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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 16 mei 2012  

 
 

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

 

Aanwezig: 

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

Griffier: mevrouw E. van Straaten; 

De heren: J.J.C. Adriaansen, C.W.M. Jongmans, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 
De dames: C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen (Roosendaalse Lijst), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
(Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. v.d. Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), 
A.W. Oudhof (SP), E.M.B. Willemsen-Spierings (VVD) en M.B. Zijp (PvdA).  
De heren: M. Amezian (Roosendaalse Lijst), M. Amhaouech (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den 
Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (VVD), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), 
M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), S. Günes (CDA), J.M.M. Hertogh (VLP), C.G.M. Janssen, (Roosendaalse 
Lijst), C.A. Lok (VVD), E.J.C. Matthijssen (VVD),  B. Missal (SP), P.R. Klaver (PvdA), J.J.C. Musters 
(Roosendaalse Lijst),  R. Niehot (Roosendaalse Lijst),  M.J. van Osch (GroenLinks), E.J.C. de Regt 
(Roosendaalse Lijst),  A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), S. Tunç (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. 
Verhoeven (VLP) J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.W. Lute (VLP), A.A.M. Mol (CDA) C.A.E.M. van Poppel (SP) 

 
1. De vergadering is geopend om 19.30 uur 

 
Tijdens het vragenhalfuur zijn de volgende vragen gesteld: 
 
� Gevel en leegstandssubsidie Credo in relatie tot Beeldkwaliteitsplan Molenstraat en omgeving 

De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Verbraak. 
 
� VLP inzake Gevel en leegstandssubsidie Credo in relatie tot Beeldkwaliteitsplan Molenstraat en 

omgeving 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Verbraak. 

 
� VLP inzake Wijkhuis de Wieken 

De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Verbraak. 
 

� RoosendaalseLijst inzake Maaien in buitengebied 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Theunis. 
 

� Nieuwe Democraten inzake Zes appartementen of kamerverhuur? 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Adriaansen. 
Wethouder Adriaansen zegt de raad te rapporteren over uitkomsten van het gesprek met de 
directie van Exotic Green. 
De Nieuwe Democraten agenderen het vragenhalfuur voor de Commissie Omgeving. 
 

�  SP inzake Appartementencomplex bestemd voor huisvesting Oost-Europese werknemers 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Adriaansen. 
 

�  VLP inzake overlast Emile van Loonpark 
De vragen zijn mondeling beantwoord door burgemeester Niederer 
Burgemeester Niederer zal voor de Commissie Bestuur een brief sturen om maatregelen op 
een rij te zetten en welke maatregelen zullen worden genomen om de overlast te verminderen. 
  
 

�  SP inzake Appartementencomplex bestemd voor huisvesting Oost-Europese werknemers 
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�  Nieuwe Democraten inzake EK feesten 2012 
De vragen zijn mondeling beantwoord door burgemeester Niederer. 
De Nieuwe Democraten willen de vragen en antwoorden bespreken in de Commissie Bestuur 
om te zien of er meer politie-inzet mogelijk is. 
 

2. Vaststelling van de agenda  
 
Het interpellatieverzoek van de Nieuwe Democraten over het plaatsen van schermen tijdens het EK 
is ingetrokken. 
De raad stemt in met het voorstel van de Nieuwe Democraten om agendapunt 7a (24-uursvraag ‘op 
eigen kracht vooruit) van de agenda te halen. 
Ook stemt de raad in met het voorstel van de Nieuwe Democraten, PvdA en VVD om agendapunt 
7d (raadsmededeling 7B-2012 ‘Voortgang transities Agenda van Roosendaal’) van de agenda af te 
voeren. 
Tevens stemt de raad in met het verplaatsen van agendapunt 6.c (Voorstel nr. 21 Aanvullend 
Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012’) van de B-Categorie naar de A-Categorie. 
 
 

3. De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 4 april 2012 is 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

5. A-CATEGORIE  
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 
 

a. voorstel nr. 16  Aankoop eigendommen in Borchwerf II veld B 

b. voorstel nr. 17 Vaststelling bestemmingsplan "Commandokazerne" 

c.  voorstel nr. 18 OPOR 2012-2014 
De VVD wenst aantekening tegen het voorstel te hebben gestemd. 
 
d. voorstel nr. 21 Aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 
 

6. B-CATEGORIE  
 
6. a. Voorstel nr. 19 Aanleg van het Smart Climate Grid in Stadsoevers. 
 
Tijdens de behandeling wordt door het volgende amendement ingediend: 
 
Met Amendement 1 Aansluiting Kellebeek College op Smart Climate Grid wordt de raad 
voorgesteld: 

 
De zinsnede: “onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten besluiten tot het toevoegen van de 
subsidie van de locatie Oost van € 1,5 miljoen aan de subsidie voor het Smart Climate Grid:” 
 
uit het raadsbesluit te vervangen door de zinsnede: 
 
 “onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten besluiten tot het toevoegen van de subsidie van 
de locatie Oost van € 1,5 miljoen aan de subsidie voor het Smart Climate Grid en dat het ROC 
Kellebeek College besluit tot aansluiting op het Smart Climate Grid:” 
 
Amendement 1 wordt met 3 stemmen voor (VLP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 
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Het voorstel wordt met  25 voor (Roosendaalse Lijst, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA) en 6 stemmen 
tegen (SP, VLP, Nieuwe Democraten ) aangenomen. 
 
Door de Nieuwe Democraten hebben de volgende stemverklaring afgelegd: 
De Nieuwe Democraten snappen dat het een technisch voorstel is. We wensen de uitvoerders 
succes met de uitwerking maar wij vinden toch dat er teveel risico’s voor de toekomst aan vast 
zitten die uiteindelijk nadelig kunnen uitpakken voor Roosendaal als gemeente en de publieke 
middelen. Daarom stemmen wij toch inhoudelijk tegen.  
 
 
6.b. Voorstel nr. 20 Aanvulling besteding Credo-subsidie 
In oktober zal wethouder Verbraak de raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
besteding van de subsidie per 1 oktober. 
Het voorstel is met 20 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, Nieuwe Democraten, GroenLinks, CDA, 
PvdA) en 11 stemmen tegen (SP, VLP, VVD) aangenomen. 
 

7. C-CATEGORIE  
 
7.b. 24-uursvraag ‘Noodklok’ 
 
Tijdens de behandeling van de 24-uursvraag wordt motie 1 Masterplan Centrum Roosendaal 
ingediend. Met de motie wordt voorgesteld het college te verzoeken: 
 

� Voor de binnenstad een deskundige-onderzoek met direct betrokkenen in te stellen dat 
voor 1 oktober 2012 is afgerond. 

 
Motie 1 wordt met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, Nieuwe Democraten, VLP, GroenLinks, 
CDA ) en 12 stemmen tegen (SP, PvdA, VVD ) aangenomen. 
 
Ook wordt motie 2 ‘Afschaffing Precariobelasting voor ondernemers in horeca en winkeliers in 
binnenstad, wijken en dorpen’ ingediend. 
 
Met motie 2 wordt de raad voorgesteld te besluiten: 

 
1. De precariobelasting voor horeca en winkeliers met ingang van 1 januari 2013 af te schaffen 

voor wat betreft voorwerpen voor reclamedoeleinden zoals bedoeld in hoofdstuk 8 en 11 
2. De verordening en de daarbij behorende tarieventabel hierop aan te passen 
3. Dekking vindt plaats uit het vervallen van de kosten die aanslagoplegging en inning met zich 

mee brengt. 
4. Handhaving blijft plaatsvinden middels de APV 

 
Motie 2 wordt met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en Nieuwe 
Democraten) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 
 
Met motie 3 ‘Onderzoek afschaffen precariorecht’ wordt de raad voorgesteld:  
 
Verzoekt het college 

- Voor de behandeling van de Kadernota 2013 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
  en effecten van afschaffing van de precario rechten en Raad daar tijdig over te informeren  
  zodat een en ander bij de discussie over de Kadernota kan worden betrokken. 

 
Motie 3 wordt met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en Nieuwe 
Democraten) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 
7.c. 24-uursvraag ‘Welzijnswerk in de knel’ 
 
Tijdens de behandeling van de 24-uursvraag is motie 4 ‘Continuering welzijnswerk’ ingediend. 
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Met de motie wordt de raad voorgesteld het college op te dragen: 
 

• Te onderzoeken of er een constructie mogelijk is om de jarenlange opgebouwde expertise en 
sociale netwerken in het Roosendaalse welzijnswerk te  behouden na 1 juli 2012; 

• Bij de invulling van het Welzijnswerk ook de vertegenwoordigers en de partners in de wijken bij 
dit besluit op gelijke wijze te betrekken 

• De Raad daarover uiterlijk 1 juli 2012 nader te berichten. 
 

Motie 4 wordt met 23 stemmen voor (SP, Roosendaalse Lijst, Nieuwe Democraten, VLP, CDA, 
PvdA  ) en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) aangenomen. 
Door de VVD is de volgende stemverklaring afgelegd: 
 
Deze motie betekent helemaal niets. Wat u wilt bereiken hoort wethouder Jongmans al lang te 
doen. Dus kies: vertrouw hem of stuur hem weg. De VVD spreekt het vertrouwen uit in de 
wethouder door de motie niet te steunen. 
 
Wethouder Jongmans zal de raad informeren over wat Juzt doet. 
 
7.e Raadsmededeling 10B-2012 Integraal horecabeleid 

 
Tijdens de behandeling van de raadsmededeling wordt motie 5 ‘Bewegwijzering ingediend. Met 
motie 5 wordt de raad voorgesteld het college te verzoeken: 

 
- om zo spoedig mogelijk met een plan te komen om een duidelijke bewegwijzering in onze stad te 
verwezenlijken en de Raad daar tijdig over te informeren zodat een en ander bij de discussie over 
de Kadernota kan worden betrokken. 
 
Motie 5 wordt met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en Nieuwe 
Democraten) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 
Tevens wordt motie 6 Onderzoek naar maatwerk BIBOB. Met de motie wordt voorgesteld het 
college te verzoeken: 
 
- een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van maatwerk voor Bibob procedures voor 
bestaande ondernemers die een bestaande vergunning willen verlengen of wijzigen en daarover de 
Raad binnen 3 maanden te informeren. 
 
Motie 6 wordt met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en Nieuwe 
Democraten) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen. 

 
Wethouder Verbraak zegt toe dat een voorstel over langere openingstijd van de droge horeca naar 

de raad zal gaan, nadat dit is besproken in het horecaoverleg. 
 
 

8. De vergadering wordt gesloten om 23.45 uur. 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 juni 
2012. 

De griffier,                                                         De voorzitter, 


