
     

 
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 

Donderdag 20 juni 2019 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
20 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 6 juni 2019. 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke 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 38 Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen 
b. Voorstel 39 Aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 
c. Voorstel 40 Beleidsdocument Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019-2023  

                            “Samenwerken aan veiligheid en veerkracht” 
d. Voorstel 41 Jongerenroos 

 
 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 42 Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud: 
Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2020 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties die uit de 
begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen (voorlopige) 
jaarrekeningen 2018 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. 
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Motivering: 
Na het in werking treden van de Omgevingswet (2021) gaat een meer integrale benadering van de fysieke 
leefomgeving gelden waardoor onder meer de aspecten veiligheid en gezondheid een veel prominentere 
rol gaan spelen in omgevingsplannen dan nu het geval is in bestemmingsplannen. Met name de OMWB, 
Veiligheidsregio en GGD hebben veel expertise op deze gebieden. Het CDA en D66 kondigen gelet daarop 
een motie aan, waarin deze drie gemeenschappelijke regelingen zullen worden gevraagd -al dan niet 
gezamenlijk- om een advies op te stellen specifiek voor de gemeente Roosendaal op het gebied van 
veiligheid en gezondheid in de fysieke leefomgeving. De ChristenUnie heeft aangegeven graag over deze 
motie mee te willen denken. 

 

b. Voorstel 43 Eerste wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud: 
Als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum per 1 augustus 2019 dient de 
verordening afvalstoffenheffing 2019 te worden aangepast. In deze wijziging zijn de consequenties 
verwerkt als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum aan de Vaartkant.  
 
Motivering: 
D66 overweegt een motie/amendement, om de tikken die resteren bij een deel van de inwoners op het 
moment dat het nieuwe grondstoffencentrum in gebruik wordt genomen, om te zetten in een beperkt 
krediet (geldig tot het einde van dit jaar) dat ingezet kan worden voor het inleveren van restafval. Dit als 
kleine compensatie. De fracties van het CDA en VLP hebben aangegeven over dit amendement mee te 
willen denken.  

 

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Eigenstandige motie verlenen subsidie aan stichting Heerl’k 
 

Inhoud:   
Met deze eigenstandige motie wordt voorgesteld om aan Stichting Heerl’k een subsidie van 3.000 euro te 
verlenen ten gunste van de lokale kerstmarkt 2019.  

 

 
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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