
Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2016  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 16 juni 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, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

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

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

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (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.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), E.J.C. Matthijssen (VVD), 

A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), , G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 

Afwezig: mevr. E. Derks-Mulder (PvdA), dhr. B. Missal (SP), dhr. H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), dhr. 

M.J. van der Aa (SP), dhr. A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe 

Democraten). 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 21:00 uur. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De raad heeft ingestemd met het interepellatieverzoek Roosendaalse peiling over proef eerste uur 
gratis parkeren Nieuwe Markt. Dit interpellatiedebat komt op de agenda als agendapunt 7b (C-
categorie). 
 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de 
gemeente Roosendaal van 26 mei 2016 en 9 juni 2016 
 
De besluitenlijsten van 26 mei 2016 en 9 juni 2016 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 
B76-2016 Nieuwe huurder pand V&D in zicht 
De fractie van de VLP brengt de mogelijkheid naar voren om via het binnenstadsbestuur zaken 
onder het voetlicht te brengen. Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat hij hierin nauw samen 
werkt met collega-wethouder Lok.   
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O73-2016 Parkeren bij de Moskee 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij zal laten weten wie er onder de ‘direct omwonenden’ 
-waar de brief naar toe is gestuurd- worden verstaan.  
 
O67-2016 Kroonringen 
De fractie van de Roosendaalse Lijst doet de suggestie om de inhoud van de in de antwoorden 
genoemde nieuwsbrief op te nemen in het Roosendaalse magazine Rzijn. Wethouder Theunis 
heeft aangegeven deze suggestie over te zullen nemen, voor wat betreft de kernboodschap.  
 
O74-2016 Het laatste woord over de Huisartsenpost 
Wethouder Polderman heeft aangegeven dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is en dat 
de raad op de hoogte wordt gebracht over de voortgang van het gesprek met de zorgverzekeraar. 

 
 

5. A-CATEGORIE 
 
Er zijn geen voorstellen in deze categorie. 

 

 
6. B-CATEGORIE 

 

a. Voorstel 30  Raadsvoorstel Begrotingen 2017 en (voorlopige) Jaarrekeningen 2015 

Gemeenschappelijke Regelingen  

Tijdens de beraadslaging over voorstel 30 is amendement 1 Samen sterk in sociaal werk 
ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit:  

 
Beslispunt 1.g.4. aan te vullen met: 
 
d)   In samenwerking met 9 gemeenten dient een richtinggevend onderzoek te worden opgestart 
naar de mogelijkheden tot samengaan van WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD 
Brabantse Wal en hiervoor dient draagvlak te worden georganiseerd onder de deelnemende 
gemeenten. 
 
Beslispunt 1.h.1. aan te vullen met: 
 
e) In samenwerking met 9 gemeenten dient een richtinggevend onderzoek te worden opgestart 
naar de mogelijkheden tot samengaan van WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD 
Brabantse Wal en hiervoor dient draagvlak te worden georganiseerd onder de deelnemende 
gemeenten. 
  
Amendement 1 is raadsbreed aangenomen. 
 
Aan de stemming over amendement 1 hebben dhr. R.G.J. van Broekhoven en dhr. E.J.C. De Regt 
niet deelgenomen. Zij stemmen wel mee over het raadsvoorstel aangezien het voorstel over de 
meerdere gemeenschappelijke regelingen gaat. Zij worden geacht hun stem te hebben onthouden 
ten aanzien van de WVS-Groep en het Werkplein Hart van West-Brabant. 
 
Het geamendeerde voorstel 30 is bij unanimiteit aangenomen.  
 
Dhr. R.G.J. van Broekhoven en dhr. E.J.C. de Regt worden geacht hun stem te hebben onthouden 
ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen WVS-Groep en Werkplein Hart van West-
Brabant.  
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Tijdens de beraadslaging is tevens motie 1 OMWB Orde op Zaken ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  
 
- Wethouder Theunis vanuit zijn rol als lid van het dagelijks bestuur van de OMWB de opdracht 

te geven voor zijn vertrek deze zomer binnen het dagelijks bestuur van de OMWB aan te 

dringen op het binnen een half jaar komen met een zeer concreet voorstel om de structurele 

problemen binnen de OMWB op te lossen en deze in heldere taal op hooguit enkele pagina’s 

aan alle gemeenteraadsleden van de deelnemende partijen te doen toekomen. 

 
Motie 1 is met 2 stemmen voor (D66) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, 
VLP, SP, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen. 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Aandacht voor niet uitkeringsgerechtigden ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  
 
In haar zienswijze op begroting Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen:  
 

1. De groep niet uitkeringsgerechtigden zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te 
houden 

2. Een plan van aanpak/beleidsregels op te stellen om deze groep actief te begeleiden; bij 
voorkeur naar werk of naar deelname aan de samenleving (maatschappelijke activering) 

 
Motie 2 is raadsbreed aangenomen. 
 
 

7. C-CATEGORIE 
 

a.   LIS-brief 995704 Aanbiedingsbrief burgemeester inzake Brabantse aanpak opvang vluchtelingen, 
reactie inzake Brabantse aanpak opvang vluchtelingen en raadsmededeling 11O-2016 
taakstelling huisvesting statushouders 

 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 3 Inspraak burger ook bij locatie vluchtelingen 

ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  

Alvorens te besluiten over het definitieve bestuursakkoord met het COA, met direct omwonenden 
in contact te treden over het voorliggende besluit en hen in kennis te stellen van het te doorlopen 
proces en ze hierbij  te betrekken. 

 

Tijdens de beraadslaging is het dictum van motie 3 als volgt gewijzigd: 

 

Alvorens te besluiten over het definitieve bestuursakkoord met het COA, met direct omwonenden 
in contact te treden over het voorgenomen besluit en hen in kennis te stellen van het te doorlopen 
proces en ze hierbij  te betrekken. 

 

De gewijzigde motie 3 is met 4 stemmen voor (VLP) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 

VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven en D66) verworpen. 

 

Bij de behandeling van dit onderwerp is tevens motie 4 Voor inspraak inwoners ingediend. Met 

deze motie wordt het college verzocht: 

Bij het nemen van beslissingen, die door mandaat of de wet autonoom aan het College toekomt, 
met een grote maatschappelijke impact of een substantiële verandering van de leefomgeving, het 
College voorafgaand aan het nemen van de beslissing de Raad informeert op welke wijze 
inspraak van inwoners is gewaarborgd en het proces daartoe weergeeft. 

 

Motie 4 is met 4 stemmen voor (VLP) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, 

SP, GroenLinks, Partij Verhoeven en D66) verworpen. 
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Het  Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de vastgoedeigenaar van een locatie zijn tot 
op heden met elkaar in gesprek en hebben nog geen overeenkomst bereikt. Een eventuele 
overeenkomst tussen beide partijen zal het college van burgemeester en wethouders met een 
positieve grondhouding tegemoet treden. Zodra er meer informatie beschikbaar is worden de 
omwonenden hiervan op de hoogte gesteld.  

b. Interpellatiedebat Roosendaalse peiling over proef eerste uur gratis parkeren Nieuwe Markt. 
 
De interpellerende fracties (D66, PvdA en VLP) hebben samen met de fractie van de Nieuwe 
Democraten (niet aanwezig) een Roosendaalse Peiling gehouden onder 106 bedrijven op de 
Nieuwe Markt en omgeving en hebben de uitkomsten hiervan in een nieuwsbrief uitgebracht. 
Volgens de interpellerende fracties wijken de uitkomsten van de peiling van 2 juni 2016 sterk af 
van de uitspraken van de wethouder tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2016. Dit is de 
aanleiding geweest voor dit interpellatiedebat.  
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2016 heeft 
verwoord wat ondernemers in de binnenstad tijdens een participatiebijeenkomst hebben 
aangegeven.  
 
Bij de beraadslaging over dit onderwerp is motie 5 motie van afkeuring ingediend, waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld: 
 
Besluit: 
 
Zijn afkeuring uit te spreken over de wijze waarop het college van B&W, verantwoordelijk 
portefeuillehouder wethouder Lok in het bijzonder, in dit dossier heeft gehandeld. 
 
Over motie 5 is hoofdelijk gestemd: 
 
Mevr. Frijters – tegen 
Dhr. Gabriels – tegen 
Dhr. van Gestel – voor 
Dhr. van Ginderen – tegen 
Dhr. Goossens – tegen 
Dhr. Heeren – voor 
Mevr. Heessels – tegen 
Dhr. Hertogh – voor 
Dhr. van Heumen – tegen 
Dhr. Janssen – tegen 
Mevr. Koenraad – tegen 
Dhr. Matthijssen – tegen 
Dhr. Mol - tegen 
Dhr. Niehot – tegen 
Mevr. van den Nieuwenhof –tegen 
Mevr. Oudhof - tegen  
 
Stemverklaring SP 
De SP zal tegen deze motie stemmen. De context wanneer er opmerkingen gemaakt zijn over wat 
de ondernemers willen is duidelijk gemaakt door dhr. Lok. Dat betekent wel dat er nu twee 
verhalen naast elkaar staan. Het was handiger geweest om op dat moment, dat die opmerking 
gemaakt was ook te zeggen wat die inhoudelijk ook inhield.  
 
Dhr. Raggers – voor 
Dhr. de Regt – tegen 
Dhr. Verhoeven – tegen 
Dhr. Wezenbeek – tegen 
Dhr. Yap – voor 
Dhr. Aygun – tegen 
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Dhr. van den Beemt – tegen 
Mevr. de Beer – tegen 
Dhr. Breedveld – tegen 
Dhr. van Broekhoven – tegen 
Dhr. Brouwers – voor 
Dhr. van Dorst – tegen 
Dhr. Emmen – voor 
 
Met 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen is motie 5 verworpen.  
 

 
8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
op 23 juni 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 

    


