
     

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 27 januari 2022 om 22.30 uur  

Digitaal 

 

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 23 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  

       Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 

a. Voorstel 03 Geluidsreductieplan Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied 

b. Voorstel 04 Krediet IPads raadsperiode 2022-2026 

c. Voorstel 05 Het instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten  

voor het klein onderhoud en vervanging van materialen. 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Initiatiefvoorstel PvdA – Het nieuwe Hart van Roosendaal 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud: 
Omlegging van de A58 lijkt geen haalbaar alternatief voor de gemeente Roosendaal. Daarom heeft de PvdA-
fractie een plan gemaakt en wil zij naar aanleiding hiervan het college opdracht geven om een 
haalbaarheidsstudie te verrichten naar de aanpak van de A58 (vergroening, ondertunneling ofwel 
overkapping) ten behoeve van groen, woningbouw en ondergrondse inpassing van voorzieningen langs of op 
het A58 tracé.   

 



7. C-CATEGORIE 

 

a. Motie 5 raadsvergadering 23 december 2021: Verkeersveiligheid in combinatie met het HPO 

 

Portefeuillehouder: n.v.t. 

Motivering: 
Bij behandeling van het raadsvoorstel HPO 2022 tijdens de raadsvergadering van 23 december 2021 is motie 
nr. 5 Verkeersveiligheid in combinatie met het HPO in stemming gebracht. De uitkomst van deze stemming 
was: 17 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt conform artikel 32 van 
de Gemeentewet bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende 
vergadering.  
 
In de vergadering van 27 januari 2022 zal geen beraadslaging meer over deze motie plaatsvinden en zal er 
gelijk overgegaan worden tot het stemmen over de motie.   
 

 

b. Ontwerp Inpassingsplan Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Dit betreft het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 17 december jl. gepubliceerde 
ontwerp-inpassingsplan Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost.   
  

 

  
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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