
     

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 22 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 

-Spoedeisende eigenstandige motie BurgerBelangen Roosendaal – Tijdelijke opvang dak- en thuislozen. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 1 december 

2022 

 

4. Afscheid raadslid El Azouzzi en tussentijds benoemen raadslid Mart Reijman 
a. Afscheid Naima El Azzouzi 

b. Voorstel 72: Toelaten tussentijds benoemd raadslid Reijman 

 

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

 

6. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  
Bij agendapunten 5a en 5b zal middels stembriefjes worden gestemd. 

a. Voorstel 65:  Raadsvoorstel Benoeming (en Beëdiging) Rekenkamer 
b. Voorstel 73:   Raadsvoorstel tussentijds benoemen lid Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
c. Voorstel 64:   Derde begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 
d. Voorstel 66:   Raadsvoorstel Huisvestings Programma Onderwijs 2023 (HPO) 

e. Voorstel 67:  Wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 

f. Voorstel 69:  BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Binnenstad 

 

7. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 

a. Voorstel  68: Ontwikkelplan Roosendaal 

Portefeuillehouder: Wethouder Van Gestel 
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Inhoud:  
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Ontwikkelplan Roosendaal vast te stellen als kaderstellend 
beleidsdocument voor de ontwikkeling van het plangebied Rondje Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
Motivering: 
De VLP-Roosendaal fractie overweegt een amendement/motie m.b.t. uitbreiding van de parkeergarage 
Nieuwe Markt. 
De VLP-Roosendaal fractie overweegt daarnaast een motie/amendement m.b.t. een mobiliteitshub bij het 
EKP.  
De VLP-Roosendaal fractie overweegt tevens een motie/amendement ten behoeve van nader onderzoek 
m.b.t. de verkeersafwikkeling (Laan van Brabant/Laan van Limburg/Laan van Europa).  
 
De VVD-fractie komt met een motie ten einde het EKP structureel te gaan ontwikkelen. 
Daarnaast komt  de VVD-fractie met een motie ten behoeve van de transformatie van het parkeerterrein 
Emile van Loonpark als sleutelproject. 
 

 

b. Voorstel 70: Najaarsbrief 2022 

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star 

Inhoud:  
De Najaarsbrief heeft als doel de voortgang ten opzichte van de lopende programmabegroting te monitoren. 
Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen.  
 
Motivering: 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie subsidieregel investeringsfonds, t.b.v. een 
toetsingskader voor de (verdeling van de) compensatiemiddelen voor sport- en cultuurverenigingen alsmede 
een goede communicatie naar deze verenigingen. 
 
De VLP Roosendaal-fractie overweegt een motie t.b.v. een aanpassing in de financiële verordening, die 
beoogt dat het college de raad actief -d.w.z. tussentijds, dus niet alleen bij de voor- en najaarsbrief- 
informeert bij forse afwijkingen van >25% (met een minimumbedrag van 250.000 euro). 

 

c. Voorstel 71: Belastingvoorstellen 2023 

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star 

Inhoud:  
Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste heffing en 
invordering mogelijk te maken. 
 
Motivering: 
De fractie van de VVD heeft aangegeven een amendement te zullen voorbereiden ten behoeve van het niet 
verhogen (met het inflatiepercentage van 2,8%) van de precariobelasting.  
 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven een amendement te zullen voorbereiden ten behoeve van het niet 
verhogen (met het inflatiepercentage van 2,8%) van het marktgeld. 
 
De fractie van Vitaal Liberaal overweegt een motie ten aanzien van de toeristenbelasting. 

 

8. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking in de C-categorie geagendeerd. 
 



 
 
 
9. 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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