VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal
Donderdag 7 oktober 2021 om 19.30 uur
Wilt u de openbare vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bijwonen? Dan is het
raadzaam om u zich hiervoor vooraf aan te melden bij de Griffie. De Griffie kan dan aangeven of er plaats op de
publieke tribune is (bel tijdens kantooruren: 0165 – 579277 of mail naar: griffie@roosendaal.nl). U kunt de
openbare vergaderingen van de gemeenteraad ook thuis live (en achteraf) volgen via: raad.roosendaal.nl
AGENDA
1.

Opening
a. Benoeming burgerraadslid

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 23
september 2021.

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 47
b. Voorstel 48
c. Voorstel 49

Eerste wijziging Precarioverordening 2021
Gewijzigde begroting 2021 Werkplein
Eerste begrotingswijziging begroting 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant

B-CATEGORIE
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
6.

a. Voorstel 50

Raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen
Inhoud:
Met het voorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal wordt de raad gevraagd de nota “Arbeidsmigranten in
Roosendaal” vast te stellen. De nota geeft op het gebied van fysieke en sociale leefomgeving aan wat er in
Roosendaal is geregeld voor arbeidsmigranten en waar het nodig is een extra inspanning te leveren.
Motivering
De PvdA-fractie overweegt een motie ten aanzien van het invoeren van een verhuurdersvergunning.

De PvdA-fractie overweegt daarnaast een amendering op het raadsvoorstel om het op een aantal punten
concreter te maken, o.a. op het punt van een huisvestingsverordening.
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie/amendement ten aanzien van de 25 meterregel en mogelijk ook ten aanzien van het versnellen om te komen tot een huisvestingsverordening.
De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement ten behoeve van aanscherping op het punt
van de liaisonfunctie en de Ronde Tafel.
De VVD-fractie overweegt het college de opdracht te geven om te kijken naar het instellen van 2
overleggremia waarbij t.b.v. Stationsbuurt/Oude Centrum (1) en de Westrand (2) een soort
klankbordgroepen komen met o.a. politie, gemeente, ondernemers, uitzendbureaus en bewoners.

b. Voorstel 51

Jeugdagenda

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen
Inhoud:
De jeugdagenda 2021-2022 is een kapstok met ambities en plannen voor de Roosendaalse jeugd in 2021
en 2022. de jeugdagenda is een gezamenlijke agenda van gemeente en partners in zorg en onderwijs en
bevat de gezamenlijke ambities en plannen. De agenda wordt gedurende deze periode periodiek
besproken en waar nodig bijgesteld. De ambities blijven als leidraad leidend, daarom wordt aan de raad
gevraagd deze agenda vast te stellen.
Motivering:
De fractie van GroenLinks overweegt een motie om bij iedere actualisatie van de Jeugdagenda jongeren te
betrekken bij de Jeugdagenda en de jongeren zelf deel te laten nemen aan de overlegtafel.

C-CATEGORIE
Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
7.

a. Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Inhoud:
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het dierenwelzijnsbeleid. Dit naar aanleiding van de
op 4 juli 2019 aangenomen motie Integraal Dierenwelzijnsbeleid. ln deze motie is het college verzocht om
te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal
en om een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen.
Motivering:
De fractie van GroenLinks overweegt het indienen van moties t.b.v. ondersteuning van dierenopvang
organisaties en duidelijke integraliteit in dierenwelzijnsbeleid.
De fractie van Burger Belangen Roosendaal overweegt een motie t.b.v. ondersteuning voor minima in
noodzakelijke dierenartskosten.

b. Raadsmededeling 31-2021 Beweegvisie en FIT! akkoord
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Inhoud:
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie Visie op sport en
bewegen. In de Beweegvisie 2030 worden de ambities op het gebied van sport en bewegen vastgelegd en
kaders vastgesteld t.b.v. het nemen van beslissingen over toekomstige initiatieven en investeringen. Als
vervolg op de Beweegvisie is een uitvoeringsplan opgesteld, het FIT! akkoord. Dit akkoord is een
samenvoeging van het lokale Sportakkoord en Preventieakkoord.
Motivering:
De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben aangegeven een (aantal) motie(s) te overwegen.

c. 155-2021 Beantwoording raadsvragen alle fracties - Informatie aandragen aan Kwikstart-app
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen
Inhoud:
Betreft antwoorden op raadsvragen van alle fracties aangaande de zgn. Kwikstart-app.
Motivering:
De PvdA-fractie overweegt het indienen van een motie ten aanzien van het aandragen door de gemeente
Roosendaal van lokale informatie t.b.v. het gebruik van de Kwikstart-app door Roosendaalse jongeren.

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.

