VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 20 mei 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
Voorstel toe te voegen aan de agenda in de A-categorie:
•
•

Raadsvoorstel 21 vaststellen Bestemmingsplan Langedijksestraat 36 (5b)
Raadsvoorstel 22 gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Moerstraatseweg 16 (5c)

3.

Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 8 en 15
april 2021

4.

Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst
a.
Ingekomen stukken
b.
Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
c.
Actie- en motielijst

A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.
5.

a. Voorstel 18

Intrekken diverse regelingen

B-CATEGORIE
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd
6.

a.

Voorstel 19

Herijking Reglement van Orde

Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Inhoud:
Het Reglement van Orde (RvO) is in de loop van de tijd steeds meer uitgebreid. Hierdoor is het RvO weinig
flexibel en meer beperkend dan een hulpmiddel voor de raad. Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad
het activiteitenplan Bestuurlijke Ontwikkeling vastgesteld. Eén van de activiteiten is de herijking van het
RvO.

Met het herijkt RvO wordt beoogd het aantal regels in het RvO te verminderen, het debat aantrekkelijker
te maken en meer ruimte te bieden voor actuele zaken.
Motivering:
Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda geplaatst
b. Voorstel 20

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
In 2015 stelde de raad de nota 'Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels’ vast. Hierin staan de
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om gezamenlijk sturing te geven op verbonden partijen in het
algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Deze nota werd in 2015/2016 in alle
gemeenteraden in West-Brabant gelijkluidend vastgesteld.
In de regio heeft een evaluatie plaatsgevonden en de resultaten en vervolgstappen worden op verzoek
van de bestuurlijk opdrachtgevers conform bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraden van de 16 WestBrabantse gemeenten voorgelegd.
Motivering:
De PvdA-fractie heeft aangegeven dit onderwerp mee te willen nemen naar de raad omdat wat de PvdAfractie betreft nu goed met elkaar gekeken moet worden naar hoe dit gezamenlijk nader in te vullen.
Meerdere fracties hebben aangegeven hierin mee te willen denken.

C-CATEGORIE
Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
7.

a. Eigenstandige Motie – Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Betreft een eigenstandige motie waarmee de raad wordt voorgesteld om zich uit te spreken tegen de
oprichting van grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente Roosendaal.
Woordvoerder: Harm Emmen (D66)
De VVD is voornemens om in de raadsvergadering van 20 mei 2021 bij dit onderwerp een nieuwe, tweede
motie in te dienen, waarin in het dictum het college wordt opgedragen, om samen met ZLTO en
natuurorganisaties beleid te ontwikkelen om te komen tot lokaal circulaire mestafhandeling. De fracties
van de Roosendaalse Lijst en D66 hebben aangegeven deze motie mede te zullen indienen.

b. Eigenstandige motie beschermde dorps- en stadsgezichten
Portefeuillehouder: wethouderTheunis
Inhoud:
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college te verzoeken om, vooruitlopend
op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, nu reeds voorbereidingen te treffen/in gang te
zetten ten einde beschermde dorps- en stadsgezichten aan te kunnen wijzen en deze onder de
Omgevingswet vast te kunnen leggen.
Woordvoerder: Eric de Regt (VLP)

c. Raadsmededeling 16-2021 Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Inhoud:
Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om restafual 1x per 4 weken in te gaan zamelen. Daarbij
is ook gemeld dat nascheiding een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Het onderzoek naar de
mogelijkheden voor nascheiding in Roosendaal is afgerond en wordt ter kennisgeving aangeboden door
middel van deze raadsmededeling.
Motivering:
De VLP-fractie overweegt alsnog een motie ten behoeve van een duidelijke tijdlijn met daarin alle te
nemen stappen die nodig zijn om gedegen keuzes te kunnen maken en, eventueel, te komen tot
nascheiding.
De ChristenUnie heeft aangegeven een motie te overwegen ten aanzien van het terugplaatsen van
kroonringen.

d. 55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA - Lobby Goederenspoor
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft antwoorden van raadsvragen van de PvdA-fractie over de lobby voor de komst van een
goederenspoorlijn.
Motivering:
De PvdA-fractie overweegt een (aantal) motie(s), o.a. t.b.v. een West-Brabants gezamenlijk bod ten einde
de lobby voor een apart goederenspoor te verstevigen.

e. Lis-brief gemeente Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen, Oudenbosch
en Roosendaal
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft een in de raad van de gemeente Moerdijk op 18 maart jl. aangenomen motie waarin, mede
namens de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk, het college van de gemeente Moerdijk wordt
opgedragen om samen met de gemeentebesturen van Halderberge en Roosendaal bij ProRail en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen in 2023 of eerder
worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat plaatsvinden in
Zevenbergen en te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen per direct tussen 23.00 uur en
06.00 uur wordt verlaagd, totdat de geluidsschermen zijn geplaatst.
Motivering:
De PvdA-fractie overweegt een motie geluidschermen, om aan te dringen dat de geluidschermen in 2023
of eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat plaatsvinden
in Zevenbergen.

f.

Raadsvragen PvdA - Kwijtschelding Toeristenbelasting i.c.m. Raadsvragen VLP - Toeristenbelasting
hotelbranche
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA (nr. 54-2021) in combinatie met antwoorden op
raadsvragen van de VLP (nr. 53-2021) over kwijtschelding van toeristenbelasting.
Motivering:
De fractie van de PvdA heeft aangegeven dit onderwerp eerst nog mee terug richting eigen fractie te
zullen nemen en richting de VLP-fractie. Ook de VLP-fractie heeft aangegeven dit onderwerp eerst nog ter
bespreking mee terug te willen nemen richting eigen fractie. Zij overwegen een motie om het college op te
dragen om in gesprek te gaan met de Roosendaalse hotelbranche met als doel een passende oplossing
(maatwerk) te vinden voor de geuite zorgen.

g. 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.

