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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 21 oktober 2015 

 
 

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

 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: C.J. Gabriëls (plaatsvervangend) 

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.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), 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), 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), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven),  J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), R. Breedveld (CDA) en R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) 
 

 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

  
 
2. Raadsvoorstel 43 Programmabegroting 2016 en raadsvoorstel 44 Invulling van het fonds 

“Nog te bestemmen” bij de begroting 2016 
 
De volgende moties/amendementen zijn aangekondigd c.q. worden overwogen: 
 
Roosendaalse Lijst: 
 motie om bij de invulling van het budget van 150.000 euro maatschappelijke activiteiten (uit het 

fonds ‘Nog te bestemmen’), het maatschappelijke veld te consulteren. 
 motie investering in LED verlichting buitensportaccommodaties. 
 motie ter bevordering van het aantal hondenspeelplaatsen  
 amendement om de nog resterende 25.000 euro uit het fonds ‘Nog te bestemmen’ te 

bestemmen voor (het structureel maken van) het ledigen van afvalbakken in de weekenden.   
 

CDA: 
 motie/amendement om bij de invulling van het budget van 150.000 euro maatschappelijke 

activiteiten (uit het fonds ‘Nog te bestemmen’) de samenleving te betrekken. 
 motie om te komen tot voorstellen voor voorschoolse educatie voor alle peuters. 
 motie t.b.v. stimuleren van de ontwikkeling van meer integrale kindcentra. 
 motie investering in LED verlichting buitensportaccommodaties. 
 
SP: 
 motie/amendement meer investeren in het voorliggende veld. 
 motie/amendement voor meer investeringen in kindvoorzieningen. 
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VLP: 
 amendement/motie t.b.v. middelen vrijspelen voor de verkeersveiligheid Leemstraat. 
 amendement t.b.v. 6 wielerevenementen een financiële impuls geven + onderzoek naar 

vorming platform. 
 amendement mobiliteitsreserve ten behoeve van het GVVP (door opheffen reserves Courage, 

koffieshops en stimuleringsbijdrage).  
 
D66: 
 amendement/motie (samen met PvdA en GroenLinks) ten behoeve van een samenhangende 

aanpak van de toestroom van nieuwe statushouders. 
 Motie/amendement (samen met PvdA en GroenLinks) om de bezuinigingen op het 

bibliotheekwerk te verzachten 
 Motie/amendement (samen met PvdA en GroenLinks) om het Muziekhuis/De Suite een 

langzamere transitie te gunnen, met meer duidelijkheid voor de ondernemers in het 
muziekonderwijs.  

 Motie/amendement (samen met PvdA en GroenLinks) om de Risicoreserve Sociaal Domein aan 
te spreken om de jeugdzorg te verbeteren en te innoveren. 

 
 PvdA: 
 motie/amendement (samen met D66 en GroenLinks) om de bezuiniging op de bibliotheek voor 

2016 te verzachten. 
 motie/amendement om hurende ondernemers vanaf 2016 geen onroerende zaakbelasting meer 

te laten betalen (t.b.v. een beter vestigingsklimaat). 
 motie om het budget voor maatschappelijke activiteiten te benutten voor initiatieven waarin 

‘samen, saamhorigheid, duurzaamheid en leefbaarheid’ centraal staan. 
 motie peuterspeelzaalwerk om het mogelijk te maken dat alle peuters naar de opvang kunnen, 

ongeacht of de ouders werken of niet.  
 amendement/motie (samen met D66 en GroenLinks) ten behoeve van een samenhangende 

aanpak van de toestroom van nieuwe statushouders. 
 Motie/amendement (samen met D66 en GroenLinks) om de Risicoreserve Sociaal Domein aan 

te spreken om de jeugdzorg te verbeteren en te innoveren. 
 Motie/amendement (samen met D66 en GroenLinks) om het Muziekhuis/De Suite een 

langzamere transitie te gunnen, met meer duidelijkheid voor de ondernemers in het 
muziekonderwijs.  
  

GroenLinks:  
 motie/amendement t.b.v. duurzaamheidfonds 
 motie/amendement (samen met D66 en PvdA) om de bezuiniging op de bibliotheek voor 2016 

te verzachten. 
 amendement/motie (samen met D66 en PvdA) ten behoeve van een samenhangende aanpak 

van de toestroom van nieuwe statushouders. 
 Motie/amendement (samen met D66 en PvdA) om het Muziekhuis/De Suite een langzamere 

transitie te gunnen, met meer duidelijkheid voor de ondernemers in het muziekonderwijs.  
 Motie/amendement (samen met D66 en PvdA) om de Risicoreserve Sociaal Domein aan te 

spreken om de jeugdzorg te verbeteren en te innoveren. 
 
Partij Verhoeven: 
 amendement t.b.v. een bestemmingsreserve voor burgerparticipatie. 
 amendement extra impuls citymarketing vanuit het fonds ‘Nog te bestemmen’.  
 motie t.b.v. het uitwerken van pilots om te experimenteren met innovaties/nieuwe 

technologieën.  
 
Het indienen van de moties en amendementen is niet in een derde termijn geïnventariseerd.   
 
Wethouder Theunis 
- wil samen met de raad kijken naar het vorm en richting geven aan het totaal van het 
begrotingsproces, in aanloop naar een nieuwe kadernota. Dit juist nu de financiële situatie van 
Roosendaal solide is.    
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 - doet een oproep aan de raad om samen met het college te kijken naar een aanpak om de 
toename van het aantal vluchtelingenstatushouders binnen de Roosendaalse samenleving te 
faciliteren. 
- streeft ernaar het Wooncongres nog in december van dit jaar te organiseren. 
- geeft aan dat het communicatiebeleidsplan in de eerste helft van 2016 wordt verwacht. 
- De VLP heeft een aantal reserves genoemd die wat de fractie betreft kunnen worden opgeheven 
(betreft: Courage, koffieshops en stimuleringsbijdrage). Ten aanzien van deze reserves heeft 
wethouder Theunis aangegeven dat deze tot het domein van de burgemeester behoren. Wethouder 
Theunis heeft toegezegd bij het college na te zullen vragen of hier wat mee gedaan wordt.  
 
Wethouder Verbraak 
- zal op korte termijn een aantal scenario’s aan de raad voorleggen ten behoeve van voorschoolse 
educatie voor driejarigen. 
- verwacht de raad volgende week te kunnen berichten over de gekozen richting voor het 
Cultuurhuis.  
- geeft aan dat met de komst van het Muziekhuis het niet de bedoeling is om muziekverenigingen 
uit buurthuizen te weren en dat hier momenteel gesprekken over worden gevoerd met de 
buurthuizen. Geeft tevens aan hierop nader in te zullen gaan bij de beantwoording van de onlangs 
door de fractie van de Roosendaalse Lijst gestelde schriftelijke vragen over het Muziekhuis.  

 
Wethouder Polderman 
- geeft aan dat er ten aanzien van het jeugdbeleid in aanvang zorgen waren om de 
betrouwbaarheid van de financiële cijfers. Langzamerhand komt hier meer zicht op en het ziet er 
naar uit dat we, ook financieel gesproken, redelijk in control zijn. Hier moet echter nog wel een slag 
om de arm gehouden worden i.v.m. eventuele nacalculaties.  
- geeft aan dat de Kleinsma-gelden vooralsnog eenmalige gelden zijn en spreekt de hoop uit dat dit 
een structureel potje wordt, maar dat hier vooralsnog geen duidelijkheid over is. Ten aanzien van de 
gelden die er nog waren, wordt voor 2016 150.000 euro beschikbaar (stichting Paul: 70.000 euro, 
stichting Leergeld: 50.000 euro, het Cultuurfonds: 30.000 euro).    
- omtrent de vluchtelingenactualiteit heeft wethouder Polderman aangegeven een aparte 
bijeenkomst met de raad te willen organiseren om te kijken hoe de Roosendaalse samenleving 
hierbij betrokken kan worden.  
 
Wethouder Lok 
- geeft aan dat het Parkeerplan momenteel in een participatief proces zit, met ondernemers en 
bewoners.  
- geeft aan dat momenteel druk gewerkt wordt om de 18 korte termijn opgaven uit het GVVP uit te 
werken in een Mobiliteitsagenda voor de eerstkomende 3-4 jaar. Deze Mobiliteitsagenda zal aan de 
raad worden aangeboden, waarbij de raad een aantal scenario’s zal worden voorgelegd.  
 
Wethouder Schenk 
- geeft aan dat de raad een totaaloverzicht zal ontvangen na afsluiting van de kwaliteitsimpuls 
openbare ruimte (waarvoor een bedrag van 500.000 euro beschikbaar is gesteld). 
- heeft toegezegd om de problemen die in verhardingen zijn ontstaan door de in het verleden 
verkeerd geplante bomen, nog voor de begrotingsraad van 4 november a.s. inzichtelijk te maken, 
met daarbij een opgave van de kosten voor herstel.     
- geeft aan dat de Tweede Kamer de besluitvorming over de nieuwe regelgeving rondom 
onkruidbestrijding voorlopig een halt heeft toegeroepen. Dit omdat Europa aan het kijken is of laag- 
risico middelen wel toegestaan kunnen worden en omdat men eerst de consequenties voor het 
milieu van de alternatieven inzichtelijk wil krijgen. De raad wordt tijdig op de hoogte gebracht indien 
het neigt naar het daadwerkelijk afschaffen van de laag-risico middelen.  
- er wordt naar gestreefd om volgend jaar een digitaal overzicht van planningen voor reconstructies 
en verhardingen te realiseren, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar en wanneer er 
werkzaamheden worden uitgevoerd en waarom werkzaamheden eventueel worden uitgesteld. 
- geeft aan dat het aanbestedingstraject voor openbare verlichting voor de komende vijf jaar 
momenteel loopt. Wethouder Schenk heeft toegezegd om op korte termijn aan te geven wat de 
consequenties zullen zijn voor het bestek, bij het meer toestaan van LED verlichting.    
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3. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
5 november 2015. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 


