
 
COMMISSIEVERGADERING  

 
Vergaderdatum:  3 december 2015 

Tijd:   21.00 uur – 23.00 uur 
*)

 
In geval de raadsvergadering voorafgaand aan de commissievergadering eerder dan 21.00 uur wordt 
afgesloten, start de commissievergadering direct aansluitend aan de raadsvergadering. 
De commissievergadering duurt tot maximaal 23.00 uur. Onderwerpen die om deze tijd nog niet (of niet 
geheel) aan de orde zijn gekomen, schuiven door naar een volgende commissievergadering 
 

Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
A G E N D A: 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 Aanbod workshop Vitaliteitskaart  (zie bijlage) 
  
2. VASTSTELLEN AGENDA 

 
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen besluitenlijst Commissievergadering 19 november 2015. 
 
 

4. RAADSMEDEDELING 56B-2015 CULTUURHUIS  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten vraagt zich af in hoeverre de tijdelijke huisvesting van de 
genoemde organisaties in het voormalige EKP een eventuele verkoop van het pand zal beïnvloeden. 
Daarnaast, stel dat daar voor gekozen wordt, zal een gebruik tot eind 2018 van invloed zijn op de 
keuze en het daarbij behorende tijdpad om te komen tot een nieuwe locatie voor de huisvesting van de 
ambtenaren? Tot slot wordt in de raadsmededeling gesproken over de huurprijs voor Tiuri, terwijl met 
de andere organisaties en ook de docenten beeldend nog geen afspraken zijn gemaakt. Krijgen zij 
buiten een eventuele subsidie die reeds is toegekend een huurprijs die beneden de marktwaarde voor 
b.v. zelfstandige ondernemers geldt en hoe gaat zich e.e.a. verhouden met de huurprijzen welke 
doorberekend worden voor het gebruik van “De Suite”? 

 
 

5. RAADSVOORSTEL ONDERNEMERSFONDS BEDRIJVENTERREINEN MAJOPPEVELD EN 
BORCHWERF I 
De ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld hebben het college van B&W verzocht om 
medewerking te verlenen aan het oprichten van een ondernemersfonds voor de bedrijventerreinen 
Borchwerf I en Majoppeveld. Door het heffen van een reclamebelasting en het storten van deze 
middelen in een ondernemersfonds, krijgen de ondernemersverenigingen de beschikking over de 
financiële middelen om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden. Het college 
omarmt dit initiatief en heeft besloten hieraan medewerking te verlenen en de raad voor te stellen 
hiervoor een verordening reclamebelasting vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

Geagendeerd door Roosendaalse Lijst: 
De Roosendaalse Lijst staat positief tegenover het initiatief van een ondernemersfonds. Desondanks 
zijn er nog wel enkele zaken die we graag met de overige fracties en de wethouder willen bespreken. 
Het slagen van een dergelijk initiatief staat of valt uiteraard met breed draagvlak vanuit ondernemers. 



Op dit gebied heeft de communicatie in de media en in de beeldvormende raad op z'n minst verwarring 
gezaaid. Om een dergelijk fonds een goede start te kunnen geven, zijn we benieuwd of er bij de 
overige fracties nog vraagtekens zijn rondom het benodigde draagvlak. Als dit namelijk het geval is, 
bestaat het gevaar dat we nu of in de toekomst mogelijk vervallen in cijfermatigheden rondom voor- en 
tegenstanders. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de wethouder de huidige tegenstanders alsnog gaat 
verleiden om aan te sluiten bij het fonds en hoe het in zijn ogen zo ver is gekomen dat er toch, hoe 
minimaal wellicht ook, redelijk felle kritiek is. Tot slot vragen wij aandacht voor het ambitieniveau van 
het actieplan, de monitoring van de resultaten en de samenhang tussen promotie/acquisitie vanuit het 
EAP en het voorgestelde actieplan vanuit het ondernemersfonds. Wat het laatste punt betreft vragen 
we ons af of we zaken niet dubbel aan het doen zijn.  
 
Geagendeerd door SP: 
De SP heeft tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst geconstateerd dat er nog grote verdeeldheid 
is bij diverse ondernemers over de verplichte reclamebelasting. De vraag is dan ook hoe denkt de 
wethouder dit probleem tot ieders genoegen op te lossen. 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
Wij vinden dat het voorbereidende proces slecht is verlopen en daarmee is er voor ons geen draagvlak 
en zullen wij pleiten voor uitstel van de besluitvorming. Voorkomen moet worden dat een kleine 
minderheid van 10% een massale meerderheid van 90% gaat overvleugelen. 
 
Geagendeerd door VLP: 
De fractie van de VLP heeft geen agendamotivering aangeleverd. Een agendamotivering is conform 
het besluit uit het Presidium van 27 november 2015 optioneel.  

 
6. RAADSVOORSTEL AFSLUITING INVESTERINGSBUDGET STEDELIJKE VERNIEUWING 3 

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd de ISV-periode 2010-2014 formeel en administratief af te sluiten. 
De Raad wordt voorgesteld de resterende middelen via een nieuw bestedingsplan te reserveren voor 
openstaande opgaven voor de geluid- en bodemdossiers alsmede voor begeleidingskosten van 
aanvullende subsidietrajecten.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
De fractie van de Nieuwe Democraten is van mening dat het investeringsfonds stedelijke vernieuwing 
nog niet kan worden afgesloten. Er staat nog te veel in de steigers waar we ook dit geld voor gaan 
gebruiken, zoals startersleningen; aanpakken bodem- en geluidsanering; etc. Wij willen daarom in 
debat over de (on)zin van het afsluiten van dit investeringsfonds. 
 

 
7. RAADSMEDEDELING 57B-2015 VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT GEMEENTEN PER 1 

JANUARI 2016 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Geagendeerd door Nieuwe Democraten: 
Wij willen in de commissie verder spreken over de ontvangen informatie uit de bijeenkomst 
Auditcommissie met de accountant van maandag 30 november 2015. Onze inschatting is dat de 
risico’s substantiëler zijn dan nu verwacht en dat dit risico een specifieke voorziening vereist, zodat er 
in de toekomst eerder gerekend kan worden met een meevaller dan een tegenvaller zonder 
voorziening te treffen. 
 
 

8. SLUITING 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 

 
 

 
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raad.roosendaal.nl. 

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet terug te zien. 
 


