
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 17 december 2020 om 19.30 uur.  

 

ONLINE VERGADERING 

 

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

 

 

De vergadering vindt online plaats. U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen 
via: raad.roosendaal.nl/vergaderingen 

 

 

AGENDA 

1. Opening 

a. Benoeming burgerraadslid de heer van Oosterbosch voor de Roosendaalse Lijst 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 15 

oktober, 5 en 9 november, 9 november, 26 november en 10 december 2020 

 
 

4. Ingekomen stukken, 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 48 Belastingvoorstellen 2021 
b. Voorstel 49 Vaststellen beslistermijn schuldhulpverlening 
c. Voorstel 50 Eerste wijziging van de Verordening precarioheffing 2020 
d. Voorstel 51 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant 
e. Voorstel 52 Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant 
f. Voorstel 53 Intrekking Verordening marktgeld 2020 
g. Voorstel 54 Tweede Bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant. 
h. Voorstel 55 Formalisering situatie stichting Cultuurhuis Bovendonk 

 
 

6. B-CATEGORIE 

Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

 

 

 

http://www.raad.roosendaal.nl/
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a. Voorstel 56 Verzoek gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit GR ICT WBW 

Portefeuillehouder: Wethouder Lok 

Inhoud: 
Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant 
West een brief van de gemeente Bergen op Zoom, waarin zij het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 
december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals 
beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’. De 
deelnemende gemeenten worden door het bestuur gevraagd in te stemmen met de ‘’Notitie gevolgen en 
voorwaarden’’, waarin de spelregels en uitgangspunten voor het uittredingsproces zijn opgenomen. Het 
college heeft het principebesluit genomen om hiermee in te stemmen en verzoekt de raad om 
toestemming te verlenen. 
 
Motivering: 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie, om de roep om een onafhankelijke IT-toets bij 

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West kracht bij te zetten.  

 

 

b. Voorstel 57 Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal 2021 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Midden 

Inhoud: 
In de Gemeentewet is bepaald dat een gemeenteraad recht heeft op ondersteuning. De raad moet voor 
ondersteuning van de fracties en het regelen van ambtelijke bijstand een verordening vaststellen. De 
gemeenteraad van Roosendaal heeft in 2002 de Verordening ambtelijke bijstand vastgesteld en in 2017 de 
Verordening fractieondersteuning. Voorgesteld wordt om beide verordeningen te actualiseren en samen 
te voegen tot één nieuwe Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal. 
 
Motivering: 
Dit voorstel komt rechtstreeks op de agenda. 
 

 

7. C-CATEGORIE 

De volgende onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. 245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen geluidswering spoorzone en 217-2019 Vraag  

en Antwoord Geluidswering spoorzone en 019-2020 Vraag en Antwoord – Spoorwegovergangen. 

 

Portefeuillehouder: Wethouder Lok 

Inhoud: 
245-2019 Betreft antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VLP uit november en 
december 2019 over door ProRail te nemen geluidswerende maatregelen in de spoorzone. 
 
019-2020-Betreft antwoorden van het college van 11 februari 2020 op schriftelijke vragen van de PvdA-
fractie van 21 januari 2020 over de spoorwegovergangen aan de Willem Dreesweg in het kader van 
verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer van en naar de wijk Tolberg. 
 
Motivering: 
Op verzoek van PvdA en VLP worden deze agendapunten gecombineerd. De fracties PvdA, VLP en VVD 

komen met een motie ten behoeve van een gezamenlijke lobby-strategie.  

 

 

 



b. Raadsmededeling 46-2020 Klachtenverslag 2019 

 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Midden  

Inhoud: 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Klachtenverslag 2019, het Overzicht verzoeken 
Commissie Ombudsman 2019 en het Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd 2019. 
 
Motivering: 
De fractie van de ChristenUnie overweegt met een motie te komen en wil kijken naar een controlesysteem 
dat borgt dat alle klachten bij de gemeente in behandeling worden genomen conform de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 

 

 

c. Plan van aanpak zwerfafval 

 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad  

Inhoud: 
Betreft het Plan van aanpak zwerfafval, dat op 29 mei 2020 via de Dagmail als ingekomen stuk in de E-
categorie (ter kennisname) aan de raad is aangeboden. In dit plan staat hoe de gemeente een schone 
openbare ruimte wil realiseren.  
 
Motivering: 
De fracties VVD en VLP overwegen met een motie te komen m.b.t. de toename van zwerfafval in relatie 

tot de invoering van het 1 x per 4 weken ophalen van restafval.   

 

 

 

d. 71-2020 Raadsvragen VLP en PvdA - Stand van zaken leefbare omgeving nabij Poolse supermarkt 

Gastelseweg in combinatie met het AKD-conceptadvies Gastelseweg 

 

Portefeuillehouder:  

Inhoud: 
Betreft antwoord van het college van 1 juli 2020 op raadsvragen van de VLP en PvdA van 8 juni 2020 over  

de ervaren overlast nabij de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg en de stand van zaken m.b.t. de  

leefbaarheid van de omgeving.  

 
Motivering: 
De VLP-fractie heeft in de Commissievergadering aangegeven de mogelijkheid van een eventuele 

verplaatsing van de Poolse supermarkt open te houden en hiertoe een motie te overwegen. 

 

 

 

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 via 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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