
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 11 juni 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 

a. Voorstel 15  Installatie raadsleden dhr. Beens voor de fractie van de SP en dhr. Schillemans 

voor de fractie van de Roosendaalse Lijst 

b. Benoeming burgerraadsleden mevr. van Aart voor de SP en dhr. Jacobs voor het CDA 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 mei 2020 

 
4. Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst 

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

 
5. A-CATEGORIE  

       Er zijn geen voorstellen in deze categorie 

 

 
6. B-CATEGORIE 

Deze  voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 14 Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Groot Mariadal 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe toekomst voor Mariadal. De Provincie Noord-Brabant 
selecteerde eind 2017 het tenderplan Mariadal Hortus Conclusus als winnende plan voor de 
herbestemming van dit rijksmonument. Daarna is de verbinding gezocht met omliggende ontwikkelingen 
zoals de Norbertus Gertrudis Mavo, de Jeroen Boschschool, Kober kinderopvang en het HUIS van 
Roosendaal. Onderzocht is hoe deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken met als beoogd effect een 
integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en zijn omgeving. In het stedenbouwkundig plan 
hebben al deze ontwikkelingen een eigen plek gekregen. Het plan vormt een kader voor de verdere 
uitwerking. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het Stedenbouwkundig Plan Groot Mariadal.  
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Tevens wordt de raad gevraagd de grondexploitatie Groot Mariadal vast te stellen en een krediet 
beschikbaar te stellen van € 2.985.875 voor de herinrichting van de infrastructuur/openbare ruimte in 
Groot Mariadal. Op grond van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet is door het college geheimhouding 
opgelegd ten aanzien van bijlage 2 (grondexploitatie Groot Mariadal) en bijlage 3 (investeringsraming 
Groot Mariadal) behorende bij dit raadsvoorstel. De raad wordt gevraagd om deze geheimhouding te 
bekrachtigen.  
 
Motivering: 
De PvdA-fractie heeft aangegeven een tweetal moties/wijzigingsvoorstellen te overwegen, één met 
betrekking tot parkeren, één met betrekking tot wonen.    

 
De VLP-fractie heeft aangegeven een tweetal wijzigingsvoorstellen en een motie te overwegen: een 
amendement over de bouwhoogte van de Oase en de flat aan de Kloosterstraat (gelijktrekken met de 
hoogte van het Stadskantoor) en een amendement m.b.t. parkeren en verkeer. Daarnaast een motie ten 
behoeve van het betrekken van inwoners.  

 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven eerst inzage te willen hebben in de adviezen van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Derhalve is dit raadsvoorstel voor de fractie van de Roosendaalse Lijst 
vooralsnog een B-stuk. 
 

 

 

7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
a. Motie Gemeentefonds in relatie tot het Sociaal Domein  

Inhoud: 
Motie betreffende de omvang en de wijze van financiering van het Sociaal domein via het gemeentefonds. 

 

 

 
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.    

http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/

