
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 16 juni 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 9 juni 2022.  

 
4. Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023  

Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2023 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties 
die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De 
ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2021 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Geagendeerd door: 

-CDA (OMWB, VRMWB, GGD en RAV) 
-VLP (BWB, Werkplein, VRMWB, OMWB, ICT-samenwerking en GGD) 
 
 

5. Raadsvoorstel Intrekken stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties 
Per 1 oktober 2020 is de Stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties van kracht. Daarbij 
is afgesproken dat de regeling elk half jaar geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie heeft nu twee 
maal plaats gevonden. Uit beide evaluaties is naar voren gekomen dat de markt dusdanig in 
beweging is, dat een stimuleringsregeling vanuit de overheid niet meer noodzakelijk is. 
Portefeuillehouder: wethouder Verstraten 
 
Geagendeerd door: 

-CDA 
 
 
 
 
 
 

mailto:griffie@roosendaal.nl


6. Raadsmededeling 22-2022 Prioriteitenlijst top 10 wegen om hardrijders tegen te gaan 
Met deze raadsmededeling informeert het college van B&W de gemeenteraad over de wijze van 
afdoening van de in de raad van 8 juli 2021 aangenomen motie: Prioriteitenlijst top 10 wegen om 
hardrijders tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek naar de meest verkeersonveilige 
locaties in de gemeente Roosendaal zijn in deze raadsmededeling (incl. bijlagen) beschreven. Het 
onderzoek is uitgevoerd door een extern adviesbureau. Een voorstel voor de wijze van 
vervolguitwerking van dit onderzoek is ook in de raadsmededeling opgenomen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verstraten 
 
Geagendeerd door: 

-Roosendaalse Lijst 
-VVD 
-VLP 
 

 
7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Peter Raijmaekers 


