VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 7 februari 2019 om 19.30 uur.
De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 7
februari 2019 vindt eerst deze raadsvergadering plaats en aansluitend een commissievergadering.

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 31 januari 2019.

4.

Afhandeling van beantwoorden schriftelijke vragen

5.

A-CATEGORIE
a. Voorstel 06

6.

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 ICT West-Brabant West (ICT WBW)

B-CATEGORIE
Er zijn geen voorstellen ter bespreking geagendeerd.

7. C-CATEGORIE

Onderstaande onderwerp is in de C-Categorie ter bespreking geagendeerd.
a. Raadsmededeling 1-2019 Gewijzigde beleidsvisie zonne-energie
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Inhoud:
Met deze raadsmededeling wordt de raad in kennis gesteld over de herziene Beleidsvisie Zonne-energie,
die op 8 januari 2019 door het college van B&W is vastgesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Motivering:
De VLP is nog niet helemaal akkoord met de visie zoals die er nu ligt. De wethouder heeft in de
commissievergadering weliswaar antwoord gegeven op de definities zoals die gesteld zijn in de herziene
beleidsvisie zonne-energie en de definities zoals die gesteld zijn in het landschapsontwikkelingsplan. Maar
de VLP wil dit toch graag nog tegen het licht houden en is van mening dat er een duidelijk beleid en
toetsingskader moet zijn. Het beleid dient in alle stukken overeenkomstig te zijn. De VLP-fractie overweegt
derhalve een motie om de definities gelijk te stellen.

Daarnaast heeft de VLP aangegeven nog te willen kijken naar de provinciale nota ten aanzien van de
aardkundige waarden: naar de mening van de VLP is er onduidelijkheid over of deze overeenkomstig is
met de gemeentelijke visie. Hier wil de VLP-fractie op terugkomen in de raadsvergadering
De PvdA-fractie overweegt een motie ten aanzien van de aanscherping van de maatschappelijke
meerwaarde voor de omgeving.
Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie omtrent de 75 hectare en de prioritering van initiatieven.

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.

