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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 4 februari 2016 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Plaatsvervangend griffier: dhr. R.C.G. Dam 
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), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), 
P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), dhr. 
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), 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), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), dhr. 
E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. A. van Gestel (VLP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst) en G.A.W.A. 
Verhoeven (Partij Verhoeven). 
 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 20.15 uur. 

 

2. Vaststellen raadsagenda 
 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 21 januari 2016 
 
De besluitenlijst van 21 januari 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.  
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b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

B14-2016 Schriftelijke vragen CDA - Leerlingenvervoer kinderen statushouders. 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven geen direct overleg te hebben gehad met MEE 
ten aanzien van of kinderen van statushouders in aanmerking kunnen komen voor het 
project ‘MEE op weg’. Wethouder Verbraak heeft toegezegd na te zullen vragen of er met 
deze betreffende doelgroep reeds ervaring is opgedaan.  
 
O5-2016 Schriftelijke vragen Roosendaalse Lijst - Woonvoorziening drugsverslaafden. 
Wethouder Polderman heeft aangegeven de raad te zullen informeren over de datum van 
het overleg met de gemeenten van het Regionaal Kompas.  
 
O8-2016 Schriftelijke vragen VLP – Vervolgvragen verlaging tarief afvalstoffenheffing. 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat voor wat betreft het tijdpad inzake de claim 
Attero over 2015-2016 momenteel nog geen duidelijkheid bestaat.  
 

c. Actielijst en Motielijst 

Actielijst: 
 
2015-A7: Communicatiestrategie: Burgemeester Niederer heeft aangegeven voor de 
zomer van dit jaar een communicatiestrategie gereed te hebben. 
 
2015-A15: Kadernota 2016 - Cultuurhuis: Wethouder Verbraak geeft aan dat de 
betrokken verenigingen momenteel druk doende zijn met een business plan. Wethouder 
Verbraak verwacht hier voor 1 mei 2016 bij de raad op terug te kunnen komen.   
 
Motielijst: 
 
Er zijn geen verdere op-/aanmerkingen over de motielijst. 
 

5. A-CATEGORIE 

De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 

 

 5a. Voorstel 5 aanpassen diverse regelgeving 

 5b. Voorstel 6 aankoop perceel Rucphensebaan 64 te Roosendaal 

 5c. Voorstel 7 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar  

    Voortgezet Onderwijs Roosendaal 

  
6. B-CATEGORIE 

6.a Voorstel 8 Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 
 
Voorstel 8 Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen is raadsbreed aangenomen, met 
dien verstande dat de fractie van de Nieuwe Democraten wordt geacht tegen sub 3 van het 
voorstel te hebben gestemd.   
 
Bij de behandeling van dit voorstel is ingediend Motie 1 Onderzoek Wijkaanpak gericht op 
Jeugd. Met deze motie wordt het College verzocht: 
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Draagt het College op 
 

 Een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om samen met andere partners een pilot 
te starten in de wijk Burgerhout voor een gerichte en gezamenlijke aanpak van de 
jeugdproblematiek in de betreffende wijk; 

 Daarbij te betrekken dat de pilot zo moet worden ingericht dat de gekozen aanpak 
eventueel kan worden uitgerold naar andere wijken en dorpen. 

  
Motie 1 is met 21 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, Nieuwe Democraten en D66) en 
8 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, GroenLinks) aangenomen. 
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst: 
“De Roosendaalse Lijst zal de motie niet steunen. Wij zijn voor een wijkaanpak gericht op 
jeugd maar we denken echt dat maatwerk een credo is en daarom zullen we dit niet steunen.” 
 
Bij de behandeling van dit voorstel is ingediend Motie 2 Detailhandel Dorpen. Met deze motie 
wordt het College verzocht:  
 
Verzoekt het college: 
 Uitvoering van het amendement Detailhandel Dorpen explicieter te verwoorden door de 

raad via een raadsmededeling te informeren over de wijze waarop het college hieraan 
uitvoering geeft onder de noemer vitale wijken en dorpen.  

Motie 2 is raadsbreed aangenomen. 
 
Bij de behandeling van dit voorstel is tevens ingediend Motie 3 Structurele aanpak armoede 
en eenzaamheid. Met deze motie wordt het College verzocht:  
 
Draagt het college op : 
Voor de actie 1-Q “aanpak armoede en eenzaamheid” en de actie 2-A “aanpak 
eenzaamheid”, bij de kadernota 2017 te komen met een voorstel tot structurele dekking 
binnen programma 5. 
 
Motie 3 is raadsbreed aangenomen.  

 
7. C-CATEGORIE 
 

 Er zijn geen C-stukken. 

 
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  
18 februari 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 
 


