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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 17 december 2015 

 
 

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), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. 

Koenraad (GroenLinks), 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), E.J.C. Matthijssen 

(VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. 

Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. 

Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig: dhr. A.A.M. Mol (CDA) 

 

 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 
De voorzitter feliciteert Nispen met het winnen van Brabantse Dorpen Derby. 

 
 
2. Vaststellen raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 3 en 10 december 2015 
 
De besluitenlijsten van 3 en 10 december 2015 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 

B40-2015 Subsidietoekenning Sport Recreatie en Cultuur 
De VLP kondigt een motie aan om de verenigingen die nu buiten de boot zijn gevallen 
alsnog te honoreren. 
Agendacommissie is verzocht dit te plaatsen op de agenda van de commissievergadering 
in januari. 

 
B41-2015 Regulering Hennepteelt 
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De Nieuwe Democraten wil deze schriftelijke vragen dooragenderen voor de volgende 
commissievergadering.  

 
B43 Koopzondagen 
De VLP agendeert de schriftelijke vraag voor de commissievergadering. 

 
5. A-CATEGORIE 
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 
 
 5a. Voorstel 56  afsluiting investeringsbudget stedelijke vernieuwing 3 
 5b. Voorstel 57 financiële verordeningen 
 5c. Voorstel 58 procedure begrotingswijzigingen septembercirculaire 
 5d. Voorstel 59 actieplan integrale veiligheid 2016 
 5e. Voorstel 60 Stadsoevers 

 Door de Nieuwe Democraten is bij voorstel 60 de volgende 
stemverklaring gegeven: 
De Nieuwe Democraten zijn akkoord met het huidige voorstel 
van Stadsoevers light zoals we dat hebben voorgesteld na het 
afblazen van het oorspronkelijke Stadsoevers heavy. Het feit dat 
hierop ruim 20 miljoen is verloren blijven wij zeer betreuren, 
maar het toen verkregen gebied en panden kun je onmogelijk 
laten verpauperen. En daarom zijn we ook akkoord met een 
eenmalige investering van € 10 miljoen om noodzakelijke 
investeringen te doen om zo haalbaar en betaalbaar enige 
ontwikkeling mogelijk wordt. Wij snappen dat Stadsoevers nooit 
winst kan maken en dat van de verloren € 20 miljoen ook nooit 
meer iets terugverdiend gaat worden. Binnen de nu afgesproken 
kaders zullen wij ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en wij 
hopen dat daar nu de basis op orde komt. 
 

6. B-CATEGORIE 
 

6.a Voorstel 61 Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchewerf I 
 Tijdens de beraadslagingen is amendement 1 Ondernemersfonds ingediend.  

Met dit amendement wordt voorgesteld het beslispunt:  
 

“De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen” 
 
Te vervangen door: 
 

 De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vooralsnog niet vast te stellen 

 Het college de opdracht te geven in gesprek te gaan met ondernemers op De 
Meeten teneinde een zo groot mogelijk draagvlak voor de heffing van 
reclamebelasting te creëren  

 De Meeten alleen toe te voegen aan het gebied waarop de verordening van 
toepassing is wanneer 66% van de ondernemers op  De Meeten aantoonbaar 
voorstander is van heffing van reclamebelasting op De Meeten 

 Uiterlijk 17 maart 2016 de verordening ter vaststelling aan de raad voor te leggen 
 

Amendement 1 is met 6 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 28 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij 
Verhoeven) verworpen. 
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Tevens is amendement 2 uitzondering de Meeten ingediend. Met dit amendement 
wordt voorgesteld: 
 

Het beslispunt:  
 
“De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen.” 
 
Te wijzigen in: 
 
De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I (verder: verordening) vast te stellen, 
met dien verstande dat de kaart „‟Bedrijventerrein Majoppeveld gebiedsafbakening 
ondernemersfonds‟‟ behorende bij de gebiedsomschrijving Bedrijventerrein 
Majoppeveld als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder b van de verordening wordt 
vervangen door de bij dit amendement behorende kaart „‟Bedrijventerrein 
Majoppeveld gebiedsafbakening ondernemersfonds‟‟ (bijlage 1). 
 

Over amendement 2 is hoofdelijk gestemd: 
 
Mevrouw Oudhof:   Tegen 
De heer VAN POPPEL:   Tegen 
De heer RAGGERS:    Tegen 
De heer DE REGT:    Tegen 
De heer SCHIJVENAARS:   Voor 
De VOORZITTER:    Voor 
De heer VERHOEVEN:   Tegen 
De heer WEZENBEEK:   Tegen 
De heer YAP:     Tegen 
De heer VAN DER AA:    Tegen 
De heer AYGÜN:    Tegen 
De heer VAN DEN BEEMT:   Tegen 
Mevrouw DE BEER:    Tegen 
De heer BOONS:    Tegen 
De heer BREEDVELD:    Tegen 
De heer BEESEMS:    Voor 
De heer VAN BROEKHOVEN:   Tegen 
De heer BROUWERS:    Voor 
Mevrouw DERKS:    Tegen 
De heer VAN DORST:    Tegen 
De heer EMMEN:    Tegen 
De heer GABRIËLS:    Tegen 
De heer VAN GESTEL:   Voor 
De heer VAN GINDEREN:   Tegen 
De heer GOOSSENS:    Tegen 
De heer HEEREN:    Voor 
De heer HERTOGH:    Voor 
De heer VAN HEUMEN:   Tegen 
De heer HOENDERVANGERS:  Tegen 
De heer JANSSEN:    Tegen 
Mevrouw KOENRAAD:    Tegen 
De heer MATTHIJSSEN:   Tegen 
De heer MISSAL:    Tegen 
De heer NIEHOT:    Tegen 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Tegen 
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Amendement 2 is met 6 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 28 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij 
Verhoeven) verworpen. 
 
Wethouder Verbraak zegt dat na één jaar zal worden geëvalueerd.  
 

Voorstel 61 Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchewerf I is met 28 

stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij 

Verhoeven) en 6 stemmen tegen (Nieuwe Democraten en VLP) aangenomen. 

 

Door de SP is de volgende stemverklaring gegeven: 

 

De SP is van oordeel dat een veilig, schoon en uitnodigend bedrijventerrein een voordeel 

kan hebben voor alle bedrijven op het bedrijventerrein. Dit kan nieuwe bedrijven opleveren 

en komt zo de werkgelegenheid voor Roosendaal ten goede. De SP is voor duidelijkheid 

en eenduidigheid. De SP betreurt het dat er niet een laatste verzoenpoging gedaan is 

zodat er mogelijk meer draagvlak zou kunnen zijn van meer ondernemers. 

 

Door de Nieuwe Democraten is als stemverklaring gegeven: 

 

Nieuwe Democraten hadden dolgraag het voorstel willen steunen als er sprake was 

geweest van een zorgvuldig proces en als er even wat tijd was genomen op te komen tot 

een betere onderbouwing, smarter en meer draagvlak voorzitter. Helaas is aan die 

belangrijke voorwaarde van participatie en echte dialoog niet voldaan en voelen wij ons 

gedwongen om tegen te stemmen. 

 

Door de Roosendaalse Lijst is de volgende stemverklaring afgelegd: 

 

De Roosendaalse Lijst zal instemmen met het raadsvoorstel voor het ondernemersfonds. 

Ondernemers moeten zoals gezegd de ruimte krijgen en deze benodigde ruimte zullen wij 

geven. Het neemt echter niet weg dat wij niet ongevoelig zijn voor het tegengeluid vanuit 

met name bedrijventerrein De Meeten. Sterker nog wij onderschrijven een groot deel van 

hun zorgen rondom het geschetste concept-activiteitenplan. Daarom zal de Roosendaalse 

Lijst extra aandacht besteden aan de voortgang en evaluatie van het ondernemersfonds. 

Wij gaan ervanuit dat de jaarlijkse evaluatie geen formaliteit zal zijn maar gedeeld zal 

worden met de raad waarbij we haarfijn inzicht krijgen in de vorderingen vanuit ieders 

belang. 

 

Door de VLP is als stemverklaring afgegeven: 

De VLP zag voordelen van het instellen van een ondernemersfonds echter na afwijzing 
van ons amendement zal bij het aannemen van dit raadsvoorstel een gang naar de 
rechter onvermijdelijk zijn. Dit is ongeacht de uitkomst. Een onwenselijke situatie voor de 
VLP. Dit maakt dat wij niet voor het raadsvoorstel kunnen stemmen. 
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Door de PvdA is als stemverklaring gegeven: 

 

De Partij van de Arbeid stemt in met dit raadsvoorstel maar wenst wel aan te tekenen dat 

de opmerkingen over GoStores en Mc Donalds door de wethouder  in de Commissie, in 

de raadscommissie volledig tegenstrijdig zijn met hetgeen hij nu vanavond de 

gemeenteraad voorspiegelt. We vinden dit zorgelijk en bovenal slordig dit doet verder 

geen afbreuk aan dit voorliggende raadsvoorstel op zich maar wel aan de juiste 

informatievoorziening aan de gemeenteraad in het algemeen. 

 

6.b. Voorstel 62 Vangnetregeling 2015 
 

Tijdens de beraadslaging is bij voorstel 62 is amendement 3 vangnetregeling 2015 
ingediend. Met het voorstel wordt voorgesteld  het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 
1. Kennis te nemen van de procedure vangnetregeling 2015 in verband met tekort op 

Buig-middelen en de analyse en de maatregelen die worden genomen/overwogen om 

tot tekortreductie te komen te onderschrijven met inachtneming van het verslag van de 

raadscommissiebehandeling d.d. 10-12-2015 

 

2. Het verslag van de raadscommissiebehandeling d.d. 10-12-2015 ten aanzien van het 

agendapunt Raadsvoorstel Vangnetregeling 2015 vast te stellen. 

 
Het amendement 3 is raadsbreed aangenomen (K.A. Raggers was niet bij de stemming 
aanwezig). 
 
Het geamendeerde voorstel Vangnetregeling 2015 is raadsbreed aangenomen (K.A. 

Raggers was niet bij de stemming aanwezig). 

 

7. C-CATEGORIE 
 

7.a Motie dag van de Dialoog 

  

Motie Dag van de Dialoog is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, D66, 

PvdA, GroenLinks, Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) en 8 stemmen tegen (VLP 

en VVD) aangenomen. 

 

Burgemeester Niederer verzoekt om begin 2016 in gesprek te gaan om het thema van de 

Dag van de Dialoog vast te kunnen stellen. 

 

8. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
14 januari 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 
 


