
     
 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 28 juni 2018 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
28 juni 2018 vindt eerst een raadsvergadering en aansluitend een commissievergadering plaats.  
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

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

 

 

A G E N D A :  

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 15, 28 en 29 

maart en 17 mei 2018  

 

4. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  

 

a. Voorstel 32 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties 
b. Voorstel 33 Vaststellen bestemmingsplan Centrum-Noord 
c. Voorstel 34 Verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke verordening, inkomenstoeslag en  

  maatregelen- en handhaving 
d. Voorstel 35 Vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk 
e. Voorstel 36 Klachtenverslag 2017 en wijziging Klachtenverordening 

 

5. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstel is ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 37 Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis / Van Ginderen (i.v.m. amendement Werkplein)  

Inhoud:   
De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2019 ingediend om de raad in de gelegenheid 
te stellen een zienswijze naar voren te brengen. 
 
Motivering: 
PvdA en ChristenUnie overwegen een amendement om statushouders niet automatisch onder doelgroep C 
te scharen. 
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6. 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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