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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 2 november 2011  

 
 

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),  M.W. Lute (VLP), 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. 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),  C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst),   A. van Gestel (VLP), 
M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), S. Günes (CDA), C.G.M. Janssen, (Roosendaalse Lijst), C.A. Lok (VVD),  
E.J.C. Matthijssen (VVD),   B. Missal (SP), dhr. A.A.M. Mol (CDA), J.J.C. Musters (Roosendaalse Lijst),  R. 
Niehot (Roosendaalse Lijst),  M.J. van Osch (GroenLinks), C.A.E.M. van Poppel (SP), 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:  
Met kennisneming: M. Amezian (Roosendaalse Lijst), J.M.M. Hertogh (VLP), P.R. Klaver (PvdA) 
 
 
Bij aanvang van de vergadering heeft burgemeester Niederer een In memoriam uitgesproken naar aanleiding 
van het overlijden van oud raadslid dhr. T. Elst. 
 
1. Tijdens het vragenhalfuur zijn de volgende vragen gesteld: 

 

• Nieuwe Democraten inzake schijn van belangenverstrengeling 
De vragen zijn schriftelijk beantwoord door mevrouw Zijp en de heer De Regt. 
Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van mevrouw Zijp agendeert de fractie van de 
Nieuwe Democraten deze vragenhalfuurvraag voor bespreking in de Commissie Bestuur. 
 

• Nieuwe Democraten inzake Maver 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Verbraak. Hierin geeft hij aan dat de 
verwachting is dat in januari 2012meer duidelijkheid is van Maver in Roosendaal.  
 

• Nieuwe Democraten inzake Wubben 
De vragen zijn mondeling beantwoord door wethouder Adriaansen. 

 
2. Bij vaststelling van de agenda is heeft de fractie van de Nieuwe Democraten het interpellatieverzoek over 

de wijze van informeren van wethouder Vissers inzake Tongerlo Museum ingetrokken. 
 
Door de VVD, VLP, SP en Nieuwe Democraten is een interpellatieverzoek over de gevolgen van de 
recente uittreding van de fractie van GroenLinks uit de coalitie ingediend. Met die verzoek wordt 
raadsbreed  ingestemd en wordt als agendapunt 10 aan de agenda toegevoegd. 

 
Wethouder Verbraak verzoekt de raad het voorstel Kredietstelling Unilocatie sbo De Sponder van de 
agenda af te voeren. Hij zegt toe om, op basis van nieuwe actuele leerlingenaantallen, de raad een 
nieuw voorstel voor te zullen leggen. Wethouder Verbraak verwacht binnen twee maanden met een 
nieuw voorstel te kunnen komen. De raad stemt, met uitzondering van de fractie van de Nieuwe 
Democraten, in met het afvoeren van dit agendapunt.   
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GroenLinks verzoekt de raad om de moties over duurzaamheid, die de fractie bij het kredietvoorstel 
De Sponder wilde indienen,  op de agenda te zetten.  De raad gaat hiermee akkoord. De voorzitter 
brengt beide moties onder bij agendapunt 7a .  
 
 

3. De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 september 2011 is 
vastgesteld met de volgende wijzigingen: 
- Mevrouw W. Vissers (wethouder) en dhr. S. Tunc (Fractie Tunc) vermelden bij de aanwezigen; 
- Vermelding van de heer T. Reynaers( VLP) bij de aanwezigen schrappen. 
 

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

5. De raad heeft de volgende voorstellen zonder hoofdelijke stemming en zonder beraadslaging 
aangenomen (A-categorie): 
a. Voorstel 70: Rekenkamerrapport rioleringsbeleid en –beheer 
b. Voorstel 71: Aanpassingen gemeentelijke regelgeving i.v.m. Wabo 
c. Voorstel 72: Aanpak leegstand CREDO 
d. Voorstel 73: Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014 
 

6. Tijdens de behandeling van voorstel 74: Herstelbesluit Roosendaal Spoorhaven is door de fractie van 
de Nieuwe Democraten Motie nr. 1 - Herbestemming Campinaterrein door Nieuwe Democraten 
ingediend. Met de motie wordt het college opdracht gegeven om een proces te starten om te 
onderzoeken onder welke voorwaarden (tijd, geld) het mogelijk zal zijn om het gebied dat in de 
volksmond bekend staat als het Campinaterrein te herbestemmen. 
 

Voor de stemming zijn de volgende stemverklaringen afgegeven:  

• De VLP zal tegen het herstelbesluit stemmen omdat zij niet overtuigd is van een correcte 
aanpassing van het bestemmingsplan gezien de regels daarop niet zijn aangepast, sec de 
uitvoeringsregels en de planregels. 

• De fractie Nieuwe Democraten zal,  alles overziend, het herstelbesluit niet steunen met de 
volgende aantekeningen. 
Wij beschouwen het besluit als een puur juridisch document dat door de Raad van State ook puur 
juridisch zal worden behandeld. Op deze juridische gronden is er geen reden om tegen te 
stemmen maar om in te stemmen met een school in de stank blijft voor de Nieuwe Democraten 
onacceptabel. Wij herhalen wel dat we tegen het bestemmingsplan SpoorHaven 1

e
 fase blijven en 

dat de economische haalbaarheid zeer discutabel is. 
Hoewel voor de realisatie van Zuidoevers en met name het Kellebeek College een besluit 
vanavond over het Herstelbesluit niet strikt noodzakelijk is, geeft het Herstelbesluit de gemeente 
en haar partners meer rust en ruimte om eventueel te wijzigen plannen voor Zuidoevers op basis 
van het ROSO concept. Tot slot. De Nieuwe Democraten vertalen de ontwikkelingen van de laatste 
weken als het onomstotelijke bewijs dat de bouw van het bestuurscentrum in symbiose met een 
VMBO school In Stadsoevers definitief en absoluut van tafel is. Deze garantie durven wij 
Roosendaal te geven! Bovendien de wethouder ontkent onze conclusie niet en wie zwijgt stemt 
toe! En zojuist heeft wethouder Adriaansen gezegd dat hij de kans dat het nog doorgaat op 50%. 
De Nieuwe Democraten schatten het ook in op 50% en daarmee is het 100%. 

• De fractie van de SP zal tegen het voorstel stemmen. Belangrijk bezwaar voor de SP is de 
geurcontour die naar de mening van de SP ontegenzeggelijk tot overlast gaat leiden. Daar kun je 
nog zoveel lijntjes voor verleggen en bomenrijen voor planten maar blijft in de ogen van de SP niet 
fris. Onderwijs en woningbouw moet uit de buurt van industriegebieden gehouden worden. 
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Het voorstel wordt met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, GroenLinks, CDA, VVD,  en PvdA) 
en 7  stemmen tegen (Nieuwe Democraten SP en VLP) aangenomen. 
 

Voor de stemming over de motie heeft de VVD de volgende stemverklaring afgelegd: 
 
De motie van de Nieuwe Democraten loopt teveel vooruit op die mis zouden kunnen gaan. Als die 
zaken mis gaan dan moet er zoveel aangepast en heroverwogen worden dan zal dit er ongetwijfeld 
een onderdeel van zijn.  
 
Motie nr 1 wordt met 1 stem voor (Nieuwe Democraten) en 31 stemmen tegen verworpen. 
 

7. Agendapunt 7a (Kredietstelling Unilocatie sbo De Sponder) is van de agenda afgevoerd.  

Aan de agenda is motie 2 Duurzaamheidsmaatregelen De Sponder door GroenLinks ingediend. Met 
de motie wordt de raad voorgesteld het college op te dragen de raad bij het nieuw in te dienen voorstel 
voor de kredietstelling m.b.t. De Unilocatie sbo De Sponder tevens voorstellen te doen voor 
energiebesparende maatregelen en energiedoelstellingen. 
 
Tevens is door GroenLinks motie 3 actieplan investering en financiering duurzaamheidsmaatregelen 
onderwijsgebouwen ingediend. Met de motie wordt de raad voorgesteld het college op te dragen 
uiterlijk bij de Kadernota 2013 voorstellen te doen voor een "Actieplan investering en financiering 
duurzaamheidsmaatregelen onderwijsgebouwen" 

Wethouder Verbraak zegt motie 3 over te nemen. GroenLinks wenst de motie wel in stemming te 
brengen. 

Motie 2 is met 26 stemmen voor (GroenLinks, Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en 
PvdA) en 6 stemmen tegen (VLP en SP) aangenomen. 

Motie 3 is met 29 stemmen voor (GroenLinks, Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en 
PvdA) en 3 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 

8. Tijdens de behandeling van het voorstel 76: Vaststellen verordening nieuwe winkeltijden is door 
wethouder Adriaansen toegezegd dat voor het eind van het jaar de evaluatie van het Parkeer 
Uitvoeringsplan zal verschijnen. 
De SP heeft voorafgaand aan de stemming de volgende verklaring afgegeven: 
De SP-fractie is tegen het voorstel om de koopzondagen volledig vrij te geven en wel om de volgende 
redenen. Er is naar de mening van de SP een onvoldoende belangenafweging geweest. De belangen 
van de kleine zelfstandigen en winkelpersoneel zijn onvoldoende onderzocht en meegenomen in dit 
besluit. 
De SP vraagt zich af of Roosendaal wel terecht gebruik maakt van de aangescherpte wet om onder 
het zogenaamde toeristisch regime te vallen. 
Het voorstel is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VVD, VLP en Nieuwe 
Democraten) en 5 stemmen tegen (SP en GroenLinks) aangenomen. 

9. Het voorstel 77: Bezwaar voorkeursrecht gemeenten is met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, 
CDA, PvdA,VVD, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en3. stemmen tegen (SP) aangenomen. 

 
10. Tijdens de bespreking van raadsmededeling 73B-2011 Stand van zaken samenvoeging museum en 

archief is door de VLP en SP motie 4 Convenant Stichting De Ghulden Roos ingediend. Met de motie 
wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen voor de raadsvergadering over de Agenda 
van Roosendaal de raad te informeren over de inhoud van het convenant en hierbij duidelijkheid te 
geven over de salariëring en werkzaamheden van het museumpersoneel na integratie aan het 
personeel en stichting. 
 
Wethouder Verbraak zegt toe te trachten het convenant voor de raadsvergadering over de Agenda 



  dêáÑÑáÉ =
 

  
Pagina 4 

 

  

van Roosendaal rond te hebben. Hij zal aan de raad laten weten of dit lukt. Wanneer met het 
personeel rond is, uiterlijk 1 juli 2012, zal hij dat de raad laten weten. 
Wethouder Verbraak zal de raad informeren over de stand van zaken rondom het convenant. 
 
Motie 4 is met 6 stemmen voor (VLP  en SP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, 
PvdA,VVD, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

 
 
11. Op verzoek van de fracties van de VVD, VLP, SP en Nieuwe Democraten wordt een interpellatie 

gehouden over de gevolgen uittreding GroenLinks uit de coalitie. Bij dit onderwerp wordt tevens het 
door de Roosendaalse Lijst, CDA en PvdA ingediende initiatiefvoorstel verminderen aantal 
wethouders (voorstel78)  betrokken. Met het initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld het aantal 
wethouders terug te brengen naar vier. 
 
Het voorstel wordt met 23  stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VLP, CDA, PvdA en SP) en 9 
stemmen tegen (GroenLinks , Nieuwe Democraten en VVD) aangenomen. 
 

12. De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
30 november 2011, 

 

De griffier,       De voorzitter, 


