
      

 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
 
Donderdag 9 maart 2023 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. a.  Toelaten tussentijds benoemd raadslid S.R. van der Touw 
b.  Beëdiging burgerraadsleden  

 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 9 februari 

2023 
 

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.  
 

a. Voorstel 81: Ontwerp Regionaal Beleidsplan (politie-eenheid Zeeland-West-Brabant)  
 

7. B-CATEGORIE 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking in de B-categorie geagendeerd. 

 

8. C-CATEGORIE 
De volgende onderwerpen zijn ter bespreking in de C-categorie geagendeerd. 
 

a. Raadsmededeling  90-2022 Woningbouwprogrammering 2023 

Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
Inhoud:  
De woningbouwprogramma 2023 schetst evenals de vorige versie kort en bondig wat de gemeentelijke 
ambitie is met betrekking tot nieuwbouwontwikkelingen op de korte termijn, met een doorkijk naar 2040. In 
het Collegeprogramma 2022-2026: “Zij aan Zij in een gemeente met ambitie” wordt bij prioriteit 15 “op reis 
naar de stad en dorpen van de toekomst” ingegaan op de ambitie van de woningbouwontwikkeling in de stad 
en de dorpen. In de woningbouwprogrammering 2023 is rekening gehouden met deze ambitie. 



Motivering: 
De VLP Roosendaal-fractie overweegt een motie ten aanzien van een actief woningbouwbeleid.  
 

 
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.    


