
 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  woensdag 17 november 2021 
Tijd: 19:30 uur  
Vergaderplaats: Raadzaal, Raadhuis (1 woordvoerder per fractie per agendapunt)  
 
U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl 
De publieke tribune is als gevolg van de corona-maatregelen helaas gesloten. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 
2. VASTSTELLEN AGENDA  

 
3. BESLUITENLIJST 

Vaststellen van de besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 21 oktober en  
4 november 2021. 
 

4. Raadsvoorstel Richtlijnen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen 
De gemeenteraad wordt gevraagd om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen voor de 
begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. Tevens wordt de 
gemeenteraad gevraagd om de 1e begrotingswijziging op de begroting 2022 van de GGD vast te 
stellen en daarbij geen zienswijze in te dienen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Uit inventarisatie vooraf blijkt dat het gewenst is dat -naast de portefeuillehouder- tevens 
wethouder Van Ginderen bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig is. Dit t.b.v. het 
bespreken van de richtlijnen voor de begroting van het Werkplein.  
 
Geagendeerd door:  
 
-(woordvoerder) raadsrapporteurs Werkplein*  
 
*Eerder dit jaar heeft de raad 4 raadsrapporteurs benoemd voor het Werkplein. Zij hebben de richtlijnen 
voor de begroting van 2023 ten aanzien van het Werkplein bestudeerd. Tijdens de commissievergadering 
van 17 november brengen zij verslag uit. 

 
5. Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2021 Werkplein 

In juni heeft het Centraal Planbureau nieuwe ramingen over de ontwikkeling van het 
bijstandsbestand gepubliceerd. Deze komen (veel) gunstiger uit dan de eerdere prognoses uit 
maart; de verwachte stijging van het bestand is nu 2,1% in 2021 in plaats van 6%. Het Werkplein 
heeft deze nieuwere prognoses verwerkt in een 2e begrotingswijziging. In deze 2e  
begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten verwerkt over de uitvoering van diverse 
steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van 

het Werkplein en daarbij geen zienswijze in te dienen. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

Geagendeerd door:  
- PvdA 

 



6. Raadsvoorstel Woonagenda 2021 - 2025 
De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren, te faciliteren en te 
optimaliseren. In de Woonagenda worden acties omschreven die een bijdrage leveren aan een 
toekomstbestendige woningvoorraad in Roosendaal. De gemeenteraad wordt voorgesteld de 
Woonagenda 2021-2025 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit betreft een tweede commissiebehandeling over de Woonagenda, gericht op het bespreken 
van concrete, in de raad van 24 november, (ter overweging) in te dienen (wijzigings)voorstellen. 
Dit onderwerp is eerder besproken in een commissievergadering op 3 juni 2021. 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- ChristenUnie 
- GroenLinks 
- Roosendaalse Lijst 
- VVD 
- Lokaal Sociaal 21 
- PvdA 
- D66 
- CDA 
- Wezenbeek 

 
 

7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Wilbert Brouwers 


