VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 25 januari 2018 om 19.30 uur.
De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. Op 25 januari
2018 vindt een inspraakbijeenkomst en aansluitend 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 besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 21 december

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 1
b. Voorstel 2
c. Voorstel 3
d. Voorstel 4

Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 Wouwse
Plantage.
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Vosstraat 38 te
Roosendaal.
Nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Roosendaal
Verordening Interferentiegebieden bodemenergie

6. B-CATEGORIE

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
a. Motie 4 – Cameratoezicht (Kadeplein)
De motie Cameratoezicht (Kadeplein) is in stemming gebracht tijdens de raadsvergadering van 21
december 2017 bij het Raadsvoorstel Actieplan Integrale Veiligheid. In verband met het toen staken van de
stemmen ligt de motie thans opnieuw ter stemming voor.

b. Voorstel 5

Rekenkameronderzoek Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte.

Portefeuillehouder: wethouder Schenk
inhoud:
De Rekenkamer West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar het onderhoud en beheer van de openbare
ruimte in Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer
West-Brabant onverkort over te nemen en te betrekken bij de kader stellende en controlerende rol van de
gemeenteraad.
Motivering:
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft een motie aangekondigd ten einde het onderhoud en beheer
van de openbare ruimte structureel op orde te krijgen.

7. C-CATEGORIE

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd

a. Raadsmededeling 64-2017 Regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen en convenant kantorenbeleid
West-Brabant

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak
Inhoud:
Het college heeft ingestemd met het in regionaal verband opgestelde afsprakenkader
bedrijventerreinen en het convenant kantorenbeleid. Via raadsmededeling 64-2017 wordt de raad
hierover in kennis gesteld.
Motivering:
De PvdA fractie overweegt een motie ten behoeve van meer zeggenschap/regie vanuit Roosendaal.

b. Raadsmededeling 71-2017 Resultaten Bewonersenquête

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Via raadsmededeling 71-2017 wordt de raad in kennis gesteld van de resultaten van de
Bewonersenquête 2017. De bewonersenquête wordt iedere 2 jaar -onder inwoners van de gemeente
Roosendaal van 16 jaar en ouder- afgenomen.
Motivering:
De fractie van de Nieuwe Democraten komt met een motie met als doel te bewerkstellingen dat de raad
opvolging geeft aan resultaten uit de bewonersenquête.

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.

