
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 1 december 2022 om 19.30 uur  

Raadzaal van het 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.  

 

AGENDA 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 oktober 

en 10 november 2022 

 

4. Ingekomen stukken, vragen, Lijst met toezeggingen en motielijst 
a. Ingekomen stukken 
b.  Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Lijst met toezeggingen en motielijst 

 

5. A-CATEGORIE  

       Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 

 
a. Voorstel 61: Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-

Brabant 
b. Voorstel 62: Vaststelling bestemmingsplan Commandoterrein 

 

6. B-CATEGORIE 
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel 63: Vaststelling omgevingsvisie ‘Roosendaal, de verbonden stad’   

Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 

Inhoud:  
De omgevingsvisie is één integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Roosendaal. 
Hiermee wordt aan de verplichting in de Omgevingswet voldaan dat elke gemeente een omgevingsvisie voor 
haar grondgebied vast moet stellen. Op basis van de wet dient de omgevingsvisie vastgesteld te worden.  
 
Motivering: 
De fractie van Forum voor Democratie heeft een amendement aangekondigd m.b.t. de classificatie van 
gronden -zandgronden, zuidelijk gebied- ten einde een aantal zorgen weg te kunnen nemen bij de agrarische 
sector. Diverse fracties hebben aangegeven hierover met de fractie van Forum voor Democratie mee te 
willen denken.  
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7. C-CATEGORIE 

Deze onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Raadsmededeling 69-2022: Verlenging uitbreiding Venstertijden 

 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 

Inhoud:  
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. 
 
Motivering: 
De VLP Roosendaal-fractie overweegt een motie om de pilot venstertijden te verlengen met 6 maanden i.p.v. 
1 jaar.  
 

 
 

b. Raadsmededeling 66-2022: Opgave opvang asielzoekers 

 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

Inhoud:  
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. 
 
Motivering: 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie om kaders mee te geven t.b.v. huisvestingslocaties 
voor asielzoekers.  
 

 
 
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.    
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