
 
 
 
 
 

Besluitenlijst college vergadering d.d. 2 juli 2019 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25-06-2019 ; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25-06-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 2 juli 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
AF 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
AF 
 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Overeenkomst vervolgonderzoek en voorbereiding ontwikkeling locatie Bulkenaar (Bravis) 
 
Extern bericht: 
De Stichting Bravis Ziekenhuis en de gemeente Roosendaal hebben een overeenkomst gesloten. 
Doelstelling van deze overeenkomst is het doen van vervolgonderzoek naar en de voorbereiding van de 
vestiging van een nieuwe hoofdlocatie van het Bravis Ziekenhuis op de locatie Bulkenaar. 
Partijen zullen in overleg met omwonenden, eigenaren, belanghebbenden, klanten, stakeholders, 
expertisebureaus en betrokken instanties het vervolgonderzoek en de voorbereiding ter hand nemen met als 
einddoel de realisatie van deze regionale voorziening in 2025. 
Bravis heeft 19 juni haar definitieve keuze voor de locatie Bulkenaar gemaakt. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten tot het aangaan van de "Overeenkomst vervolgonderzoek en voorbereiding ontwikkeling 

locatie Bulkenaar" met de Stichting Bravis Ziekenhuis en de afhandeling van deze Overeenkomst, 
inclusief het aanbrengen van ondergeschikte aanvullingen en/of wijzigingen, in handen te stellen van 
Wethouder Theunis; 

2. Besluit burgemeester: op basis van artikel 171, tweede lid Gemeentewet Wethouder Theunis te 
machtigen om deze Overeenkomst namens de Gemeente Roosendaal te ondertekenen; 

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 
 

Onderwerp: 
vaststellen grondprijs veld 5 't Zand 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in veld 5 van woningbouwlocatie 't Zand vaste 
kavels uit te geven en heeft daarvoor de grondprijs vastgesteld. 
 
Besluit: 
De grondprijs voor de kavels in veld 5 van 't Zand vast te stellen op € 375,00 per m2 exclusief BTW. 
 

 


