
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 15 december 2022 
Tijd: 19:30 uur 

Vergaderplaats: Raadzaal, 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.  

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 8 december 2022. 

 

4. Raadsvoorstel Wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning  
De Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt geactualiseerd op basis van de meest 
recente wijzigingen in het Wmo-beleid.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
-CDA 
 

5. Raadsvoorstel Ontwikkelplan Roosendaal 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Ontwikkelplan Roosendaal vast te stellen als 
kaderstellend beleidsdocument voor de ontwikkeling van het plangebied Rondje Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Geagendeerd door:  
-VVD 
-Roosendaalse Lijst 
-VLP Roosendaal 
-Vitaal Liberaal 
-PvdA 
-CDA 
-GroenLinks 
 

6. Raadsvoorstel Bedrijven InvesteringsZone Binnenstad (BIZ) 
Het raadsvoorstel Bedrijven InvesteringsZone Binnenstad is gericht op het oprichten van een BIZ, 
met als doel het vergroten van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
vastgoedeigenaren in de compacte binnenstad van Roosendaal. Met het oprichten van een BIZ 
worden alle vastgoedeigenaren van de compacte binnenstad bereikt en betrokken bij het 
financieren van collectieve activiteiten om de binnenstad van Roosendaal aantrekkelijk te maken 
en te houden. Hiervoor willen de vastgoedeigenaren een fonds oprichten om gezamenlijk 
activiteiten te ontplooien. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 

mailto:griffie@roosendaal.nl


Geagendeerd door:  
-Vitaal Liberaal 
-PvdA 
-VLP Roosendaal 

 
 

7. 620540 -E- Actiecomité de Meeten - Cloetta Roosendaal i.c.m. 166-2022 Raadsvragen 
PvdA - Cloetta fabriek voorgenomen verhuizing 
Betreft een brief van het Actiecomité de Meeten in combinatie met antwoorden op raadsvragen 
van de PvdA-fractie over de voorgenomen verhuizing van de Cloetta fabriek. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 

 

8. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Martijn Verbeek 


