
 

Motie 6 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, 

GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 4 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 

 

Motie 6‘Actualisatie Roosendaalse Woonagenda’ 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord hebbende de 

beraadslagingen over de ‘Programmabegroting 2018’; 

 

 

Constaterende dat: 

- De huidige woonagenda in 2015 is vastgesteld met acties voor de korte termijn (3 maanden), 

middellange termijn (3 tot 12 maanden ) en lange termijn (langer dan 12 maanden); 

- Veel actiepunten uit de Roosendaalse Woonagenda inmiddels tot uitvoering zijn gebracht; 

 

Van mening zijnde dat: 

- Afronden en doorgeven vraagt om een helder inzicht voor de gemeenteraad in hetgeen 

Roosendaal heeft bereikt en in de uitdagingen die er voor Roosendaal zijn voor nu en in de 

toekomst; 

- De woonagenda een actualisatie verdient aangezien in twee jaar tijd de meeste actiepunten zijn 

afgerond, maar er nog voldoende (nieuwe) uitdagingen zijn; 

- Met name uitdagingen als de huisvesting van arbeidsmigranten, de woningbouw-

programmering, de verbinding tussen leefbaarheid en wonen, de aanpak van de leegstand en 

het optimaliseren van het woon- en werkklimaat, zeer actueel zijn;  

- Tevens aansluiting moet worden gevonden bij de recent gepresenteerde Brabantse Agenda 

Wonen waarin een focus wordt gelegd op het versnellen van de woningbouwproductie en 

verduurzaming en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad; 

 

Verzoekt het college om: 

1. De gemeenteraad een volledig overzicht te verstrekken van de bereikte resultaten uit het 

actieplan van de Roosendaalse Woonagenda 2015; 

2. Te komen tot een actualisatie van de Roosendaalse Woonagenda met daarin verwoord: 

o Een analyse van de meest actuele en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt; 

o Een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen als vervolg op de agenda 

uit 2015; 

3. Deze concrete, actiegerichte agenda de basis te laten zijn voor de komende bestuursperiode; 

en gaat over tot de orde van de vergadering,  

Namens, 

PvdA   Michael Yap 

Roosendaalse Lijst Eric de Regt 

SP   Ada Oudhof 

GroenLinks  Klaar Koenraad 

Nieuwe Democraten Ton Schijvenaars 


