VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Locatie Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13
Donderdag 24 november 2021 om 19.30 uur

In verband met de Corona-maatregelen is het niet mogelijk de vergadering bij te wonen. U kunt de
vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl/vergaderingen
AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 7 oktober, 14
oktober en 11 november 2021

4.

Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst
a.
Ingekomen stukken
b.
Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
c.
Actie- en motielijst

A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.
5.

a. Voorstel 54
b. Voorstel 55
c. Voorstel 56

1e Begrotingswijziging 2021 ICT samenwerking
Bestuursrapportage en begrotingswijzing Veiligheidsregio 2021
2e Begrotingswijziging 2021 Werkplein

B-CATEGORIE
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
6.

a. Voorstel 57

Richtlijnen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder: wethouder Theunis / wethouder Van Ginderen
Inhoud:
De gemeenteraad wordt gevraagd om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen voor de begrotingen 2023
van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. Tevens wordt de gemeenteraad gevraagd om de 1e
begrotingswijziging op de begroting 2022 van de GGD vast te stellen en daarbij geen zienswijze in te dienen.
Motivering
De fractie van GroenLinks neemt namens de raadsrapporteurs het voortouw in een amendement met daarin
een drietal wijzigingsvoorstellen m.b.t. het regionaal advies voor het Werkplein.

b. Voorstel 58

Woonagenda 2021 - 2025

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren, te faciliteren en te optimaliseren. In de
Woonagenda worden acties omschreven die een bijdrage leveren aan een
toekomstbestendige woningvoorraad in Roosendaal. De gemeenteraad wordt voorgesteld de Woonagenda
2021-2025 vast te stellen.
Motivering:
Er zijn door diverse fracties moties en amendementen aangekondigd (waarvan een aantal door fracties
gezamenlijk zullen worden voorbereid):
VLP:
Motie Starterslening
Motie Starterswoningen in de dorpen
Motie Transformeren leegstaande gebouwen naar woningen (hierbij is het voorbeeld van De Biggelaar
gegeven)
Motie Zelfbewoningsplicht
Christen Unie:
Amendement/Motie Voorrangsregels bij sociale huurwoningen
Amendement/Motie Introductie Skaeve Huse in gemeente Roosendaal
Amendement/Motie Isolatie sociale huurwoningen en de hoge energieprijzen
GroenLinks:
Motie Zelfbewoningsplicht (aansluiten bij VLP)
Motie Verdeelsleutel 40/40/20 (samen met PvdA)
Motie CO2-neutraal bouwen
Motie Verruiming mogelijkheden in buitengebied t.a.v. buurtschappen/leegstaande agrarische bedrijven
(samen met Roosendaalse Lijst)
Roosendaalse Lijst
Motie Opnemen in Huisvestingsverordening: maximum van 2 ‘vreemde’ personen (d.w.z.: die geen relatie
met elkaar hebben) in 1 woning
Motie Zelfbewoningsplicht (aansluiten bij VLP)
Motie Starterswoningen in de dorpen (aansluiten bij VLP)
Motie bijzondere woonvormen (wonen met sociale betrokkenheid en gezamenlijke voorzieningen zoals
Knarrenhof) – (aansluiten bij LS21 en Wezenbeek)
Motie verruiming mogelijkheden in buitengebied t.a.v. buurtschappen/leegstaande agrarische bedrijven
(samen met GroenLinks)
VVD
De VVD overweegt een motie t.a.v. strategische keuzes
Lokaal Sociaal 21
Motie Zelfbewoningsplicht (aansluiten bij VLP)
Motie bijzondere woonvormen (wonen met sociale betrokkenheid en gezamenlijke voorzieningen zoals
Knarrenhof) - (samen met Wezenbeek en Roosendaalse Lijst)

PvdA
Motie Opkoopbescherming
Motie Verdeelsleutel 40/40/20 (samen met GroenLinks) /motie t.b.v. meer evenwicht in het woningaanbod
CDA
Motie Zelfbewoningsplicht (aansluiten bij VLP)
Motie Mantelzorgbeleid
Motie Uitbreiden zoekgebieden
Motie Starterswoningen in de dorpen (aansluiten bij VLP)
Wezenbeek
Motie bijzondere woonvormen (wonen met sociale betrokkenheid en gezamenlijke voorzieningen zoals
Knarrenhof) - (samen met LS21 en Roosendaalse Lijst)

C-CATEGORIE
Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
7.

a. Brief Auditcommissie – Advies inzake aanpassing kaders vastgoed en nota grondbeleid
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Betreft een brief van de Auditcommissie aan de gemeenteraad met daarin een advies over het aanpassen van
de kaders vastgoed en de nota grondbeleid.
Motivering:
De VLP-fractie neemt het voortouw in een motie om het advies van de Auditcommissie, over het aanpassen
van de kaders vastgoed en de nota grondbeleid, formeel te bekrachtigen.

8. Sluiting

Heeft u vragen? Neem tijdens kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een
mail naar griffie@roosendaal.nl
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf
op internet te zien.

