
  
 

  

 

 

    

 

 

De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

Gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 18 september 2012; 

 

Gelet op art. 149 van de Gemeentewet en gelet op paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

Overwegende dat het gewenst is de Lex Silencio Positivo van toepassing te verklaren op enkele  

vergunning- en ontheffingstelsels; 

 

Besluit: 

 

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Parkeerverordening Roosendaal, de 

Beheersverordening voor gesloten begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 en de Verordening 

winkeltijden  

 

Artikel I Wijziging Parkeerverordening 

De Parkeerverordening Roosendaal wordt als volgt gewijzigd: 

A. Aan artikel 2 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.’ 

B. Aan artikel 6 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.’ 

C. Aan artikel 7 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.’ 

  

Artikel II Wijziging Beheersverordening gesloten begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 

De Beheersverordening gesloten begraafplaatsen gemeente Roosendaal 2008 wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel 3, tweede lid wordt ‘tweede lid’ vervangen door: eerste lid. 

B. In artikel 3, vierde lid wordt ‘derde lid’ vervangen door: vierde lid. 

C. Aan artikel 3 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.’ 

D. Aan artikel 10 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.’ 

 

Artikel III Wijziging Verordening winkeltijden 

De Verordening winkeltijden wordt als volgt gewijzigd: 

A. Aan artikel 6 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 

B. Aan artikel 7 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.  

C. Aan artikel 9 wordt een extra lid toegevoegd, luidende: 

‘3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.  

 



Artikel VIII 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2012, 

De griffier,                                        De voorzitter, 

 


