VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 25 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

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 11 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 17
b. Voorstel 18
c. Voorstel 19

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren Kindcentrum De Stappen
Zienswijze begroting 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant
Vaststelling bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16

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

a. Voorstel 20

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 te Roosendaal

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Om de bouw van één woning op de Thorbeckelaan 237 -tussen Fazantberg en Hoekstraat, aan de rand van
de Tolberg- mogelijk te maken, wordt de raad voorgesteld het gewijzigde bestemmingsplan Thorbeckelaan
237 vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 237 is met ingang van 15 april 2019 voor
een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode hebben elf verschillende betrokkenen en
belanghebbenden zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingebracht. Tevens heeft er op 26 juni
2019 een hoorzitting plaatsgevonden, waarin reclamanten in de gelegenheid zijn gesteld om een
mondelinge toelichting op de ingebrachte zienswijze te geven. Als gevolg van de zienswijzen is het
bestemmingsplan deels op onderdelen bijgesteld, om daarmee aansluiting te vinden bij hetgeen aan
bezwaren is ingebracht.

Motivering:
De VLP-fractie heeft aangegeven met een aantal amendementen te zullen komen, onder andere met
betrekking tot de grootte van het bouwvlak.
Meerdere fracties hebben aangegeven dat dit voorlopig een B-stuk is, in afwachting op de door de
wethouder toegezegde informatie (m.b.t. vraag CDA over toetsing bouwvlak in de plantoelichting).

b. Voorstel 21

Zienswijzen begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2021 ingediend om de raad in de
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties die uit de
begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen (voorlopige)
jaarrekeningen 2019 worden ter kennisname aan de raad aangeboden.
Motivering:
De VLP-fractie overweegt een motie t.b.v. het initiëren van een onderzoek naar de gevolgen van het
uittreden van een deelnemende gemeente aan de ICT-samenwerking.

C-CATEGORIE
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd.
7.

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.

