
 

 
Motie 1 is unaniem aangenomen 

 
Motie 

Versnellen woningbouw door actief woningbouwbeleid 
  
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 9 maart 2023, gehoord hebben de beraadslagingen 
over de raadsmededeling Woonprogrammering 2023. 
  
Constaterende dat: 
 Een goed functionerende woningmarkt, voor nu en in de toekomst, van zeer groot belang is voor het 

toekomstperspectief van de gemeente Roosendaal en de regio; 
 De problemen (krapte) op de woningmarkt onder meer zeer nijpend zijn voor de doelgroepen starters, 

jongeren en senioren die kleiner willen gaan wonen (en al dan niet behoefte hebben aan nabijheid van 
zorg en/of zorg-woningen); 

 De markt momenteel niet het bouwtempo weet te realiseren dat nodig is om de problemen volledig op te 
lossen; 

 Ontwikkeling van locaties en gebieden een lange doorlooptijd kennen en dat per eventuele strategische 
aankoop de gemeenteraad om toestemming dient te worden gevraagd; 

 De gemeente Roosendaal een essentiële rol heeft als visie- en beleidmaker om te komen tot het gewenste 
en noodzakelijke aantal betaalbare en passende (huur)woningen voor iedere huidige en nieuwe inwoner; 

 Er momenteel in onze gemeente geen actief woningbouwbeleid is beschreven noch een actief 
grondbeleid; 

 
Overwegende dat: 
 De raad in de Omgevingsvisie aangeeft het grondbeleid in algemene zin situationeel vorm te geven, dus 

niet per definitie actief, passief of facilitair. Er wordt per ruimtelijke ontwikkeling maatwerk geboden;   
 De raad op 11 november 2021 echter per motie heeft uitgesproken ten behoeve van woningbouw een 

meer actief grondbeleid wenselijk te achten, zie HIER;   
 Er meer ‘passende’ woningen moeten worden gerealiseerd voor doelgroepen starters, jongeren en 

senioren die kleiner willen gaan wonen en zorg-woningen; 
 De gemeente via grondpositie kan sturen op ontwikkeltempo; 
 
Van mening zijnde dat: 
 Iedereen recht heeft op een voor hen betaalbare (huur)woning; 
 Doorlooptijden en ontwikkelingen dienen te worden verkort om versnelling in woningbouw te realiseren; 
 Een actief woningbouwbeleid en grondbeleid een positieve bijdrage gaat leveren aan deze versnelling; 
 De raad kaders kan stellen binnen een actief woningbouwbeleid zodat versnelling kan worden 

gerealiseerd; 
 
Draagt het college op: 
1. In samenwerking met de raad een actief woningbouwbeleid op te stellen teneinde de uitdagingen die er 

voor de gemeente Roosendaal liggen, in aansluiting op de Woningbouwprogrammering 2023, sneller aan 
te kunnen gaan; 

2. Hiervoor een procesvoorstel voor eind maart 2023 aan te bieden aan de gemeenteraad om tot een actief 
woningbouwbeleid te kunnen komen. 

  
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
  
Namens, 
VLP Roosendaal, Richard Machielsen 
CDA, Sebastiaan Hamans 
GroenLinks, Christian Villée 
VVD, Menno Nefs 
PvdA Roosendaal, Paul Klaver 
Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek 


