
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

 
Vergaderdatum:  donderdag 24 februari 2022 
Tijd: 19:00 uur (let op: dit is een half uur eerder dan u gewend bent) 

Vergaderplaats: Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 - reguliere commissiebezetting 
 
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. 
De publieke tribune is beperkt geopend. Dit als gevolg van de corona-maatregelen. U wordt 
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 besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 3 februari 2022 en 16 

februari.  

 

4. Raadsvoorstel definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen zonneparken De 
Donken 
Naar aanleiding van het voornemen de gevraagde verklaringen van geen bedenkingen te 
weigeren hebben de (geweigerde) ontwerp verklaringen van geen bedenkingen alsmede 
ontwerpbeschikkingen vanaf 9 augustus jl. ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één 
zienswijze door de initiatiefnemer naar voren gebracht. De zienswijze geeft geen aanleiding om 
alsnog een verklaringen van geen bedenkingen af te geven. De raad wordt voorgesteld de 
verklaringen van geen bedenkingen, voor het realiseren van de aangevraagde zonneparken aan 
de Donkenweg te Wouw, definitief te weigeren. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 
 
 

5. Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2022 Werkplein i.c.m. Kaderbrief 2023 Werkplein 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Gewijzigde Begroting 2022, de 2e  
begrotingswijziging 2022 en de Begroting Inburgering 2022 van het Werkplein Hart van West-
Brabant, en daarbij geen zienswijze in te dienen. In de Kaderbrief 2023 zijn de uitgangspunten 
opgenomen die de gemeenteraden aan het Werkplein voor 2023 hebben aangegeven. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Geagendeerd door: 

- Dhr. (Peter) Raijmaekers (namens de raadsrapporteurs Werkplein) 

- PvdA 

mailto:griffie@roosendaal.nl


6. 249-2021 Beantwoording raadsvragen GroenLinks – Gehoorschade aan jongeren 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de fractie van GroenLinks over gehoorschade bij 
jongeren. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
-GroenLinks 
 

7. Raadsvoorstel Adviesrecht Bopa’s en participatieplicht 
De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023, naar verwachting, in werking. 
Hierdoor veranderen onder meer de processen rondom omgevingsvergunningen. Vanaf de 
inwerkingtreding van de wet heeft de raad adviesrecht over "buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten (bopa's)", voor zover zij zelf heeft vastgelegd voor welke categorieën 
zij dat adviesrecht wil gebruiken. Daarnaast kan de raad aangeven in welke gevallen zij 
participatie verplicht stelt bij een bopa. Voorstel is om 9 categorieën van gevallen aan te wijzen 
waarin het adviesrecht wordt toegepast. Deze gevallen worden tevens aangewezen als 
aanvragen waarvoor een participatieplicht geldt. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
-VVD 
-PvdA 
 

8. Raadsvoorstel aanpassing verordening Erfgoedsubsidie 
De raad wordt voorgesteld om de Verordening tot wijziging van de Erfgoedsubsidieverordening 
vast te stellen. De voorgestelde aanpassing van de Erfgoedsubsidieverordening heeft twee 
doelen: 1. Het verlagen van de subsidiedrempel voor het uitvoeren van de regeling zodat het 
aanvragen van subsidie toegankelijker wordt. Dan kunnen meer monumenteneigenaren gebruik 
maken van de regeling. 2. Het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om subsidie te 
verstrekken voor reconstructiewerkzaamheden. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
-Roosendaalse Lijst 
 

9. Raadsmededeling 81-2021 Public Art Roosendaal 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de nota Public Art Roosendaal – kunst in de 
openbare ruimte. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door:  
-Roosendaalse Lijst 
-VLP 
-PvdA 
 

10. Initiatiefvoorstel Groot Visdonk 
Dit initiatiefvoorstel beoogt het Landgoed Visdonk uit te breiden en de potentie die dit gebied 
heeft te vergoten. Niet alleen recreatief, maar ook ten behoeve van het herstellen en het 
verbreden van de natuur. De raad wordt in het initiatiefvoorstel voorgesteld om het college 
opdracht te geven om binnen de omschreven kaders en uitvoeringskaders een strategische visie 
“Groot Visdonk” vast te stellen. 
Indiener van het initiatiefvoorstel: dhr. (Arwen) van Gestel (VLP) 
 



Geagendeerd door:  
-VVD 
-ChristenUnie 
-PvdA 
-GroenLinks 
-CDA 
-Roosendaalse Lijst 
-VLP 
-D66 

 

11. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Jac Wezenbeek 


