VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Woensdag 14 juni 2012 om 19.30 uur
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio via
de frequentie FM 107.9

AGENDA:

1. Opening en vragenhalfuur
1. VLP inzake Reclamebelasting: baten én lasten
2. SP inzake danecetour
2. Vaststellen Raadsagenda

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 16 mei
2012.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

A-CATEGORIE
Onderstaand agendapunten zijn in de raadscommissie(s) behandeld. De voorstellen worden door de raad
aangenomen zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.
5.

a. voorstel nr. 22

Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord - Roosendaal” van de
provincie Noord-Brabant.

b. voorstel nr. 23

Vaststelling bestemmingsplan “Binnenstad Oost - Vrouwenhof”

c. voorstel nr. 24

Taakstelling Wmo

d. voorstel nr. 25

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2011

e. voorstel nr. 26

Ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen

B-CATEGORIE
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
6.
Beslissing op bezwaar verordening winkeltijden

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak
Inhoud:
Wij stellen u voor:
1. het bezwaarschrift van mr. C.J.R. van Binsbergen namens een dertigtal partijen tegen het
besluit tot openstelling van de winkels in Roosendaal op 52 koopzondagen per jaar, in
afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, gedeeltelijk gegrond
te verklaren overeenkomstig bijgevoegde concept beslissing op bezwaar;
2. vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden (inclusief
Toelichting).

2012-06-12

a. Voorstel nr. 27

1

Motivering:
Wethouder Verbraak zegt toe te trachten voor de raadsvergadering duidelijkheid te hebben of het
voorliggende voorstel al dan niet tot een rechtszaak zal leiden.
Wethouder Verbraak zal nog schriftelijk informatie verstrekken over wat de gemeente de
bezwaarcommissie heeft verteld over de hoorzitting van de gemeenteraad, over de inhoud van
de debatten die in commissies en raad zijn gevoerd en welke verslag van de raad of de
hoorzitting aan de commissie zijn verstrekt.
Indien de gemeenteraad niet instemt met het voorstel, wordt daarmee impliciet de opdracht aan
het college gegeven om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Overeenkomstig dit nieuwe
besluit zal dan een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
Commissie Bestuur

a/b Voorstel nr. 30

Raadsvoostel bekrachtiging geheimhouding.

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak
Inhoud:
Wij stellen u voor:
de opgelegde geheimhouding op de bijlage, bevattende het advies van de stadsadvocaat ter
zake van het raadsvoorstel van het college over de beslissing op bezwaar vaststelling
koopzondagen, te bekrachtigen.

b. Voorstel nr. 28

Jaarstukken 2011

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis
Inhoud:
In de Jaarstukken 2011 wordt in deel 1 beleidsmatig verantwoording afgelegd over de
voornemens in de begroting. De in deel 2 opgenomen jaarrekening 2011 sluit met een nadelig
saldo na bestemming van € 1.864.000.

Motivering :
De Roosendaalse Lijst, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks adviseren positief over het voorstel.
De VLP overweegt een motie in te dienen om de bewonersenquête jaarlijks uit te laten voeren.
De Nieuwe Democraten overwegen een motie of amendement in te dienen voor het volledig
transparant maken van de jaarrekening, gegeven het voorbeeld van het ontbreken van getallen
bij aanwijsbare risico’s zoals bij onderhoud en beheer kapitaalgoederen.
Wethouder Theunis zegt toe de aanbevelingen over te nemen en een plan van aanpak voor
uitvoering van de aanbevelingen van de accountant/auditcommissie op te stellen.
Commissie Bestuur

2012-06-12

Wij stellen u voor:
1. de jaarstukken 2011 vast te stellen;
2. het nadelig rekeningsresultaat van € 1.864.000 ten laste te brengen van de algemene
reserve;
3. in 2012 een bedrag van € 250.229 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve
van:
a. storting in de bestemmingsreserve “decentralisatie uitkeringen” € 179.229;
b. het budget HR agenda 2012 € 71.000;
4. de wijziging van de begroting 2012 vast te stellen;
5. in te stemmen met de herziene grondexploitaties;
6. de ten aanzien van de grondexploitaties opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
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C-CATEGORIE
Onderstaand onderwerp is ter bespreking geagendeerd.
7.

a. Eigenstandige motie nader onderzoek sluiting consultatiebureaus

Geagendeerd door :
Inhoud:
De eigenstandige motie van de SP-fractie wordt doorgeleid als C-stuk naar de
raadsvergadering. De fractie zal de motie n.a.v. de commissiebehandeling eventueel aanpassen
-

b. parkeerplaatsen Burg.Prinsensingel Molenstraat en Kloosterstraat.
Inhoud:
De fractie van de VLP overweegt een motie om het collegebesluit terug te draaien of te wijzigen

-

c. R17O-2012 Uitvoering Fietsparkeerplan

Inhoud:.
De fractie Nieuwe Democraten overweegt om een motie in te dienen om de handhaving niet rigide
in te steken.

-

d. Vragenhalfuur Nieuwe Democraten 6 appartementen of kamerverhuur

Inhoud:
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt om een motie in te dienen om zodoende
publiek-private samenwerking gericht op fatsoenlijke huisvesting van de arbeidsmigranten in gang
te zetten

e. R14O- 2012 Woningbouwprogrammering 2012-2020

Geagendeerd door :
Inhoud:
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie om de wethouder op te roepen tot
regionale afstemming van de woningbouwprogrammering.

f. Raadsmededeling 29B-2012 Actieplan binnenstad

Inhoud:
De Nieuwe Democraten overwegen een motie in te dienen om de opdracht aan Groep C
openbaar te maken.

2012-06-12

-
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g. Raadsmededeling 22B-2012 Resultaten Bewonersenquête bekend

Geagendeerd door :
Inhoud
Geagendeerd door de Nieuwe Democraten.
Motivering: De Nieuwe Democraten overwegen een motie in te dienen om vertrouwen aan
burgers te geven.

Sluiting

2012-06-12

8.
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