
     
 

 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 5 juli om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 5 
juli 2018 vindt alleen een raadsvergadering plaats.  
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl   

 

 

A G E N D A :  

 

1. Opening 

 

Beëdiging Burgerraadslid 

Beëdiging mevr. Homma als burgerraadslid namens D66.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 juni 2018 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

c. Actielijst en Motielijst 

 

5. A-CATEGORIE  

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

 

a. Voorstel 38  Raadsvoorstel Opnemen Islamitische school in Plan van Scholen 2019-2022  
 

6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 39 Jaarstukken 2017 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis  

Inhoud:   
De Jaarstukken 2017 vormen het sluitstuk van de planning & control cyclus 2017 en bevatten de 
verantwoording over de Programmabegroting 2017. Er wordt ingegaan op de vragen 'Wat wilden we 
bereiken', 'Wat hebben we ervoor gedaan' en 'Wat heeft het gekost'. De raad wordt voorgesteld de 
Jaarstukken 2017 vast te stellen. 
 
Motivering: 
De PvdA kondigt een amendement aan om het restant te bestemmen voor toezicht & handhaving, aanpak 
en bestrijding afvaldump/zwerfafval.  
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Ook de VLP-fractie heeft aangegeven het restant te willen bestemmen voor toezicht & handhaving.  
 

GroenLinks, CDA, VVD en Roosendaalse Lijst beogen een aantal aspecten uit het bestuursakkoord te 
versnellen. Zij willen via een motie accenten uit het bestuursakkoord al in 2019 mogelijk maken en zullen het 
college vragen deze accenten bij de begrotingsbehandeling te voorzien van concrete voorstellen. 

 
 

b. Voorstel 40  Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis  

Inhoud:   
De raad wordt gevraagd om een “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het realiseren 
van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met wasvoorzieningen (tankstation) op het adres Spectrum in 
Roosendaal.  
 
Motivering: 
Voor PvdA, CDA, VLP, GroenLinks en D66 is er onvoldoende sprake van een goede ruimtelijke ordening en 
zullen zij dit nader onderbouwen tijdens de raadsvergadering.  

 
 

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd: 

 

a. Vraag en Antwoord VLP – Glasvezel in Wouw kan sneller 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud:   
Betreft vragen en antwoorden onder de aanleg van glasvezel in Wouw. 
 
Motivering: 
De VLP heeft in de commissievergadering van 24 mei jl. aangegeven de uitkomsten af te willen wachten die 
eind juni bekend zouden worden. Vooruitlopend op de beantwoording staat dit onderwerp onder 
voorbehoud op de agenda.   

 

 

b. Ingekomen brief – Integraal verkeersplan Nieuwstraat 

 
 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud:   
Dit betreft een brief van een inwoner aan de raad waarin de aandacht wordt gevestigd op de vertaling van 
de motie “integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal” en de vergunningverlening ten behoeve van de 
bioscoop. 
 
Motivering: 
PvdA en VLP komen met een motie ten aanzien van het handelen van het college m.b.t. het al dan niet 
uitvoeren van de motie. Daarnaast overwegen zij een motie ten aanzien van het punt van de communicatie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Eigenstandige motie VLP-PvdA-D66-SP Subsidie Openluchttheaters 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   
Met deze eigenstandige motie wordt voorgesteld een structurele bijdrage toe te kennen aan het 
openluchttheater Nispen en het openluchttheater Vrouwenhof. 
 

 

 

8. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. 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 en liggen tevens voor u ter inzage bij de 
balie van het stadskantoor. 

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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