
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 19 september 2019 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
19 september vindt eerst een Inspraakbijeenkomst en aansluitend de Raadsvergadering plaats. 
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

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

 

AGENDA 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 juni 2019 

en 4 juli 2019. 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Ingekomen stukken 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actie- en motielijst 
 

 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 50 Verklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark Hollewegje. 
b. Voorstel 51 Gedragscode voor en protocol agressie tegen politieke ambtsdragers. 
c. Voorstel 52 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven - 4de kwartaal 2019 

d. Voorstel 53 Raadsvoorstel Actualisatie beleidsnota risicomanagement 
 
 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 54 Verklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark Evertkreekweg  

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Voorstel: Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht, onder de voorwaarden zoals 
opgenomen in het bijgevoegde voorstel van een besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, 
lid 1, onder a, sub 3, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren van een zonnepark 
nabij de Evertkreekweg in Roosendaal, op de percelen kadastraal bekend gemeente Roosendaal en 
Nispen, Sectie P, perceelnummers 1, 2, 3 en 4. 
 
Motivering: 
PvdA en VLP komen met een amendement ten einde geen verklaring van geen bedenkingen ten behoeve 
van het realiseren van een zonnepark nabij de Evertkreekweg af te geven. 
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7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Raadsmededeling 24-2019 Economische Koers Verbinden, vernieuwen en uitdagen  

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud:   
Met raadsmededeling 24-2019 neemt de raad kennis van het economisch koersdocument 2019-2022: 
Verbinden, vernieuwen en uitdagen. 
 
Motivering 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie t.b.v. een Brain Challenge Roosendaal. 

 
GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van een pro-actievere benadering om de circulaire 

economie te ondersteunen, bij voorkeur in de vorm van een bijeenkomst.  

 
De fractie van de PvdA overweegt een voorstel ten behoeve van meer onderscheidend vermogen 
(economische diversiteit), specifiek voor het Roosendaalse. 
 
De VLP-fractie overweegt een motie ten aanzien van de verkaveling van grote percelen. 
 

 

b. Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen  

Inhoud:   
Met raadsmededeling 25-2019 neemt de raad kennis van de actieagenda arbeidsmarkt 2019-2022: 
Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL.   
 
Motivering 
De ChristenUnie overweegt een motie ten behoeve van meer arbeid coaches/jobcoaches en een meer 
faciliterende rol van de gemeente.  
 

 

c. Raadsmededeling 46-2019 Verantwoording inzet extra respijtmiddelen 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud:   
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de inzet van de middelen voor extra respijtzorg.  
 
Motivering 
De VLP komt met een motie om de resterende middelen te reserveren voor de innovatie van de 
mantelzorg. 
 
 

 
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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