
 

 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 27 mei 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 besluitenlijst van de commissievergadering van 12 mei 2021. 

 
4. Raadsvoorstel Verkoop Flaviadonk 1 en 2 

Met de verkoop van Flaviadonk 1 en 2 wordt uitvoering gegeven aan de Kaders vastgoed. De 
panden hebben namelijk hun onderwijsfunctie verloren. Met de verkoop wordt de ontwikkeling 
mogelijk gemaakt van tijdelijke huurwoningen in het onderste prijssegment. De vraag naar deze 
woningen is enorm groot. Omdat de koopprijs niet marktconform is, wordt de gemeenteraad 
gevraagd eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- CDA 
- Wezenbeek 

 

5. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Robijndijk 145 
Aan de raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het realiseren van een woning aan de Robijndijk 145 in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- Wezenbeek 

 
 
 
 

 



6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen 2-tal zonneparken Wouw 
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om “Ontwerpverklaringen van geen 
bedenkingen” af te geven voor de realisatie van een tweetal zonneparken nabij de Donkenweg in 
Wouw. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- CDA 
- PvdA 
- ChristenUnie 
- GroenLinks 
 

 
7. Raadsvoorstel Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025 
vast te stellen. Het beoogde effect van het beleidsplan is dat inwoners goed kunnen rondkomen 
en (financieel) zelfredzaam zijn. Het beleidsplan stelt de kaders om als gemeente schulden te 
voorkomen, schulden efficiënt en effectief aan te pakken en schulden duurzaam op te lossen.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- D66 

- Roosendaalse Lijst 

 
8. Eigenstandige motie – Geen kerncentrale in de gemeente Roosendaal 

Met deze motie wordt het college opgeroepen om bij het provinciale bestuur van Noord-Brabant 
en bij de landelijke overheid aan te geven, dat er in de gemeente Roosendaal geen gelegenheid is 
voor een kerncentrale en niet mee te werken aan initiatieven voor het plaatsen van een 
kerncentrale binnen de gemeente Roosendaal.   
Woordvoerder: Christian Villée  
 
Geagendeerd door:  
- Lokaal Sociaal 21 

- VVD 

- PvdA  

- D66 

 

9. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Wilbert Brouwers 


