Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 15 oktober 2020
Online raadsvergadering

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester)
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons
Mevr. I.M. Raaijmakers, Dhr. C.A. Lok, wethouders
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen
Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks),
M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers
(VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (SP), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP),
C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst) S. Hamans (CDA),
J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van
Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP),
M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé
(GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP)
Afwezig: -

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur en heet eenieder van harte welkom.
Op 28 mei heeft de raad het tijdelijk Reglement van Orde digitaal vergaderen vastgesteld, waarmee
online vergaderen mogelijk is. Het tijdelijk RvO is gekoppeld aan de Tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming en verviel per 1 september 2020. Deze wet is onlangs verlengd tot
minimaal 1 januari 2021. Zoals in het tijdelijk RvO is opgenomen, kan de voorzitter van de raad
bepalen dat het RvO vervalt op ten hoogste twee maanden na het tijdstip waarop de tijdelijke wet
vervalt. De voorzitter deelt de raad mee, dat het tijdelijk RvO tot 1 maart 2021 wordt verlengd.
Dhr. (Pieter) de Graeff is beëdigd als raadslid. Dhr. De Graeff heeft de eed afgelegd.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
De raad heeft ingestemd met het verzoek van diverse fracties om de eigenstandige motie “Meer
duidelijkheid over burgerparticipatie bij participatievraagstukken” als spoedeisende eigenstandige
motie aan de agenda toe te voegen.
De motie is aan de agenda toegevoegd onder de C-categorie als agendapunt 7a.

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente
Roosendaal van 24 september 2020
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 24 september
2020 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst
a. Ingekomen stukken
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad zoals
voorgesteld besloten.

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
Er zijn geen aanmeldingen voor een aanvullende mondelinge vraag op beantwoorde schriftelijke
vragen danwel raadsvragen binnengekomen.

c. Actielijst en Motielijst
Actielijst
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag danwel opmerking over de actielijst binnen gekomen.

Motielijst
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag danwel opmerking over de motielijst binnen gekomen.

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

a. Voorstel 35
b. Voorstel 36

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking WestBrabant
Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS

6. B-CATEGORIE
Er zijn geen voorstellen geagendeerd in de B-categorie.

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

a. Spoedeisende eigenstandige motie - Meer duidelijkheid over burgerparticipatie bij
participatievraagstukken
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 1 Meer duidelijkheid over burgerparticipatie bij
participatievraagstukken als spoedeisende eigenstandige motie ingediend. Met deze motie spreekt de
raad uit:
Verzoekt de raad:
• Om een (bestaande) raadswerkgroep de opdracht te geven om in gezamenlijkheid met het
college, ambtenaren en d.m.v. inwonersconsultatie een participatieladder nader uit te werken
met als doel om deze als instrument toe te kunnen passen bij toekomstige
participatietrajecten;
• Deze participatieladder voor de invoering van de Omgevingswet aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
Motie 1 is met algemene stemmen aangenomen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op
26 november 2020.

De griffier,

De voorzitter,

