
 
 
 
 

Motie 1 is unaniem aangenomen 
 

MOTIE 1 
Gebruik expertise gemeenschappelijke regelingen voor Roosendaalse Omgevingsvisie 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 20 juni 2019 en gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke 
regelingen’; 
 
 
Constaterende dat 

• Het in algemene zin lastig is om gemeenschappelijke regelingen aan te sturen op doelen van de 
eigen gemeente, 

• De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begrotingen van de gemeenschappelijke 
regelingen één van de weinige mogelijkheden tot sturing is, 

 
Overwegende dat 

• Naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking zal treden, 

• Ook de gemeente Roosendaal in voorbereiding op de Omgevingswet werkt aan het vaststellen 
van een Omgevingsvisie, 

• De Omgevingswet uitgaat van een integrale benadering van de leefomgeving, hetgeen onder 
meer betekent dat de aspecten veiligheid en gezondheid - anders dan voorheen - een grote rol 
gaan spelen in het ruimtelijke domein, 

• De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB) en de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst West-Brabant (GGD) bij uitstek 
expertise bezitten op de vlakken veiligheid en gezondheid, en zich blijkens hun 
beleidsbegrotingen voor 2020 ook nadrukkelijk bezighouden met de komst van de 
Omgevingswet, 

 
Van mening zijnde dat 

• Het goed zou zijn om de expertise van de VRMWB, de OMWB en de GGD in te zetten op een 
concrete manier en specifiek toegesneden op de gemeente Roosendaal, 

 
Draagt het college op 
1. Om mede namens de gemeenteraad de VRMWB, de OMWB en de GGD op te dragen om (al dan 

niet gezamenlijk) een advies op te stellen over de rol van veiligheid en gezondheid in relatie tot 
de Omgevingswet dat specifiek is toegesneden op de gemeente Roosendaal, 

2. In de zienswijzen voor de begrotingen van de VRMWB, de OMWB en de GGD op te nemen dat 
de hiermee gemoeid gaande kosten in de betreffende begrotingen moeten worden verwerkt. 
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