
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 20 december om 19.30 uur.  

 

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
20 december 2018 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 vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 22 november 

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 59 Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening 
b. Voorstel 60 Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart 

  voor West-Brabant 2016  
 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
a. Voorstel 61 Najaarsbrief Financiën 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   
In de bestuursrapportage 2018 kon de septembercirculaire 2018 niet verwerkt worden. De uitkomsten van 
de septembercirculaire waren voor de gemeente Roosendaal onverwacht negatief voor het lopende 
begrotingsjaar 2018. In totaal is de rijksbijdrage voor 2018 met €1.696.000 naar beneden bijgesteld ten 
opzichte van de meicirculaire 2018. In de Najaarsbrief Financiën wordt een voorstel gedaan om het 
ontstane tekort van 1,7 miljoen te dekken.  
 
De raad wordt voorgesteld het voorstel tot dekking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2018, 
zoals aangegeven in de Najaarsbrief Financiën, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.  
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Motivering: 
Dit voorstel is zonder agendering door fracties vooraf, rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst.  

 

b. Voorstel 62   Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 en Actieplan Integrale Veiligheid  
2019 

 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

Inhoud:   
De raad wordt voorgesteld het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 ‘Samen bouwen aan 
onze veiligheid’ vast te stellen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld het Actieplan Integrale Veiligheid 
2019 ‘Veiligheid, uw en onze zorg’ vast te stellen. 
 
Motivering: 
De CDA-fractie komt met een motie om te bezien of de Boa’s vast aan wijken en dorpen kunnen worden 
gekoppeld.  
 
De Roosendaalse Lijst overweegt een motie ten behoeve van een pop-up store veiligheid. Dit als extra 
informatiebron over veiligheid voor inwoners. 

 
PvdA overweegt (een) motie(s) om te realiseren dat (1.) er een BRP-ambtenaar wordt toegevoegd aan het 
BOA-team, (2.) dat alle panden bestemd voor verhuur vergund worden en (3.) dat er een digitaal 
nachtregister komt voor deze panden. 
 
De ChristenUnie heeft aangegeven eerst de door de burgemeester toegezegde informatie over de 
commerciële zeden-overdracht (van de politie naar de gemeente per 1 januari 2019) te willen afwachten. 
Hetzelfde geldt voor de toegezegde informatie omtrent een visie rondom (preventie) kinderen/jeugd 
(crimineel gedrag in de kinderjaren). 
 
Voor de VLP is dit een B-stuk omdat de VLP nog wil kijken naar het bestedingsvoorstel. 
Ook voor D66 is het voorstel om die reden een B-stuk. 

 
 

c. Voorstel 63 Kredietvotering Huis van Roosendaal 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud:   
Het college heeft in november 2016 besloten om het stadskantoor duurzaam te renoveren tot het HUIS 
van Roosendaal. Daartoe is in april 2017 de visie vastgesteld wat zich heeft vertaald (juli 2017) in een 
Programma van Eisen voor de architect. De raad wordt voorgesteld het totaalkrediet ten behoeve van het 
project HUIS van Roosendaal beschikbaar te stellen.  
 
Motivering: 
De fractie VLP stelt voor om het huis van Roosendaal aan te merken als een zgn. ‘groot project’ en deze 
daarmee op te nemen in de P&C cyclus, zodat de raad vinger aan de pols kan houden. De VLP overweegt 
hiertoe met een motie/amendement te komen. Ook de PvdA wil zich ten aanzien hiervan nog intern 
beraden, waarbij de griffie tijdig zal worden bericht. 
 

 
 
7. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen in de C-Categorie ter bespreking geagendeerd. 

 

 



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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