
     

 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 8 april 2021 om 19.30 uur.  

 

In verband met de Corona-maatregelen zijn de vergaderingen digitaal. U kunt de vergaderingen van de 
gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl/vergaderingen 

 

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

 

 

AGENDA 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 18 en 31 

maart 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 14  Benoeming nieuw lid raad van toezicht OBO-WBR 
b. Voorstel 15  Verantwoording fractieondersteuningsbudgetten 2020. 

 
 

6. B-CATEGORIE 

Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd 

 

a. Voorstel 16 Woonzorgvisie “Gezond Leven” 

 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Het rapport van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen genaamd rapport ‘Oud en 
zelfstandig in 2030, een Aangepast reisadvies’ was aanleiding voor het opstellen van een visie voor wonen 
en zorg in Roosendaal. Het rapport adviseert gemeenten om samen met lokale organisaties in actie te 
komen en onder andere een integraal plan voor wonen en zorg op te stellen. In deze woonzorgvisie wordt 
de aanpak voor wonen en zorg voor de gemeente Roosendaal voor de komende jaren vastgelegd.  
 

http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/


Motivering: 
De fractie van de PvdA wil de antwoorden op de raadsvragen afwachten en neemt het voorstel nog even 
mee terug in de fractie.  
 

 

7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

 

a.   Eigenstandige motie CDA VLP RL - Behoud servicebalie NS station 

 

 

Inhoud: 
Betreft een eigenstandige motie ten behoeve van het behoud van de vaste servicebalie op het NS-station 
Roosendaal 
Woordvoerder namens de indienende fracties: Sebastiaan Hamans 
 

 

 

b. Voorstel tot gezamenlijke reactie College en Raad 380kV (CONCEPTREACTIE) 

 

 

Inhoud: 
Betreft een conceptreactie op het in het kader van het artikel 10 Bro-overleg onlangs toegestuurde 
voorontwerp van het inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost.  

 
 

 

 
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.    

http://www.raad.roosendaal.nl/
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