
     

 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 18 maart 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 

a. Spoedeisende eigenstandige motie D66 – Geen grootschalige mestbewerking 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 

februari en 3 maart 2021  
 

Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 

februari, 3 maart (19:30 uur) en 3 maart (22:00 uur, stemraad). 

 
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 09  Rekenkameronderzoek Doorwerking rekenkameronderzoeken gemeente 
   Roosendaal 
 

 
6. B-CATEGORIE 
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd 

 

a. Voorstel 10 Gebiedsvisie Dr. Brabersstraat 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
Aan de Dr. Brabersstraat zijn meerdere herontwikkelingsinitiatieven die m² detailhandel omzetten naar 
woningbouw. Voor ontwikkelingen op de locaties V&D en Roselaarplein zijn ruimtelijke- en functionele 
randvoorwaarden opgesteld.  
Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met eigenaren van andere panden in de Dr. Brabersstraat 
(waaronder het voormalig pand Van Oorschot) over herontwikkelingsmogelijkheden. Om deze initiatieven 
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gezamenlijk richting te geven en nieuwe initiatieven te stimuleren is een visie voor de hele straat 
opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om In te stemmen met de inhoud van de Visie Dr. 
Braberssraat. 
 
Motivering: 
De PvdA-fractie heeft aangekondigd om met een aantal moties te zullen komen. Fractie Wezenbeek heeft 

aangegeven met de PvdA-fractie mee te zullen denken.  

 

Ook de VLP-fractie heeft aangekondigd mogelijk met (een) motie(s) te zullen komen.  

 

 

b. Voorstel 11 Regionale Energiestrategie RES West-Brabant 

 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
De Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant geeft mede invulling aan afspraken die gemaakt zijn in 
het kader van het landelijke Klimaatakkoord. De RES gaat over het opwekken van duurzame energie en 
geeft een eerste inzicht in de regionale strategie om de warmtevoorziening van woningen en gebouwen te 
verduurzamen. Ook over het optimaal gebruik van de kabels, leidingen en energiestations, 
landschappelijke inpassing en inwonersparticipatie zijn in de RES gezamenlijk afspraken gemaakt. De RES 
wordt nu ter definitieve besluitvorming aangeboden aan alle gemeenteraden in West-Brabant. 
 
Motivering: 
De PvdA-fractie komt met een motie ten behoeve van maatregelen die ervoor zorgen dat er voldoende 

geschikt personeel is om de energietransitie mogelijk te maken. 

 

 

c. Voorstel 12 Bestuurlijk ontwikkeling  

 

Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

Inhoud: 
Door de raadswerkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling zijn activiteiten beschreven met als doel het 
bevorderen van het samenspel binnen het bestuur en meer interactie met ‘buiten’. De raad wordt met dit 
initiatiefvoorstel verzocht om in te stemmen met het activiteitenplan Bestuurlijke Ontwikkeling alsmede 
met de voorgestelde planning en financiering. 
 
Motivering: 
Dit onderwerp is rechtstreeks op deze raadsagenda geplaatst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 



 
 

a. Raadsmededeling 11-2021 Stand van zaken arbeidsmigrantenbeleid 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
In de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2020 heeft de gemeenteraad de kaders 
arbeidsmigrantenbeleid vastgesteld en tevens een zestal moties aangenomen. Met deze raadsmededeling 
ontvangt de raad een update m.b.t. de voortgang van de in de kaders genoemde vervolgacties en het 
hierop aansluitend actualiseren van de huidige beleidsnota arbeidsmigranten. 
 
Motivering: 
De fracties van GroenLinks en VLP overwegen (een) motie(s) ten behoeve van aanvullende kadering op 
aantallen en/of locaties. 
 

 

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

