
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 24 juni 2021 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111 te Roosendaal 
 

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. 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 16 juni 2021. 

 

4. 111-2021 Beantwoording Raadsvragen VLP – Snelheid en veiligheid Molensingel Wouw 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP-fractie over de snelheid en veiligheid op de 
Molensingel in Wouw 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Geagendeerd door:  
- VLP 

 

5. Raadsvoorstel Verlenging Ondernemersfonds Binnenstad 
De raad wordt voorgesteld de "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 
Binnenstad Roosendaal" 2022-2026 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- PvdA 

 

6. Raadsvoorstel Stadstuin De Ster 
Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het definitief ontwerp van het project “De Ster 
van Roosendaal: De Tuin van Van Hasselt” (Stadstuin De Ster) vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- VVD 
- PvdA 



 
 
7. Raadsvoorstel Expeditie Duurzaam Roosendaal en EKP i.c.m. Raadsmededeling 36-2021 

Programma Duurzaamheid - verduursamen 
Met raadsmededeling 36-2021 neemt de raad kennis van het nieuwe programma duurzaamheid 
voor de gemeente Roosendaal - verduursamen. Expeditie Duurzaam Roosendaal is één van de 
actiepunten uit dit programma. De raad wordt voorgesteld om het EKP gebouw in te zetten als 
uitvalsbasis en voorbeeldlocatie voor Expeditie Duurzaam Roosendaal (EDR). 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- GroenLinks 
- VVD 

 
 
8. Raadsvoorstel Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Vroenhout   

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Verklaring van 
geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de 
Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Geagendeerd door:  
- CDA 

 

9. Raadsvoorstel Beleidsplan Nieuwe wet Inburgering 
De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Op 26 november 2020 is besloten om de 
uitvoering van deze wet met De6 te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. In het 
voorliggend beleidsplan wordt ingegaan op de nieuwe wet, de samenwerking en de ruimte voor 
een eigen, lokale keuzes en invulling. De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Inburgering vast 
te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 
Geagendeerd door:  
- GroenLinks 
- VLP 
- PvdA 
- Burger Belangen Roosendaal 

 

10. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 


