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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 13 oktober 2016 

 
 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

De heren: M.J. van der Aa (SP),M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), 

A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe 

Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. B. Missal (SP), mevr. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 

Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) 

 

 

1. Opening + benoeming raadsleden 
 
De vergadering is geopend om 19:30 uur. 

 
A. Voorstel 42 Benoeming en beëdiging raadslid namens de fractie van de SP 
 

Mevr. M.J.G. Heessels is benoemd en beëdigd tot raadslid namens de SP-fractie.  

 

B. Voorstel 43  Benoeming en beëdiging raadslid namens de fractie van de VVD 
 

Dhr. G.A.H.M. Boons is benoemd en beëdigd tot raadslid namens de VVD-fractie.   

 

2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fractie van D66 heeft een interpellatieverzoek ingediend aangaande raadsmededeling 59B-
2016 Stadskantoor. Met dit interpellatieverzoek is ingestemd. Het interpellatiedebat wordt als 
agendapunt 7d aan de agenda toegevoegd. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 22 september 2016 
 
De besluitenlijst van 22 september 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten.   

 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
125O-2016 Vragen Nieuwe Democraten Bouwen en parkeren 
Er is nog geen contact gelegd met de ontwikkelaar maar wethouder Lok heeft aangegeven dit te 
zullen doen.  
 
O127-2016 Vragen Roosendaalse Lijst Aanpak werkeloosheid 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat men bezig is met de voorbereidingen op de pilot. De 
pilot zal gaan draaien in een wijk waar de werkeloosheidcijfers het hoogst zijn.   
 
O128-2016 Vragen Roosendaalse Lijst Beleef het rondom de Tolbergvijver 
Wethouder Schenk heeft aangegeven best met de initiatiefnemers in overleg te willen en dat dan 
pas kan worden bekeken of zaken haalbaar zijn of niet. 
 
O132-2016 Vragen D66, PvdA, GroenLinks Postcodezorg in de Jeugdpschychiatrie 
Wethouder van Poppel heeft aangegeven dat alle jongeren die dit jaar binnen de gemeente 
Roosendaal met gegronde reden beroep hebben gedaan op de jeugdpsychiatrie de zorg 
gekregen hebben.  
 
B132-2016 Vragen VLP Parkeren op zondag 
De VLP heeft aangegeven de vragen te zullen dooragenderen voor de commissievergadering en 
te zullen komen met een motie. 
 
B144-2016 Vragen PvdA Peuterspeelzaalwerk vanaf 2017 
Door het bestuur van de SPR wordt actief gezocht naar een overnamekandidaat.  Wethouder 
Verbraak heeft aangegeven zeer binnenkort een besluit te verwachten. 
 
B147-2016 Vragen Roosendaalse Lijst Onzekerheid situatie Norbertus-Gertrudis college 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat tijdens de informatieavond in november duidelijkheid 
zal worden gegeven over de locatie. In november vinden tevens informatiemarkten plaats t.b.v. 
kinderen die instromen vanaf september 2017. 
 
B151-2016 Vragen SP Biomineralenfabriek op industrieterrein Moerdijk 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de initiatiefnemers zelf hebben gekozen voor deze locatie 
en dat het bestemmingsplan de activiteiten toelaat.  
 
B152-2016 Vragen VLP Weekmarkt 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de kooplieden niet op de Markt willen blijven staan. 

 
B155-2016 Vragen VLP Besluit Stadskantoor  
De VLP heeft aangegeven aanvullende schriftelijke vragen te zullen stellen. De voorzitter heeft 
voorgesteld dit tijdens de interpellatie (agendapunt 7d) te doen. 
 
B156-2016 Vragen Nieuwe Democraten Kunstgras 
Wethouder Theunis heeft aangegeven binnen 3 weken met een voorstel te zullen komen. 
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B157-2016 Vragen VLP Thuisbezorgen paspoorten 
Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat deze nieuwe dienstverlening via de geëigende 
informatiekanalen bekend zal worden gemaakt binnen de gemeente.  
 

 
c. Actielijst en Motielijst 

 
Actielijst: 
 
Geen op-/aanmerkingen. 
 
Motielijst:  
 
Geen op-/aanmerkingen. 

 

 
5. A-CATEGORIE 

 
Over onderstaand voorstel is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 

 
a. Voorstel 44  Samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West- 

Brabant (o.b.v. de resultaten van de evaluatie) te continueren. 

 
6. B-CATEGORIE 

 

a. Voorstel 45 Benoeming wethouder van Poppel als lid Algemeen Bestuur 

GROGZ (GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant).  

 

Voorstel 45 is bij hand op steken aanvaard. 

 

b. Voorstel 46 Benoemingen lid Commissie Binnenstad en Auditcommissie 

 

Dhr. Klaver is benoemd als lid van de Commissie Binnenstad. 

 

Voor de Auditcommissie hebben zich 2 kandidaten gemeld: Dhr. Boons en dhr. Emmen.  

De stemming heeft middels stembriefjes plaatsgevonden. Met 21 stemmen voor dhr. Boons en 11 

stemmen voor dhr. Emmen, is dhr. Boons benoemd als lid van de Auditcommissie.  

 
7. C-CATEGORIE 

 
a. Vragen Nieuwe Democraten – Tapijtschade Nieuwe markt 

Bij behandeling van dit onderwerp is motie 1 Tapijt Nieuwe Markt ingediend. Met deze motie wordt 
het college voorgesteld:  
 
Besluit dat: 

 na oplevering van de herinrichting Nieuwe Markt het vigerende beleid Verbindend Beheren 
zo wordt aangepast dat voor de compacte binnenstad gaat gelden kwaliteitsniveau A en voor 
de Nieuwe Markt kwaliteitsniveau A+ 

 het college deze beleidswijziging door gaat voeren in het huidige onderhoudsprogramma 
openbare ruimte OOR 2014-2017 en voor incidentele dekking voor het jaar 2017 kan putten 
uit de beschikbare algemene reserves 
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 Het college bij de Kadernota 2018 komt met een voorstel tot structurele dekking voor 
aanpassing van dit beleid 

 
Motie 1 is met 6 stemmen voor (Nieuwe Democraten, VLP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, CDA, SP, VVD, D66, PvdA en Partij Verhoeven) verworpen. 
 
Stemverklaring VLP 
De VLP gaat de motie steunen te meer daar aangegeven is hier vandaag in de raad dat de 
Nieuwe Markt niet ontwricht wordt door allerlei pinnen en palen e.d., dus wij gaan de motie van 
harte steunen.  
 
Stemverklaring SP 
De SP vindt dat dit een motie is met de begroting meegenomen moet worden, dus wij gaan hem 
niet steunen.  

 
  

b. Schriftelijke vragen Nieuwe Democraten over de ellende van scheve 

stoeptegels en Kapotte fietspaden 

 

Bij behandeling van dit onderwerp is motie 2 Structureel verhogen kwaliteitsniveau ingediend. Met 

deze motie wordt het college voorgesteld:  

Besluit dat: 

 het vigerende beleid Verbindend Beheren zo wordt aangepast dat uiterlijk 2020 gaat gelden 
kwaliteitsniveau A voor de centra, ontsluitingswegen en parken en kwaliteitsniveau B voor de 
rest; 

 Het college bij de Kadernota 2018 komt met een voorstel tot structurele dekking voor 
aanpassing van dit beleid.  

 
Motie 2 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 30 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
CDA, SP, VVD, VLP, D66, PvdA en Partij Verhoeven) verworpen.  
Stemverklaring PvdA 
De PvdA is het eens met de inhoud van deze motie, alhoewel hij eigenlijk toch weer iets anders is 
dan door de Nieuwe Democraten en eerder ook door de PvdA is ingediend bij de Kadernota. We 
zullen niet voor deze motie stemmen omdat we van menig zijn dat dergelijke moties thuishoren 
danwel bij de Kadernota danwel bij de behandeling van de begroting. Waarbij je als fracties gaat  
afwegen wat je wel en wat je niet kunt doen.  
 
Stemverklaring D66 
Ik kan volledig instemmen, namens de fractie van de D66, met de stemverklaring van de PvdA. 
Wij nodigen de Nieuwe Democraten graag uit deze motie in te dienen bij de begroting.  
 
 

c. Vragen Nieuwe Democraten - Onkruidbestrijding 

 

Bij behandeling van dit onderwerp is motie 3 Structureel betere onkruidbestrijding ingediend. Met 

deze motie wordt het college voorgesteld:  

Besluit dat: 

 onkruidbestrijding zowel op verhardingen als in plantsoenen een forse inhaalslag maakt met 
als doel kwaliteitsniveau A in 2020; 

 Het college bij de Kadernota 2018 komt met een voorstel tot structurele dekking voor 
aanpassing van dit beleid. 

 
Motie 3 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 30 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
CDA, SP, VVD, VLP, D66, PvdA en Partij Verhoeven) verworpen. 
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Stemverklaring CDA 
Het CDA heeft samen met de PvdA als enige meegedaan in het debat in de commissie over de 
agendapunten 7 a, 7b, en 7c en het CDA heeft ook samen met de woordvoerder van de PvdA de 
Nieuwe Democraten geadviseerd om tijdens de begroting dit soort voorstellen in te dienen. De fractie 
van het CDA zal dan ook niet instemmen met de motie onder agendapunt 7c. Wij vinden het 
bijzonder jammer dat de fractie van de Nieuwe Democraten vanavond nodeloos in dit standpunt blijft 
volharden. 
 
Stemverklaring VLP 
Wij snappen inhoudelijk het verhaal van de motie echter de VLP is voor een zo’n snel mogelijke 
inhaalslag van de onkruidbestrijding en we zullen daarom deze motie niet steunen.  

 
 

d. Interpellatiedebat Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor 

 

Tijdens het interpellatiedebat is motie 4 Mariadal ingediend. Met deze motie wordt het college 

voorgesteld:  

Draagt het college op: 
1. Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere gebiedsontwikkeling,  

conform het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’; 

2. Om samen met de provincie Brabant, onze inwoners en maatschappelijke 
partners, de gebiedsontwikkeling van Mariadal en omgeving vorm te geven conform het 

rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’. 

Motie 4 is aangehouden tot latere bespreking in commissie en raad van de raadsmededeling 59B-
2016 Stadskantoor. 
 
De VLP heeft aangekondigd nog schriftelijke vragen te zullen stellen. 
 
De PvdA-fractie heeft verzocht om meer informatie t.b.v. het kunnen voeren van een ordentelijk 
debat. De voorzitter heeft aangegeven dat de stukken die nodig zijn voor een zinvol debat, tijdig 
naar de raad zullen worden gezonden.  

 
 
8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 17 
november 2016 

 

De griffier,      De voorzitter, 

    


