
Besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2016  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 21 april 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: E. Derks-Mulder (PvdA), 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), G.A.H.M. Boons 

(VVD),  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), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse 

Lijst), 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), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe 

Democraten), dhr. R. Breedveld (CDA), dhr. C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), H.J. 

Polderman (wethouder). 

 
 
1. Opening  

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  

 
De raad stemt in om voorstel 27: Benoeming leden van de vertrouwenscommissie aan de agenda 
toe te voegen (agendapunt 5d)  
 
Het voorstel 25: Meerjarenplan Schuldhulpverlening @Roosendaal 2016-2020 wordt een A-stuk.  
(agendapunt 5e). De fractie van GroenLinks heeft aangegeven de beoogde motie over een 
kindpakket in te zullen brengen in een integraal voorstel bij de Kadernota. 
 
De raadsagenda is met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 7 april 2016 
 
De besluitenlijst van 7 april 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen  

 
Vragen VLP Mengvormen winkel/horeca 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de pilot niet bijt met de uitspraak van de rechter in Zwolle 
omdat de beleidsregel hier op aangepast is. De VNG ziet hier ook geen problemen in.   
 
Vragen VLP Voortbestaan RBC 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat RBC probeert de ontstane situatie zelf op te lossen. 
Wethouder Theunis is niet benaderd voor enige hulp. Mocht dit zo zijn, dan gaat de wethouder 
met RBC in gesprek hierover.  
 
Vragen PvdA Primark 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat hij met de D6 gemeenten in gesprek is om te kijken of  
aan de voorkant -als een bedrijf zich vestigt- harde afspraken kunnen worden gemaakt over 
werkgelegenheid. Wethouder Verbraak heeft aangegeven hier bij de Raad op terug te zullen 
komen. 
 
Vragen D66 Bredase Proef 18+ Jeugdzorg 
De fractie van de D66 heeft aangegeven de beantwoording te zullen meenemen in de 
behandeling van de LIS-brief van de Jongerenraad in de commissie. 
 
Vragen Nieuwe Democraten Aankoop Oostenlijke Havendijk 12-13 
De fractie van de Nieuwe Democraten nemen de antwoorden mee in de behandeling van dit 
onderwerp, later op deze raadsagenda (agendapunt 6a). 
 
Vragen VLP Wegblokkades bouwverkeer 
De fractie van de VLP heeft aangegeven mogelijk met aanvullende schriftelijke vragen te zullen 
komen. 
 
Vragen VLP Afsluiting kruising Gastelseweg - Spoorstraat 

Wethouder Schenk heeft aangegeven dat de omleidingroutes zijn vastgesteld in samenspraak 
met vele bedrijven en ondernemingen. Ook direct omwonenden kunnen hun zegje doen. In 
principe wordt er alleen doorgeleid via het hoofdwegennet en is het niet de bedoeling om 
omleidingen te realiseren in de smallere straten.  
 
 

5. A-CATEGORIE 

 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 

 
a. Voorstel 20 Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West- 

  Brabant West 2016 

b. Voorstel 21 Uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep 

  Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom 

c. Voorstel 22 Cliëntenverordening Werkplein Hart van West-Brabant 

d. Voorstel 27 Benoeming leden Vertrouwenscommissie  

e. Voorstel 25 Meerjarenplan Schuldhulpverlening@roosendaal 2016-2020 

 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 23  Aankoop Oostenlijke Havendijk 12 en 13 

Bij de beraadslaging van voorstel 23 zijn geen moties/amendementen ingediend. 
 
Voorstel 23 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, 
Partij Verhoeven en D66) en 1 stem tegen (Nieuwe Democraten)  aangenomen.  
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Stemverklaring VLP 
De VLP vindt het jammer dat de reguliere procedure niet gevolgd is. Gezien de antwoorden die we 
van de wethouder hebben gekregen, zullen we instemmen met dit raadsvoorstel.   
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
Wij hadden ook graag een hele zorgvuldige behandeling gezien, gegeven alle ins and outs. Wij 
vinden het raadsvoorstel onvoldoende volledig. Het is daarmee ook  niet verantwoord om zulke 
risico’s te gaan nemen. Het vele geld wat hiermee gemoeid is hadden wij graag besteed aan het op 
orde brengen van de basis zoals u dat inmiddels wel heeft begrepen. Wij vinden deze aankoop 
simpelweg te snel, te vroeg en absoluut veel te duur. Wij zullen tegen gaan stemmen 
 
 
b. Voorstel 24 Nieuwe Marktverordening  

Tijdens de beraadslaging over voorstel 24 is amendement 1 Marktadviescommissie ingediend. 
Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
 
 
1. De "Marktverordening gemeente Roosendaal" vast te stellen 
  
met dien verstande dat: 
 
Aan artikel 8 (Selectiestelsel) een lid wordt toegevoegd, luidende: 
4. Het college kan de aanvragen om advies voorleggen aan een door hen te benoemen 
commissie, waarin uitsluitend marktkooplieden zijn vertegenwoordigd die daadwerkelijk op de 
weekmarkten aanwezig zijn.  
 
Amendement 1 is met 5 stemmen voor (VLP, Nieuwe Democraten) en 26 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
 
Het voorstel 24 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, 
Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 4 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat zal worden geëvalueerd of de behoefte aan een 
marktadviescommissie wel/niet blijft.  

 
d. Voorstel 26 Rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting 

Het voorstel 26 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, PvdA, 
GroenLinks, D66, Partij Verhoeven) en 1 stem tegen (Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Bij de behandeling van dit voorstel is motie 1 Onderzoek naar huisvesting van ouderen ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
1. Een woononderzoek te doen onder ouderen om meer inzicht te krijgen in specifieke 

woonwensen en behoeften van ouderen zelf, met name ook in de kleine kernen en onder 
allochtone ouderen en dit te betrekken bij de verdere uitwerking van de woonagenda. 

2. De raad hierover voor eind december 2016 te informeren. 
 
Motie 1 is met 21 stemmen voor (SP, CDA, VVD, Roosendaalse Lijst, Partij Verhoeven) en 10 
stemmen tegen (Nieuwe Democraten, PvdA, VLP, D66, GroenLinks) aangenomen. 
 
Stemverklaring PvdA 
Uistekend betoog van de SP door mevrouw Heessels, maar de PvdA zal deze motie niet steunen 
daar deze volstrekt overbodig is. 
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Stemverklaring VLP 
De fractie van de VLP zal eveneens niet in kunnen stemmen met de motie. Mocht deze motie 
worden aanvaard dan zullen we schriftelijk vragen wat de kosten en tijdspanne zullen worden voor 
de uitwerking van de motie. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
Een overbodige motie gaan wij niet steunen, overigens we vergaten net wel even in te stemmen 
met het raadsvoorstel rekenkameronderzoek, daar gaan we uiteraard wel in mee, dus dat was 
een ambitie van mijn kant uit.  
 
Reactie voorzitter op Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
Ja, de stemming is wel achter de rug maar we zullen in de bandopname…dat u zich vergist heeft 
en dat u tegen was maar u was dit keer voor (…).  
 
 

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 
 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
26 mei 2016. 

De griffier,      De voorzitter, 


