
     

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 23 september 2021 om 19.30 uur 

Locatie Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 

 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare vergaderingen van 

de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen, zonder u zich hiervoor vooraf aan te melden bij de 

Griffie. De Griffie kan aangeven of er plaats op de publieke tribune beschikbaar is (bel tijdens kantooruren: 0165 

– 579277 of mail naar: griffie@roosendaal.nl). U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis 

live volgen via: raad.roosendaal.nl 

 

AGENDA 

1. Opening 

a. Benoeming Burgerraadsleden 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 8 en 22 

juli 2021 

 
4. Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst 

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

 

5. A-CATEGORIE  

       Geen voorstellen in de A-categorie. 
 
 

6. B-CATEGORIE 

Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

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

 

a. Voorstel 46  Herstelbesluit bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
De raad wordt verzocht vast te stellen het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237, vervat in de bij dit besluit 
behorende regels en toelichting met bijbehorende bijlagen en de naar aanleiding van de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak aangepaste verbeelding (herstelbesluit). 

 
Motivering 
De fractie van de VLP overweegt (in ieder geval) een amendement om artikel 1.26 uit de Regels te 
schrappen.  



 

7. C-CATEGORIE 

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

 

a. 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.  
 

 

 

b. 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. 

 

 

c. Raadsmededeling 32-2021 Roosendaal Natuurstad 
 

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

Inhoud: 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de visie en strategie en het toetsingskader 
Roosendaal Natuurstad. Met Roosendaal Natuurstad worden de ambities uiteengezet op het gebied van 
vergroening en klimaatadaptatie.  
 
Motivering:  
De fractie van de PvdA overweegt een tweetal moties: een motie t.b.v. een snelle intensivering + 
integraliteit van het beleid en een motie t.b.v. plannen om het mede laten initiëren van bedrijven en 
samenleving te stimuleren.  
 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten aanzien van concretisering van zgn. verleidingen. 
 



 

d. Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid 
 

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

Inhoud: 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het dierenwelzijnsbeleid. Dit naar aanleiding van de 
op 4 juli 2019 aangenomen motie Integraal Dierenwelzijnsbeleid. ln deze motie is het college verzocht om 
te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal 
en om een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen.  
 
Motivering: 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie t.b.v. ondersteuning van de egelopvang.  

 
De fracties van D66 en GroenLinks overwegen daarnaast een motie i.r.t. duurzame inkoop van dierlijke 
producten door de gemeente (als voorbeeldfunctie). 

 
De fractie van de ChristenUnie overweegt een motie t.b.v. aanvullende budgettering t.b.v. (uitvoering van) 
het dierenwelzijnsbeleid.  
 

 

 
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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