
 

 

DIGITALE STEMRAADVERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
ROOSENDAAL 

Donderdag 23 december om 22.45 uur 

 

De digitale stemraad vindt online plaats. U kunt de vergadering live (en achteraf) meekijken via 
raad.roosendaal.nl 

 
U wordt steeds per te nemen besluit gevraagd of u hierover hoofdelijke stemming wil. Indien dat het 
geval is zal per raadslid gevraagd worden of hij/zij voor of tegen is. Omdat bij het digitaal stemmen 
‘openbare wilsverklaringen’ en ‘stemmen zonder last’, leidende principes zijn, kan in een digitale 
vergadering niet per fractie gestemd worden. Gewerkt zal worden met een speciaal hierop afgestemde 
stemmodule.  
 

AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  

van 9 december en de digitale stemraad van 9 december 2021. 
 
4. Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst 
 

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

 
 
5. A-CATEGORIE  
 

a. Voorstel 70  Ontslag griffier 
b. Voorstel 71  Financiële gevolgen verlengen kredieten HUIS van Roosendaal 
c. Voorstel 77  Aanwijzing interim griffier 

 
 
6. B-CATEGORIE 
 

a.  Voorstel 72 Transitievisie Warmte 

 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Op grond van het landelijke Klimaatakkoord dient de gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte (hierna: 
TVW) vast te stellen. De TVW dient aan te geven in welke wijken of buurten de gemeente het kansrijk acht 
om vóór 2030 aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van gebouwen.   



 

De TVW heeft een relatie met de reeds vastgestelde Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES). Deze 
strategie geeft de kaders mee vanuit de regio en is een belangrijke bron voor de TVW. De raad wordt 
voorgesteld de Transitievisie Warmte vast te stellen. 

 
 

b. Voorstel 73 Regiovisie 2022-2025 Jeugdhulpregio WBW  

 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen  

Inhoud: 
De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet die van kracht is vanaf 2015. 
Met de regiovisie wordt een strategisch beleidskader voor de komende jaren (2022-2025) geboden. Deze 
dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor jeugd in West-Brabant West 
(WBW) verder te optimaliseren en de kwaliteit te borgen. De regiovisie wordt in de komende vier jaar 
uitgewerkt in verschillende ontwikkeldocumenten. De raad wordt voorgesteld de regiovisie Jeugdhulpregio 
WBW 2022-2025 vast te stellen. 

 
c. Voorstel 74 HPO 2020 

Voorstel 75 HPO 2021 

Voorstel 76 HPO 2022 

 

Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 

Inhoud: 
Het college heeft besloten om het zogenaamde huisvestingsprogramma 2022 vast te stellen, inclusief een 
geactualiseerd programma 2020 en 2021. Daardoor komt de komende jaren ruim 33 miljoen euro vrij voor 
nieuwe basisscholen in Roosendaal. Het huisvestingsprogramma is in overleg met de schoolbesturen 
opgesteld en stelt hen in staat om de nieuwbouw- en verbouwplannen voor de komende jaren uit te voeren. 
De raad wordt voorgesteld de benodigde budgetten toe te kennen. 
 

 
 
 

7.  C-CATEGORIE 
 

a. Eigenstandige motie - Eerbetoon aan Kees Vermunt 

 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

Inhoud: 
Met deze eigenstandige motie geeft de raad het college de opdracht om een veld  te realiseren met een 
sportieve functie en dit veld met sportieve functie de naam te laten dragen van Kees Vermunt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.    
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