VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 28 november 2019 om 19.30 uur.
De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere vergaderingen kan bestaan. Op
28 november vindt 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 vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 24 oktober en
7 november 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

6.

Voorstel 63
Voorstel 64
Voorstel 65
Voorstel 66
Voorstel 67
Voorstel 68
Voorstel 69
Voorstel 70

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020
Re-integratieverordening 2019
Financiële Verordening
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen
Belastingvoorstellen 2020
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant
Onderzoeksrapport Grip en sturing op Regio West-Brabant

B-CATEGORIE
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.
a.

Voorstel 71

Krediet Nieuwstraat

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
De raad wordt gevraagd een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor de implementatie van
de maatregelen uit het Verkeersplan Nieuwstraat. Dit verkeersplan is in samenspraak met stakeholders uit
de omgeving opgesteld. Het gevraagde krediet is nodig om samen met bewoners en andere stakeholders
uit de straat een definitief ontwerp te maken, zodat de straat medio 2020 heringericht kan worden.
a.
Motivering:
De VLP-fractie overweegt een motie en laat dit tijdig aan de griffie weten.
De PvdA-fractie overweegt een amendement om van het voorstel een deugdelijk voorstel te maken.

b. Voorstel 72

Aanpassing GR en zienswijzen 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging
2020, ICT West-Brabant West (ICT WBW)

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt voor een zienswijze door de
gemeenteraad de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 aan. De
begrotingswijzigingen worden gelijktijdig aangeboden in verband met de nauwe samenhang
tussen de begrotingswijzigingen in verband met de realisatie van de adviezen uit de evaluatie GR ICT WBW
en de zienswijzen van deelnemers op de begroting 2020. Daarnaast heeft, bij brief van 4 september, het
bestuur van de ICT WBW de deelnemers verzocht om instemming met wijziging van de
gemeenschappelijke regeling ICT WBW. De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de
governance op directieniveau en uitbreiding van de taken op het gebied van de ICT-infrastructuur. Verder
zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd.
Motivering
De VLP en het CDA hebben aangegeven nog nader te willen bezien of de komst van de regieraad niet toch
een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling behoeft.

7. C-CATEGORIE

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
a. Ingekomen B&W-Brief – Wethouder Lok – rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Op 25 juni 2018 zijn er door diverse raadsfracties schriftelijke vragen gesteld over het vestigingsklimaat op
Vijfhuizenberg (nr. 123-2018). ln de beantwoording is onder andere aangegeven dat er een rapport zou
worden opgesteld naar aanleiding van deze vragen. Dit rapport is per ingekomen B&W-brief op 16 mei
2019 aan de raad aangeboden. Belangrijke conclusies in dit rapport zijn in ieder geval dat er sprake is van
beperkte leegstand en een goed vestigingsklimaat op Vijfhuizenberg.
Motivering
De CDA-fractie overweegt een motie ten einde ervoor te zorgen (als dat planologisch kan) om de
woonhuizen op bedrijventerreinen als wonen te bestemmen.
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.

