VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 9 juli 2020 om 19.30 uur.
De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal.
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl
In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare vergaderingen van
de gemeenteraad bij te wonen. U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via:
raad.roosendaal.nl/vergaderingen

AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 juni 2020

4.

Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst
a.
Ingekomen stukken
b.
Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
c.
Actie- en motielijst

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

a. Voorstel 22

Verantwoording fractie ondersteuningsbudgetten 2019

B-CATEGORIE
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
6.

a. Voorstel 23

Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Inhoud:
De raad wordt voorgesteld de wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna:
APV) vast te stellen. De APV wordt aangepast, onder andere doordat door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een aantal aanpassingen zijn voorgesteld die grotendeels overgenomen worden.
Daarnaast is een verbod op het oplaten van ballonnen vanuit milieuoverwegingen ingevoerd. Een aantal
weigeringsgronden zijn toegevoegd voor de horecaexploitatievergunning, zodat er één lijn getrokken
wordt met de weigeringsgronden uit de Drank- en Horecawet. Ook een verbod op glaswerk in de
openbare ruimte buiten de horeca-inrichting is opgenomen. Het college heeft de binnenstad aangewezen
als gebied waarbinnen een verbod op glaswerk geldt. Daarnaast heeft het college besloten de reikwijdte
van het aanwijzingsbesluit fietsenstallingsverbod te verruimen.

Motivering:
Het CDA overweegt een motie t.b.v. het onderzoeken van de mogelijkheden om in de APV op te
nemen, dat op bepaalde tijden het collecteren en/of verkopen aan de deur niet is toegestaan. De VLPfractie heeft aangegeven graag mee te willen denken.
Fractie Wezenbeek heeft bij het vaststellen van de besluitenlijst van 18 juni 2020 in de
commissievergadering van 2 juli 2020 aangegeven alsnog een amendement te zullen indienen op het
raadsvoorstel Actualisering APV [m.b.t. wijziging openingsuren para commerciële instellingen].

b. Voorstel 24

Jaarstukken 2019

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Middels de Jaarstukken 2019 legt het College van B&W verantwoording af aan de Gemeenteraad over de
uitvoering van de Programmabegroting 2019.
Motivering:
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit raadsvoorstel naar aanleiding van de
beraadslagingen nog even terug te zullen nemen in de fractie i.v.m. een eventueel amendement m.b.t.
inzet van het restant in de Jaarrekening van €26.000,- ten behoeve van vrijwilligers die zich de
afgelopen periode hebben ingezet om coronahulpbehoevenden het leven wat prettiger te laten
ervaren.
De VVD-fractie heeft aangegeven een amendement te overwegen om het restant in de Jaarrekening
van €26.000,- aan te wenden ten behoeve van een campagne voor gedragsverandering ten aanzien
van zwerfafval (bij de hotspots) maar wil eerst het gesprek met wethouder Koenraad over zwerfafval
aansluitend aan deze commissievergadering afwachten.
Ook de VLP-fractie heeft aangegeven een amendement te overwegen. Dit m.b.t. jeugd en corona met
inzet van het restant in de Jaarrekening van €26.000 euro.
Ten aanzien van het schenden van de opgelegde geheimhouding op het totale krediet van het HUIS
van Roosendaal heeft de VLP-fractie aangegeven dit nog terug te zullen nemen in de fractie. Tevens
heeft de VLP-fractie aangegeven van het college te verwachten dat zij hierover nadere verantwoording
aan de raad aflegt.

C-CATEGORIE
Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
7.

a. Raadsmededeling 36-2020 Voorjaarsbrief 2020

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
ln de Voorjaarsbrief financiën 2020 geeft het college een beeld van de relevante financiële ontwikkelingen
en afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020. Het monitoren van de voortgang van de
lopende begroting gaat normaliter gepaard met het aanbieden van de kaders voor de komende
Programmabegroting. Dit jaar is afgesproken geen reguliere Kadernota te presenteren, maar in de
Voorjaarsbrief de financiële doorkijk naar 2O21 en verder mee te nemen. Daarnaast wordt ingegaan op de
effecten van de corona crisis voor onze gemeente en de getroffen maatregelen tot nu toe.
Motivering:
De voorjaarsbrief 2020 is rechtstreeks als C-stuk op de raadsagenda geplaatst.

Tenzij de raad in meerderheid anders besluit, vindt het debat over de Voorjaarsbrief in twee termijnen van
respectievelijk 5 en 3 minuten (onbeschermde spreektijd) plaats. De sprekersvolgorde is bij de
behandeling van dit voorstel als volgt: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, D66,
Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek.
Indien gewenst kan de raad met moties nog wat aanscherpingen aan het college meegeven.

8. Sluiting

Heeft u vragen? 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
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.

