
     

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 8 juli 2021 om 19.30 uur 

De Keijenburg, Keijenburg 70 Roosendaal 

 

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 besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 17 juni 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 31  Beleidsplan nieuwe wet inburgering 
b. Voorstel 32  Gemeentegarantie en voorbereidingskrediet Stichting St. Jan 
c. Voorstel 33  Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 56-62 in  

                                   Wouw 

 
6. B-CATEGORIE 

Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd 

Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten. 

a. Voorstel 34  Gastheerschap in de wijk (bredere inzet Parkrangers) 

 

Portefeuillehouder: burgemeester van Midden 

Inhoud: 
Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld € 390.000 beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van de aangenomen motie ‘Bredere inzet Parkrangers’. Bij de behandeling van deze motie 
heeft de burgemeester aangegeven, dat het gaat om het concept van de parkrangers; de bijzondere 
manier van gastheerschap breder uit te rollen binnen de veiligheidsketen. Afdoening van de motie vindt 
enerzijds plaats door middel van de pilot wijkranger 
 
Motivering 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst. 

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


 

b. Voorstel 35  Expeditie Duurzaam Roosendaal en EKP 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
De raad wordt voorgesteld om het EKP gebouw in te zetten als uitvalsbasis en voorbeeldlocatie voor 
Expeditie Duurzaam Roosendaal (EDR). 

 
Motivering 
De VVD overweegt een voorstel ten behoeve van een andere, structurele invulling voor het EKP, waarbij 

het EKP wordt ontwikkeld ten behoeve van huisvesting voor starters en studenten. De VLP-fractie heeft 

aangegeven hierover mee te willen denken.  

 

c. Voorstel 36  Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Vroenhout   

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Verklaring van geen 
bedenkingen” af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en 
de Heirweg in Roosendaal. 
 
Motivering: 
De PvdA-fractie overweegt een amendement ten einde geen definitieve verklaring van geen bedenkingen 

af te geven ten aanzien voor dit zonnepark.  

 

 

d. Voorstel 37 Verlenging Ondernemersfonds Binnenstad 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
De raad wordt voorgesteld de "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 
Binnenstad Roosendaal" 2022-2026 vast te stellen. 
 
Motivering:  
De PvdA-fractie overweegt een motie op het punt van meer centrale regie en ter voorkoming van 
versplintering van gelden t.b.v. de Binnenstad.  
 

 

e. Voorstel 38 Stadstuin De Ster 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het definitief ontwerp van het project “De Ster van 
Roosendaal: De Tuin van Van Hasselt” (Stadstuin De Ster) vast te stellen. 
 
Motivering: 
De fracties van de Roosendaalse Lijst, PvdA en het CDA overwegen gezamenlijk een motie ten behoeve 
van een wijziging van de naamgeving van de stadstuin.  
 

 

 



f. Voorstel 39    Verkoop Flaviadonk 1 en 2 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Met de verkoop van de Flaviadonk wordt uitvoering gegeven aan de Kaders vastgoed. De panden hebben 
namelijk hun onderwijsfunctie verloren. Met de verkoop wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 
tijdelijke huurwoningen in het onderste prijssegment. De vraag naar deze woningen is enorm groot. 
Omdat de koopprijs niet marktconform is, zal de gemeenteraad gevraagd worden wensen en bedenkingen 
ter kennis van het college te brengen. 
 
Motivering: 
De fractie van het CDA heeft in de commissie van 3 juni jl. bij behandeling van het raadsvoorstel 
Woonagenda 2021-2025 alsnog aangegeven een amendement danwel motie te overwegen bij het 
raadsvoorstel Verkoop Flaviadonk 1 en 2. 

 

 

g. Voorstel 40   Jaarstukken 2020 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Middels de Jaarstukken 2020 legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de 
uitvoering van de Programmabegroting 2020. 
 
Motivering: 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een amendement ten einde een substantieel bedrag t.b.v. 

de Algemene Reserve in te zetten voor een brede aanpak verkeersonveilige plekken, waarbij op basis van 

prioritering en fasering de verkeersonveilige situaties in de gemeente Roosendaal worden aangepakt.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt tevens een amendement t.b.v. het geven van een boost 

aan de wijk Langdonk, door geld vrij te maken voor een goede inrichting van het grasveld Langdonk met 

aandacht voor sport en spel, en het creëren van een goede ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dit om zo 

Langdonk qua leefbaarheid een beter toekomstperspectief te kunnen geven 

 

De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement ten einde een deel van het bedrag uit het 

Innovatiefonds t.b.v. coronaherstel in te zetten voor sport- en speeltoestellen in de openbare ruimte. De 

VLP denkt graag mee in een impuls in speelgelegenheden. Ook de PvdA-fractie heeft aangegeven hierover 

graag mee te willen denken.  

 

De fractie van de PvdA overweegt daarnaast een amendement t.b.v. inzet van middelen voor de zgn. 

‘Youth Goals’.  

 

Ook overweegt de fractie van de PvdA een reserve in het leven te roepen t.b.v. het initiatiefvoorstel van 

de PvdA met betrekking tot het nieuwe hart van Roosendaal (plan A58).  

 

De PvdA-fractie heeft voorts in algemeenheid aangegeven na te zullen denken over een aantal wijzigingen 

op het voorstel. 

 

 

 



 

7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten. 

 

a. 111-2021 Beantwoording Raadsvragen VLP – Snelheid en veiligheid Molensingel Wouw 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP-fractie over de snelheid en veiligheid op de 
Molensingel in Wouw 
 
Motivering:  
De fractie van de VLP overweegt een motie ten behoeve van het op korte termijn terugbrengen van de 
snelheid in de Molensingel van 50 km/uur naar 30 km/uur en het daartoe herinrichten van de weg. 

 
De CDA-fractie overweegt een voorstel om dit breder te trekken en wil dat er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om 30 km/uur-zones in te stellen rondom alle scholen in de gemeente Roosendaal om zo 
de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren.    
 

 

 

b. Eigenstandige motie VLP - Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis II 

 

Portefeuillehouder: wethouder 

Inhoud: 
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen het co-
creatieproces voor de Unilocatie Bravis, zoals eerder opgedragen door de raad en zoals nader omschreven 
in de motie, alsnog zo optimaal mogelijk te faciliteren en te stimuleren én erop toe te zien dat dit proces 
zorgvuldig verloopt.  
Woordvoerder: Arwen van Gestel (VLP) 
 

 

 

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