Lijst 
- VLP 
- CDA 

 

8. 160-2021 Beantwoording raadsvragen diverse fracties - Verwarrend beleid snippergroen 
Betreft antwoorden op raadsvragen van diverse fracties over het snippergroenbeleid. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- ChristenUnie 
- PvdA 

 
 

9. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Wilbert Brouwers 


