
     

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 11 oktober om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
11 oktober 2018 vindt eerst een inspraakbijeenkomst en aansluitend deze raadsvergadering plaats. Voorafgaand 
aan de inspraakbijeenkomst zal bij aanvang van de Raadsavond allereerst de nieuwe gast van de burgemeester, 
Anne Boelen, aan de gemeenteraad worden voorgesteld en geïnstalleerd. 
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

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

 

AGENDA 

1. Opening 

 
2. Vaststellen Raadsagenda 

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 5 juli 2018. 

 
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 42 Nieuw budget starterslening 2018 
b. Voorstel 43 Benoemen monumentenlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
c. Voorstel 44 Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 
d. Voorstel 45 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 
e. Voorstel 46 Bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen 
f. Voorstel 47 Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 
g. Voorstel 48 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 

 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a) Voorstel 49 Bestuursrapportage 2018 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de Bestuursrapportage 2018.  
 
Motivering uit de Commissievergadering (20 september 2018): 
De PvdA-fractie overweegt moties m.b.t. het ‘Huis van de Democratie’ het naar voren halen van het 
onderzoek naar de haalbaarheid ontsluiting Tolberg, ICT en HbHplus. Daarnaast overweegt de PvdA-fractie 
een amendement ten aanzien van de begrotingswijzigingen en zal zoeken naar dekking om sommige  
posten te behouden/labelen (waaronder het overschot op de Kindgelden). Ook GroenLinks heeft 
aangegeven een aantal moties/amendementen te overwegen, maar laat dit afhangen van de informatie die 
nog moet volgen uit gedane toezeggingen. De VVD-fractie heeft aangegeven mee te willen denken met de 
motie van de PvdA m.b.t. het ‘Huis van de Democratie’.  
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7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd: 

 

a) Raadsmededeling 34-2018 Advies voor de commissie voor de bezwaarschriften over Hulp bij de 

Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 38-2018 Bezwaarprocedure en Beleidsregel WMO HbhPlus 

 

Portefeuillehouder: wethouder 

Inhoud:   
Door middel van raadsmededelingen 34-2018 en 38-2018 is de raad in kennis gesteld over het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften op de bezwaren HbhPlus die vorig jaar zijn ingediend (RM 34-
2018) alsmede het collegebesluit om het advies van de commissie voor de bezwaarschriften niet over te 
nemen (RM 38-2018). Gelijktijdig met dit collegebesluit heeft het college de beleidsregel HbhPlus 
vastgesteld.  
 
Motivering uit de Commissievergadering (4 oktober 2018): 
De VLP-fractie heeft aangekondigd met een motie te zullen komen ten behoeve van verankering van een 
aantal uitganspunten. Om deze reden is dit onderwerp ook voor de PvdA-fractie, de fractie van D66, 
GroenLinks en CDA een C-stuk. Ook de SP-fractie en de VVD-fractie hebben aangegeven dit onderwerp als 
C-stuk door te willen geleiden richting de raad. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven de 
motie(s) van de overige partijen af te willen wachten. 
 
De PvdA-fractie overweegt daarnaast een motie ten behoeve van een onderzoek ten aanzien van dit 
dossier.  

 

b) Eigenstandige motie Dag van de Democratie 

 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

Inhoud:   
Betreft een eigenstandige motie over het op jaarlijkse basis organiseren van een Dag van de Roosendaalse 

democratie voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs (bovenbouw), het middelbaar 

beroepsonderwijs en de Associate Degrees Academie. 

 

 

c) Eigenstandige motie Jongerenroos 

 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

Inhoud:   
Betreft een eigenstandige motie om de Jongerenroos in te stellen als Roosendaalse 

jongerenonderscheiding. 

 

 

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. 
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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