
      

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 19 januari 2023 om 19.30 uur  

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. De publieke 
tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) aan te melden indien u 
plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 

AGENDA 

1. Opening 

 
2. Vaststellen Raadsagenda 

 

- Spoedeisende eigenstandige motie VLP en BurgerBelangen Roosendaal – Eenmalige extra bijdrage 

Voedselbank Roosendaal 

- Spoedeisende eigenstandige motie VLP en CDA – Vervolg Zonneparken De Donken 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 22 december 

2022 

 

4. Ingekomen stukken, vragen, Lijst met toezeggingen en motielijst 
a. Ingekomen stukken 
b.  Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Lijst met toezeggingen en motielijst 

 

5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  
Bij agendapunt 5a zal middels stembriefjes worden gestemd. 
 

a. Voorstel 76:  Benoeming Wethouder Vermeulen 
b. Voorstel 77:   Raadsvoorstel wijziging statuten SOVOR JTC 
c. Voorstel 78:  Raadsvoorstel Aanpassingen Roosenspeld 

 

6. B-CATEGORIE 

Er zijn geen voorstellen ter bespreking geagendeerd. 

 

7. C-CATEGORIE 

De volgende onderwerpen zijn ter bespreking in de C-categorie geagendeerd. 
 

a. 175-2022 Raadsvragen GroenLinks - Vuurwerkvrije zones in Roosendaal 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Midden 

Inhoud:  
Betreft antwoorden op raadsvragen van GroenLinks m.b.t. vuurwerkvrije zones in Roosendaal. 
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Motivering: 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van het instellen van vuurwerkvrije zones.  
 
De fracties van de PvdA, GroenLinks en VVD overwegen een motie m.b.t. een centrale licht- en 
vuurwerkshow. 

 
8. Sluiting  

 

 

Heeft u vragen? 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  
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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