
 

 
INSPRAAK 

                                       
 

Datum:    28 februari 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats: Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 
_________________________________________________________________________________ 
 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 
 
In deze raadsavond kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke gevolgen van deze 
voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan deze 
raadsavond deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Beter Afval Scheiden  
_________________________________________________________________________________ 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het huishoudelijk 
restafval 1x per 4 weken aan huis in te gaan zamelen. 
Het inzamelen van schone grondstoffen wordt steeds belangrijker bij het verwerken van afval. 
Daarnaast stijgt de prijs voor het verbranden van restafval, door belastingen en andere heffingen de 
komende jaren enorm. Verder lopen de contracten met afvalverwerkers in 2022 af. De gemeente 
Roosendaal heeft er daarom voor gekozen de komende drie jaar verder onderzoek te doen naar 
afvalscheiding, onder andere naar de effecten van nascheiding als aanvulling op de huidige 
bronscheiding.  
Uiteindelijk is het doel het restafval per persoon vanaf 2020 te verminderen tot 100 kg met het streven 
om dit verder terug te dringen naar 30 kg per persoon in 2025.  
 
Inspreker: mevrouw J. Veraart 
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Regionale Energiestrategie 2030  
_________________________________________________________________________________ 
 
De besturen van 16 West-Brabantse gemeente en het Waterschap Brabantse Delta gaan intensiever 
samenwerken om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Er wordt daarom gezamenlijk 
gewerkt aan de Regionale energiestrategie 2030. Het doel van de RES is de energietransitie in de regio 
te versnellen met maatschappelijke draagvlak. In mei 2019 presenteren de samenwerkende partners 
het plan van aanpak met o.a. concrete projecten. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) 
2030 West-Brabant.  
 
Inspreker: de heer Klijs 
__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel 5e tranche vitaliteit; openbare ruimte Dijkcentrum 
_________________________________________________________________________________ 
 
De raad wordt voorgesteld om € 155.000,- beschikbaar te stellen voor de volgende vitaliteitsacties:  
• • Upgraden Dijkcentrum  
• • Uitbreiding hondenspeelplaatsen  
• • Tiny Forest  
 
Inspreker: de heer Stikkel 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal 
_________________________________________________________________________________ 
 
Gemeente Roosendaal gaat op zoek naar een nieuwe invulling van de Adviesraad Sociaal Domein. Met 
de nieuwe adviesraad hopen we een raad te krijgen die beter past bij de huidige ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein. Het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat een doorontwikkeling van de 
adviesraad nodig is om hun adviesrol toekomstbestendiger te maken.  
Om de nieuwe richting te bepalen en de doorontwikkeling van de nieuwe adviesraad uit te werken is de 
afgelopen periode een externe adviseur ingezet. 
 
Inspreker: mevrouw in ’t Veen namens Met hart voor de Zorg Roosendaal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  

 

Deze vergadering is achteraf na te luisteren via uw computer of tablet via raad.roosendaal.nl. Op 
deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en vergaderstukken.  


