
 

 

Openbare besluitenlijst 

 

 

 

 

 
 

 

Openbare besluitenlijst van dinsdag  
 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor realiseren van zonnepark in Heerle 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van het zonnepark De Melkbussen, nabij bedrijventerrein 
De Wijper en de snelweg A58 in Heerle.  
Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande 
bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit zonnepark is daarmee op dit 
moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’. Om uiteindelijk de 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen (door middel van een afwijking van het bestemmingsplan), is een 
verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk. 
De anterieure overeenkomst regelt het verhaal van gemeentelijke kosten, het verhalen van eventuele 
planschade en dekt de risico’s af die samenhangen met de realisatie van het zonnepark en de latere 
ontmanteling van het zonnepark. 
 
 
Eerste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal 
Op sectoraal niveau worden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt over 
arbeidsvoorwaarden. Er is een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst  vastgesteld. De 
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Roosendaal moet daarmee in overeenstemming worden gebracht. 
 

 
Mobiliteitsagenda 2020-2024 
Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de slag met de resterende mobiliteitsopgaven uit het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) dat in oktober 2015 is goedgekeurd door de gemeenteraad. 
De mobiliteitsopgaven zijn bekend en zijn terug te vinden in de mobiliteitsagenda 2020-2024. 
 
 
Bestuursrapportage Wegbeheer 2019 
De “Bestuursrapportage Wegbeheer” geeft het antwoord op de vraag of de kwaliteit van de gemeentelijke 
verhardingen overeenkomt met de kwaliteitsniveaus uit de buitenruimtenota “Verbindend Beheren”, CROW-
niveau B voor het centrum van Roosendaal en haar invalswegen en CROW-niveau C voor de overige 
structuurelementen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in het voorjaar 2019 alle gemeentelijk te 
beheren verhardingen geïnspecteerd. 
Uit de inspectiecijfers blijkt dat de kwaliteit van de verhardingen ten opzichte van de vorige rapportages 
verbeterd is en inmiddels (gemiddeld genomen) voldoet aan de kwaliteitsniveaus welke door de 
gemeenteraad via “Verbindend Beheren” als minimum zijn vastgesteld.  
Maar niet alle verhardingen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. 
Er is gerekend naar de financiële behoefte om aan deze verhardingen de komende jaren het benodigde 
onderhoud uit te kunnen voeren. Daarbij blijkt dat de voorspelde investeringspiek rond 2020 uit de eerdere 
rapportages sterk is verminderd, over meerdere kalenderjaren wordt uitgevlakt en verschoven is naar de 
jaren na 2024. Er blijkt op dit moment vrijwel geen achterstallig onderhoud meer te zijn.  
Financieel zijn er geen gevolgen. 
 
 
Herstel brandschade kunstgrasveld Hulsdonk 
De Roosendaalse gemeenteraad wordt voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor het herstellen van 
het door brand beschadigde kunstgrasveld op sportpark Hulsdonk, waar de voetbalverenigingen DVO'60 en 
RBC gebruik van maakten. 
 

 



 

 

 
 

 
Krediet t.b.v. Overall budget Stimuleringsregelingen 2020 
Om de woningmarkt te ondersteunen verstrekt de gemeente Roosendaal al een aantal jaren starters-, 
stimulerings- en verzilverleningen vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn). Rente en aflossingen van reeds verstrekte leningen vloeien terug in het revolverend fonds bij de SVn. 
Jaarlijks wordt voor elke leningsvorm afzonderlijk budget gevraagd bij de gemeenteraad. Om dit voor de 
toekomst praktischer in te richten is door de gemeenteraad bij de kadernota 2020 besloten om een overall 
budget van € 2.750.000 in te stellen voor alle stimuleringsregelingen tezamen.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft dit krediet nu beschikbaar gesteld. 
 
 
 
 

 
 

 
Voor meer informatie:  
Team Communicatie | Gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal  
| (0165) 579 222 | communicatie@roosendaal.nl   
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