
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 22 september 2022 
Tijd: 19:30 uur 

Vergaderplaats: Raadzaal, Raadhuis Markt 1 te Roosendaal 
 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. 
De publieke tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) 
aan te melden indien u plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 
OPENBARE VERGADERING 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 14 juli 2022.  

4. Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant 
2022 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 
2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant. De raad wordt daarbij door het college van 
B&W voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 en daarbij geen 
zienswijze in te dienen. Hierbij wordt de raad voorgesteld om de gewijzigde gemeentelijke 
bijdrage aan de BWB voor het jaar 2022, conform de 1e begrotingswijziging 2022 van de BWB, 
via de gemeentelijke Najaarsbrief op te nemen in de gemeentebegroting 2022. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf door de Agendacommissie op deze 
Commissieagenda geplaatst, dit omdat in de toelichting op het raadsvoorstel wordt aangegeven 
dat het AB verzoekt om een zienswijze uiterlijk eind september.  
 
N.B.: Uit een inventarisatie die door de Griffie vooraf zal worden gedaan, zal blijken of dit 
onderwerp wel/geen inhoudelijke behandeling behoeft. Indien geen inhoudelijke behandeling 
nodig is, zal de voorzitter bij het vaststellen van de agenda voorstellen om het onderwerp alsnog 
van de agenda af te voeren (in dat geval wordt het raadsvoorstel een zgn. hamerstuk voor de 
gemeenteraadsvergadering van 29 september a.s.) 

 

5. Raadsmededeling 38-2022 Transportschaarste landelijk elektriciteitsnet 
De landelijk netbeheerder TenneT heeft op 9 juni jl. bekend gemaakt, dat het hoogspanningsnet 
in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Met raadsmededeling 
38-2022 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de consequenties van de transportschaarste 
op het elektriciteitsnet.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
-VLP 
-VVD 
-PvdA 
-Roosendaalse Lijst 

 

mailto:griffie@roosendaal.nl


6. Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Flaviadonk   
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Flaviadonk vast te stellen. Doel 
van dit bestemmingsplan is om op de locatie Flaviadonk 1 en 2 een woningbouwontwikkeling 
mogelijk te maken in de vorm van flexwoningen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Geagendeerd door:  
-Forum voor Democratie 
 
N.b.: Dit raadsvoorstel zal niet eerder dan om 21.00 uur aan de orde komen. Dit omdat 
wethouder Van Gestel i.v.m. verplichtingen elders niet eerder bij de Commissievergadering 
aanwezig kan zijn.  
  
 

7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Sebastiaan Hamans 

 

  


