VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur.
Voordat wordt aangevangen met de agenda van de raadsvergadering zal er eerst nog een inspraakbijeenkomst
plaatsvinden (zie separate agenda op raad.roosendaal.nl). Aansluitend vindt 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 besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 19 december
2019

4.

Ingekomen stukken, schriftelijke 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.

Voorstel 01
Voorstel 02
Voorstel 03

Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman
Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken
Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie

B-CATEGORIE
Er zijn geen voorstellen ter bespreking geagendeerd.
6.

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

a.

Raadsmededeling 78-2019 Mobiliteitsagenda 2020-2024
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de mobiliteitsagenda 2020-2024, de tweede
uitwerkingsagenda van het GVVP 2015-2025, waarin de mobiliteitsopgaven voor de komende jaren zijn
opgenomen.

Motivering:
De volgende fracties overwegen één of meerdere moties (al dan niet in gezamenlijkheid met andere
fracties): CDA, PvdA, VVD, VLP, ChristenUnie, SP en Wezenbeek. De moties hebben betrekking op diverse
onderdelen binnen de mobiliteitsportefeuille.
Onder meer het nemen van maatregelen aan de Bredaseweg, de Jan Vermeerlaan en de Kortendijkstraat
zijn benoemd. Maar ook een inzet op de lobby voor een omlegging van de snelweg A58 en het in kaart
brengen van de visie van inwoners op de qua verkeersveiligheid meest risicovolle wegen in de gemeente
Roosendaal.

b. 182-2019 Vraag en Antwoord Roosendaalse Lijst – Citymarketing: zetten we Roosendaal al op de kaart?

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Dit betreft vragen en antwoorden over de stand van zaken met betrekking tot Citymarketing.
Motivering:
De VLP wil dit onderwerp nog in de fractie bespreken en overweegt een motie.

c. LIS-stuk 221226 – Brief Commissie Binnenstad – Rapportage Stand van Zaken Binnenstad
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Dit betreft een periodieke rapportage over de stand van zaken Binnenstad.
Motivering:
PvdA overweegt motie om inzet bewegingen binnenstad bij te sturen.

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.

