
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 20 augustus 2019 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-07-2019. 
2. Bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-07-2019 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 20 augustus 2019 wordt bekrachtigd. 
 

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

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Gedragscodes voor en Protocol Agressie tegen politieke ambtsdragers 
(Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om zowel voor de 
raadsleden, als voor wethouders en burgemeester Gedragscodes vast te stellen. 
De Gedragscodes dienen als richtsnoer voor hun handelen en helpen hen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid 
voor de integriteit van het openbaar bestuur. 
Aan de individuele raadsleden wordt ter aanvulling op de gedragscodes een Gentle agreement aangeboden. Dit Gentle 
agreement biedt een heldere leidraad hoe te handelen in geval van een (vermoeden) van schending van de 
gedragscode.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast besloten de gemeenteraad voor te stellen het Protocol 
Agressie tegen politieke ambtsdragers vast te stellen. 
 
Besluit: 
De raad voor te stellen om: 
1.    De Gedragscodes voor (burger)raadsleden, wethouders en voor de burgemeester vast te stellen overeenkomstig 
bijgevoegde ontwerp Gedragscodes; 
2.    Het Gentle agreement te onderschrijven en in de praktijk toe te passen en ‘’voor akkoord’’ ter ondertekening aan te 
bieden aan de individuele raadsleden; 
3.    Het Protocol Agressie tegen politieke ambtsdragers van de gemeente Roosendaal vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Ontwerpbestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef 
(Openbaar) 
 
Extern bericht: 
Het ontwerpbestemmingsplan "Herziening buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef" is gereed om in procedure te 
brengen. Het ontwerp zal op de gebruikelijke wijze gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze 
termijn kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. 
 
Besluit: 
planologische procedure opstarten voor het bestemmingsplan "Herziening buitengebied Roosendaal Nispen 
Potendreef" 
 

 


