
     
 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 21 december 2017 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. Op 21 
december 2017 vindt een raadsvergadering plaats.  
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl   

 

A G E N D A :  

 

1. Opening.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda.  

 

3. Vaststellen besluitenlijsten  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 30 november 

2017.  

 

4.  Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst. 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven. 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
c. Actielijst en motielijst. 

 

 
5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  

 

a. Voorstel 65  Belastingvoorstellen 2018. 
b. Voorstel 66 Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. 
c. Voorstel 67 Plan van aanpak doordecentralisatie taken centrumgemeente. 
d. Voorstel 68 Herstelbesluit bestemmingsplan Bulkstraat. 
e. Voorstel 69 Aankoop Mill Hillplein. 

 
 
6. B-CATEGORIE  

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.  

 

a. Voorstel 70 Actieplan integrale veiligheid 2018. 
 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

inhoud:   
Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (kadernota) wordt jaarlijks een actieplan opgesteld. 
Dit actieplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voor dit onderwerp zijn de officier 
van justitie en de politiechef van het team Roosendaal uitgenodigd.   
 
Motivering: 
De VVD overweegt een tweetal moties; een motie m.b.t. (kennis over) cybercriminaliteit en een motie 
m.b.t. ‘safe streets’. 
De CDA-fractie overweegt een motie ten behoeve van een pilot ‘De buurt bestuurt’. 
De SP-fractie overweegt een motie m.b.t. regulering wietteelt.  
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De Nieuwe Democraten hebben aangegeven met meerdere voorstellen te zullen komen, o.a. op de 
onderwerpen: coffeeshops en preventie.  
 

 

 

b. Voorstel 71 Vaststelling bestemmingsplan Tolberg. 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

inhoud:  
Voor Tolberg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft een actualisatieplan. De raad wordt 
voorgesteld het bestemmingsplan Tolberg vast te stellen.  
 
Motivering: 
De VLP komt met een amendement met betrekking tot het Winkelcentrum Tolberg. Dit omdat het 
bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg nog separaat naar de raad komt.   
 
De VLP heeft daarnaast opgemerkt dat geluidswerende voorzieningen alleen toegestaan zijn in de categorie 
‘verkeer’, terwijl de geluidswallen naast het spoor, de Thorbeckelaan en naast de Willem Dreesweg als 
‘groen’ zijn ingetekend. De VLP zal een amendement indienen om dit te corrigeren.  
 

 

 

c. Voorstel 72 Herinrichting openbaar gebied Rondom de Nieuwe Markt. 
 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

inhoud:   
De raad wordt voorgesteld de herinrichting van de delen van het openbaar gebied “Rondom de Nieuwe 
Markt” qua vormgeving aan te laten sluiten bij de uitgevoerde herinrichting van de Nieuwe Markt. Tevens 
wordt voorgesteld om kredieten beschikbaar te stellen voor de directievoering in de Binnenstad en de 
eerste activiteiten in het kader van Smart Retail City Roosendaal. 
 
Motivering: 
De VLP komt met een amendement om de Binnenstaddirectie per 1 april 2018 te beëindigen.  
De VLP komt daarnaast met schriftelijke vragen ten aanzien van de Centrumring.  
 
De PvdA-fractie beziet of zij het voorstel zo kan steunen of dat zij het wil aanpassen om het voorstel nog 
wat sterker te maken. Voor de PvdA-fractie is dit derhalve een B-stuk.  
 
 

 

 
7. C-CATEGORIE  

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd  

 

a. Schriftelijke vragen 308-2017 en 309-2017 inzake biomineralen. 

 

Portefeuillehouder: wethouder  

Motivering: 

De fractie van de PvdA overweegt om een motie om (als raad) beroep in te stellen bij de 

bestuursrechter. 

 

 
 
 
 



 
 
 

b. Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnota Integraal Armoedebeleid. 

 

Portefeuillehouder: wethouder van Poppel 

Inhoud: 
Met raadsmededeling 69-2017 wordt de raad in kennis gesteld van de beleidsnota Integraal 
Armoedebeleid en de directe invulling ervan. 
Motivering: 
De SP-fractie komt met een motie ten aanzien van werk en armoede. 

 
De PvdA-fractie komt met een motie met betrekking tot een fonds schuldenopvang jongeren. 

 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van inzet van een ervaringsdeskundige. 

 
De fractie van de Nieuwe Democraten komt met een motie ‘Handen aan de ploeg’.  

 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie t.b.v. uitbreiding van de opdracht aan de 
armoederegisseur. Tevens overweegt de Roosendaalse Lijst een motie ten behoeve van een buddy-systeem 
kansrijk-kansarm. Daarnaast overweegt de fractie van de Roosendaalse Lijst een motie om alle, maar zeker de 
benoemde doelgroepen die maandelijks tekort komen, in het rapport rekenkamer in beeld te krijgen voor de 
Roosendaalse situatie. Waarna direct de, dan in beeld zijnde mensen uit maandelijks extra tekortkomende 
doelgroepen, met prioriteit geholpen worden met een regelingencheck en indien nodig extra ondersteuning. 

 
 

 

8. Sluiting  

 

 

Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. Neem tijdens kantooruren 
contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een mail naar griffie@roosendaal.nl    

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter inzage bij de 
balie van het stadskantoor en de bibliotheek VannU   

De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  
  

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet 
te zien.
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