
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 24 november 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 17 november 2022. 

 

4. Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Commandoterrein 
Doel van het aan de orde zijnde bestemmingsplan Commandoterrein is het bieden van een 
nieuwe, aan de huidige plannen beantwoordende juridische regeling, waarbij het terrein van het 
KCT in voldoende mate de komende jaren kan doorontwikkelen en waarbij de gewenste 
nieuwbouw en versterking van de militaire functie mogelijk worden gemaakt. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Geagendeerd door:  
-Roosendaalse Lijst 

 
 

5. Raadsmededeling 66-2022 Opgave opvang asielzoekers 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de brief van de Commissaris van de 
Koning, mevrouw I. Adema, gericht aan de gemeenten in de provincie Noord-Brabant 
(uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen). In deze brief gaat zij in op de verhoogde opgave 
voor realisatie van langdurige en vaste opvangplekken voor asielzoekers. Met dit schrijven doet 
de Commissaris van de Koning een nadrukkelijk appèl op de gemeenten om zelf de regie te 
houden op het realiseren van de opgaven. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Geagendeerd door:  
-VVD 
-GroenLinks 
-VLP Roosendaal 
-Vitaal Liberaal 
-Forum voor Democratie 
 

mailto:griffie@roosendaal.nl


6. Raadsmededeling 22-2022 Prioriteitenlijst Top 10 wegen om hardrijders tegen te gaan 
i.c.m. Analyse top 20 verkeersonveilige locaties 
Dit betreft een vervolg op een eerder commissiedebat over raadsmededeling 22-2022 (Commissie 
16 juni 2022) 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. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 

 

Geagendeerd door:  
-VLP Roosendaal 
-Roosendaalse Lijst 
-VVD 
-PvdA 
-GroenLinks 
-Vitaal Liberaal 

 

7. Raadsmededeling 69-2022 Verlenging uitbreiding Venstertijden 
Via deze raadsmededeling heeft de raad kennisgenomen van het besluit van het college van B&W 
om de pilot uitbreiding venstertijden opnieuw te verlengen met 1 jaar, tot 6 september 2023. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 
 
Geagendeerd door:  
-VLP Roosendaal 
-PvdA 
-Forum voor Democratie 

 
 

8. 143-2022 Beantwoording raadsvragen PvdA - Noodsteunfonds MKB en inwoners 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA met als titel: Noodsteunfonds MKB en 
inwoners. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 
 
Geagendeerd door:  
-PvdA 

 
 
 

9. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Sebastiaan Hamans 


