
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur.  

 

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op 
28 februari 2019 vindt eerst een inspraakbijeenkomst plaats en aansluitend een raadsvergadering. 
 

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 14 februari 2019 

 

4.  Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 

 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 10 Huisvesting Programma Onderwijs 2019 

b. Voorstel 11 Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2017 

c. Voorstel 12 Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant 

d. Voorstel 13 Verordening tot wijziging van de Financiële verordening Roosendaal 2017 

 
 
6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 14 Vaststellen bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg 
 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

Inhoud:   
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg vast te stellen. Het 
bestemmingsplan is de juridische basis voor de herontwikkeling en herstructurering van het 
winkelcentrum Tolberg. De interne en externe openbare ruimten worden gerevitaliseerd, het dak en de 
overkapping worden vernieuwd en de winkelvloeroppervlakte wordt uitgebreid. 

 
Motivering: 
CDA en VLP overwegen een amendement om het wijkhuis de Bergspil maatschappelijk te bestemmen en 
dus specifieker dan gemengd 4 en daarnaast een amendement om de Staat van Horeca-activiteiten, 
categorie 2, te schrappen. De VLP-fractie overweegt tevens een amendement om, ten behoeve van de 
bereikbaarheid, de weg die nu loopt tussen de sporthal en de winkels de bestemming verkeer te geven. De 
SP-fractie heeft aangegeven met de VLP en het CDA mee te willen denken.  
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b. Voorstel 15  Afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark Evertkreekweg en  

Voorstel 16       Afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark Hollewegje  
 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

Inhoud:   
De raad wordt gevraagd om “ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie 
van zonneparken nabij de Evertkreekweg en het Hollewegje in Roosendaal.  
 
Motivering: 
Ten aanzien van het raadsvoorstel zonnepark Evertkreekweg heeft de VLP aangegeven nog te willen kijken 
naar de keuze van het toepassen van de hardheidsclausule; De VLP-fractie vindt de onderbouwing en het 
kijken naar alternatieven toch nog wat mager. 
 
De VLP overweegt ten aanzien van het zonnepark Weihoek een wijzigingsvoorstel ten behoeve van  
toevoeging van kwantitatieve gegevens (cijfers) met betrekking tot de landschappelijke inpassing.   

 
De PvdA-fractie wil zich ten aanzien van het raadsvoorstel zonnepark Evertkreekweg zich nog beraden op 
de hardheidsclausule. Dit omdat in de beleidsvisie zonne-energie een andere uitleg wordt gegeven ten 
aanzien van wanneer men een beroep kan doen op deze hardheidsclausule. De PvdA-fractie wil nader 
bekijken hoe zij de uitleg van het college moet plaatsen in het licht van haar oordeel over een goede 
ruimtelijke ordening. 

 
De voorzitter heeft de VLP en PvdA gevraagd om eventuele moties/amendementen uiterlijk 24 februari 
2019 aan te leveren.  
 

 

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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