VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 22 november om 19.30 uur.
De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op
22 november 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
Voorstel toevoegen van een drietal raadsvoorstellen als agendapunt 5f, 5g en 5h:

•
•
•

5f Benoeming lid Vertrouwenscommissie
5g Benoeming lid Auditcommissie
5h Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 2019

3.

Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 11 oktober
en 1 & 8 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

A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.
5.

a.
b.
c.
d.
e.

Voorstel 51
Voorstel 52
Voorstel 53
Voorstel 54
Voorstel 55

6e wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Bestemmingsplan correctieve aanpassing bestemmingsplan Stadsoevers
Richtlijnen begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen
Belastingvoorstellen 2019
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 247 in Roosendaal

B-CATEGORIE
Er zijn geen voorstellen ter bespreking in de B-Categorie geagendeerd.
6.

C-CATEGORIE
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd:
7.

a. Eigenstandige motie Snel glasvezel in Buitengebied noodzakelijk.

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft een eigenstandige motie met als doel bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een
graafdiepte van 0,40 m toe te staan.

b. Eigenstandige motie Kinderpardongemeente Roosendaal
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer
Inhoud:
Betreft een eigenstandige motie met als strekking ervoor te zorgen dat Roosendaal zich aansluit bij de
andere ‘kinderpardongemeenten’.

c. Eigenstandige motie monitoring duurzame energie
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Inhoud:
Betreft een eigenstandige motie om de raad en inwoners 2x per jaar te informeren over de ontwikkelingen
aangaande de treden van de zonneladder als ook om andere vormen van energie uitgebreid te
onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken in combinatie met zonne-energie.
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.

