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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 15 april 2021.
4. Raadsvoorstel Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels
In 2015 stelde de raad de nota 'Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels’ vast. Hierin
staan de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om gezamenlijk sturing te geven op
verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Deze
nota werd in 2015/2016 in alle gemeenteraden in West-Brabant gelijkluidend vastgesteld.
In de regio heeft een evaluatie plaatsgevonden en de resultaten en vervolgstappen worden op
verzoek van de bestuurlijk opdrachtgevers conform bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraden
van de 16 West-Brabantse gemeenten voorgelegd.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Geagendeerd door:
- CDA
- PvdA
- Roosendaalse Lijst
5. Raadsmededeling 21-2021 Plan van aanpak studieplekken Roosendaal
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het plan van aanpak Studieplekken in
Roosendaal.
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Geagendeerd door:
- PvdA
- VLP
- VVD
- D66
- GroenLinks

6. Beantwoording raadsvragen PvdA en VLP - Kroonringen in stad en dorpen
Betreft antwoorden op raadsvragen van PvdA en VLP over het weghalen en plaatsen van
kroonringen in resp. de stad en dorpen.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
- VLP
- PvdA
- ChristenUnie
7. Raadsmededeling 19-2021 Nieuw concept warm onthaal Pius X
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Nieuw concept 'warm onthaal' in de
Pius X (Edisonstraat 55).
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Geagendeerd door:
- PvdA
8. Raadsvragen PvdA - Kwijtschelding Toeristenbelasting i.c.m. Raadsvragen VLP Toeristenbelasting hotelbranche
Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA (nr. 54-2021) in combinatie met antwoorden op
raadsvragen van de VLP (nr. 53-2021) over kwijtschelding van toeristenbelasting.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Geagendeerd door:
- PvdA
- VLP
9. SLUITING
De voorzitter van de Commissie,
Kees Hoendervangers

