
     

 
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 6 juni 2019 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 6 
juni vindt alleen een raadsvergadering plaats. 
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

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

 

AGENDA 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 9 mei 2019. 

 

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

a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 30 Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83 
b. Voorstel 31 Vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw 
c. Voorstel 32 Vaststelling bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II 
d. Voorstel 33 Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022 
e. Voorstel 34 Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy gemeente Roosendaal  

 
 
6. B-CATEGORIE 

 

a. Voorstel 35 Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren  

 

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

Inhoud:   
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2018 besloten om met een nieuwe 
subsidiesystematiek te gaan werken. Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente Roosendaal de 
subsidieverlening anders te organiseren. De gemeente dient de subsidieverlening uit te voeren aan de 
hand van een juridisch kader voor schaarse (subsidie) middelen. De kern van dit kader is dat alle potentiële 
partijen de kans krijgen mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met het nieuwe subsidiebeleid geeft de 
gemeente nieuwe partijen daarvoor de ruimte. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het 
nieuwe subsidiebeleid, zodat de gemeente op een rechtmatige en transparante werkwijze subsidies kan 
verlenen.  
 
 
 

http://www.raad.roosendaal.nl/
http://www.raad.roosendaal.nl/


Motivering: 
GroenLinks overweegt een motie ten aanzien van de consequenties wanneer een organisatie om 
verschoonbare redenen de subsidieaanvraagdeadline niet gehaald heeft. 

 
De VVD-fractie heeft een motie aangekondigd ten aanzien van de verantwoordingsplicht voor kleinere 
subsidies. De VVD wil, ten aanzien van de verplichting van het overleggen van een financieel verslag, de 
drempel verlagen: van 10.000 euro naar 5000 euro. De VVD wil hiertoe een opdracht aan het college 
meegeven ter verwerking in de Algemene Subsidieverordening (ASV).  
 
De PvdA-fractie wacht de door wethouder Raaijmakers toegezegde nadere informatie over het één op één 
subsidiëren af. Vooralsnog is dit raadsvoorstel voor de PvdA een B-stuk. 
 

 

b. Voorstel 36 Beslissing op Bezwaar vestiging voorkeursrecht i.c.m. i.c.m. raadsmededeling  

19-2019 Komst Bravis-ziekenhuis naar locatie Bulkenaar Roosendaal 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Met de raadsmededeling informeert het college de raad over de keuze van Bravis voor locatie Bulkenaar in 
de gemeente Roosendaal. De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te bouwen, is formeel een 
voorgenomen besluit. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit.  Vanuit de gemeente wordt 
verdergegaan met de voorbereidingen van de plannen voor het gebied. Daarin wordt de ontsluiting van de 
wijk Tolberg meegenomen. Met het raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om, conform het advies van 
de Commissie voor de bezwaarschriften het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht niet te herroepen, 
het verzoek tot betaling van de proceskosten af te wijzen en het besluit tot vestiging van het 
voorkeursrecht aan te vullen met de zin: “Ten behoeve van de vestiging van het voorkeursrecht wordt 
geen structuurvisie vastgesteld. Wij gaan over op voorbereiding van een bestemmingsplan”. 
 
Motivering: 
Het raadsvoorstel is zonder agendering vooraf rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst.  
Voor wat betreft de raadsmededeling is in de commissievergadering van 23 mei jl. door de fractie van de 
VLP een motie omtrent co-creatie aangekondigd.  
 

 

 

7. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 

 
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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