
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 28 mei 2020 om 19.30 uur.  

Op 28 mei vindt een online raadsvergadering plaats 

 

Dit betreft een online raadsvergadering In verband met de Corona-maatregelen. 
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: 
raad.roosendaal.nl/vergaderingen 

 

AGENDA 

1. Opening 

a. Vastellen tijdelijk RvO 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 4 en 5 maart  

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 07 Omvorming bestuursvorm OBO. 

b. Voorstel 08 Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020. 

c. Voorstel 09 Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. 

d. Voorstel 10 Benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR 

e. Voorstel 11 WVG zuidelijke ontsluitingsweg en krediet verwerving 

f. Voorstel 12 Regionale Energiestrategie West-Brabant 

 
6. B-CATEGORIE 

Deze  voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 13 Gebiedsvisie de Bulkenaar 

 

Portefeuillehouder: Theunis 

Inhoud: 
Na de keuze van Bravis om het regioziekenhuis te willen gaan vestigen op de Bulkenaar, is gestart met het 
ontwikkelen van een visie op het gebied de Bulkenaar en op de locatie van het huidige ziekenhuis. Deze 
gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en Bravis. De gebiedsvisie vormt enerzijds de 
onderbouwing richting provincie om te kunnen overgaan tot een stedelijke ontwikkeling in een huidig 
buitengebied. Anderzijds schetst de visie een beeld van de globale inrichting van het gebied de Bulkenaar 
en de bijbehorende infrastructuur richting de inwoners van Roosendaal.  



De raad wordt voorgesteld de gebiedsvisie De Bulkenaar vast te stellen. De gebiedsvisie vormt het 
vertrekpunt voor het op te stellen bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER). 
 
Motivering: 
De fractie van de PvdA heeft bij het afconcluderen van de commissievergadering over het raadsvoorstel 
gebiedsvisie De Bulkenaar donderdag 14 mei jl. aangegeven, dat het raadsvoorstel als A-stuk kan worden 
doorgeleid richting gemeenteraad. De fractie van de PvdA heeft de griffie nadien laten weten alsnog een 
motie te overwegen, waardoor het raadsvoorstel gebiedsvisie De Bulkenaar vooralsnog als B-stuk 
(bespreekstuk) aan de raadsagenda is toegevoegd. De motie heeft betrekking op een normering 
luchtkwaliteit en dierenwelzijn. Dit in relatie tot de uitbreiding van een intensieve veehouderij 
(varkenshouderij) in de buurt van het ontwikkelgebied De Bulkenaar.  
 

 

 

7. C-CATEGORIE 

Er zijn in deze categorie geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 
 

 

 
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.    
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