VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur.
De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. Op 15 maart
vindt een raadsvergadering plaats.

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 1 maart 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.
b.
c.
d.

Voorstel 09
Voorstel 10
Voorstel 11
Voorstel 12

Vaststellen Bestemmingsplan Camping Herelseheide
Omgevingsvergunningsprocedure Van der Veldt, Plantagebaan 57 Wouw
Vitale Wijken en Dorpen – 4de tranche vitaliteitsacties
Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad

6. B-CATEGORIE

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
a. Voorstel 13

Slimme Binnenstad

Portefeuillehouder: wethouder Lok
inhoud:
Het beleid inzake de Binnenstad is er op gericht dit gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en
consumenten. Om activiteiten en voorzieningen te kunnen opzetten om dit doel te bereiken stelt het
college aan de gemeenteraad voor om een krediet van € 430.350,- beschikbaar te stellen.
Motivering:
De fractie van D66 overweegt een amendement om de aanleg van de wifi uit het voorstel te halen.
De Nieuwe Democraten pleiten ervoor om het raadsvoorstel terug te geven aan het college zodat het
terug kan naar de tekentafel. Dit omdat er volgens de fractie van de Nieuwe Democraten te veel
onduidelijkheden en losse eindjes zitten aan het voorstel. De Nieuwe Democraten zullen hiertoe met een
motie komen.
De VLP heeft aangegeven het voorstel mee terug naar de fractie te zullen nemen. De VLP-fractie beraadt
zich of zij de gevraagde € 430.350 beschikbaar wenst te stellen.
De PvdA-fractie heeft ook aangegeven het raadsvoorstel nog nader te willen bespreken in de
gemeenteraad. De PvdA-fractie overweegt te komen met een motie.

b. Voorstel 14

Beleidsplan Jeugd 2018

Portefeuillehouder: wethouder van Poppel
inhoud:
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.
Motivering:
De fractie van het CDA overweegt een motie ten aanzien van nadere afspraken ten behoeve van een
betere monitoring door de raad.
Het CDA komt daarnaast met een motie gezamenlijk met SP, VLP en Roosendaalse Lijst over Jeugdwerk in
Kalsdonk.
Ook de PvdA-fractie heeft aangegeven dit raadsvoorstel als B-stuk mee te willen nemen naar de raad. De
PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld en wil eerst de beantwoording ervan afwachten.

7. C-CATEGORIE

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd:
a. Eigenstandige motie Nieuwe Democraten onderzoek VVG De Biggelaar
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
inhoud: Betreft een eigenstandige motie van de Nieuwe Democraten ten behoeve van een onderzoek
naar de haalbaarheid van een Vereniging Verzamelings Gebouw in het nagenoeg leegstaande
winkelcentrum De Biggelaar.

Motivering:
Het dictum van de motie wordt aangepast door het onderzoek naar mogelijke locaties breder te
trekken. De precieze tekst wordt in overleg met andere fracties nader vormgegeven.

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.

