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Besluitenlijst Commissievergadering 2 maart 2023 

Aanwezigen  

Voorzitter: M.W.C. Verbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: W.C.H. Brouwers, A.C.P.M. Jochems, K.A. Raggers, M.G.A. Machielsen, 

M.J.M. de Waard Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, G.J.H.M. Van Oosterbosch, S.J.C.M. van 

Looveren VVD: A.T. Eijck, M. van der Bijl GroenLinks: A.J.M. Gepkens, C.L. Villée CDA: A.S. Hamans, 

P.F.A. Smits PvdA: M.B. Zijp D66: F. Peters Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt, P.M. van der 

Heijden Forum voor Democratie: C.S.A. van Leerzem Vitaal Liberaal: A.C.J.C. Sieben, K. Kraak  

College: J.M. van Midden, A. van Gestel 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.  

 

De voorzitter doet melding van de ontvangst van het verdrietige bericht, dat dhr. (Kees) 

Verstraten, oud-raadslid en wethouder, is overleden. Burgemeester Van Midden heeft in de 

Commissievergadering kort het woord gevoerd, waarna een minuut stilte in acht is genomen. 
 

 Op de agenda staat dhr. Villée nog als voorzitter, maar dhr. Verbeek neemt dit vanavond van hem 

over, zodat dhr. Villée zelf kan mee-debatteren in deze commissievergadering. 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld.  

 

De PvdA-fractie heeft bij de griffie aangegeven af te zien van een eerste termijn bij agendapunt 4 
Raadsvoorstel ontwerp regionaal beleidsplan.  
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 2 februari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel ontwerp regionaal beleidsplan (politie-eenheid Zeeland - West-Brabant) 
De burgemeesters van de 37 gemeenten en de hoofdofficier van justitie van de politie-eenheid 
Zeeland - West-Brabant stellen het Regionaal Beleidsplan 2023-2026 vast. Voorafgaand aan de 
vaststelling hoort de burgemeester de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. 
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het ontwerp Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland 
- West-Brabant 2023-2026. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

 
Ter vergadering heeft burgemeester Van Midden vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
De fractie van Vitaal Liberaal heeft in de Commissie gesproken over een mogelijk interessante 
pilot in Breda met BOA’s die controleren op ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Van 
Midden heeft aangegeven hierover navraag te zullen doen en hier nog bij de raad op terug te 
zullen komen. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 9 maart 2023.  
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5. Raadsmededeling 90-2022 Woningbouwprogrammering 2023 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het actuele woningbouw programma 
waarin de nieuwbouwontwikkelingen in de gemeente Roosendaal voor 2023 en verder zijn 
opgenomen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Ter vergadering heeft wethouder Van Gestel vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
Op verzoek  van diverse fracties zal er een lijst met projecten -en waar in het proces deze 
projecten zich bevinden- bij de volgende woningbouwprogrammering worden gevoegd [geen 
openbare bijlage]. 
 
Wethouder Van Gestel heeft aangegeven dat het college nog met een nieuwe versie van de 
Woonzorgvisie naar de raad toe zal komen. 
 
Ten aanzien van de analyse voor de woonbehoefte van senioren, heeft de VVD-fractie ter 
vergadering gevraagd of de gemeenteraad deze analyse al heeft ontvangen en zo niet, of 
wethouder Van Gestel deze analyse dan nog aan de raad kan doen toekomen. Wethouder Van 
Gestel heeft aangegeven dit na te zullen gaan en indien mogelijk deze aan de raad toe te zullen 
sturen. 

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 9 maart 2023.  
 
De VLP Roosendaal-fractie overweegt een motie ten aanzien van een actief woningbouwbeleid. 
 
[Vooruitlopend op het in de motie beoogde procesvoorstel -om tot een actief woningbouwbeleid 
te komen- en wat naar de raad zal komen indien de motie wordt aangenomen, heeft de fractie 
van GroenLinks alvast de suggestie aan wethouder Van Gestel meegegeven, om over dat voorstel, 
dan voorafgaand aan Commissiebehandeling, eerst nog een inhoudelijke/informatieve 
bijeenkomst te beleggen met de raad]. 

 

 

6. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur 
 


