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Onderwerp CBR

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Cottege

Schriftelijke vraag

Deze week namen wij kennis van het nieuws dat het CBR op zoek is naar een nieuwe
locatie, gezien de huidige huur per 1 oktober wordt opgezegd. Hierbij gaf het CBR aan dat
ze ook de mogelijkheid bekijken om de locatie in Roosendaal op te heffen en de activiteiten
over te plaatsen naar Bergen op Zoom.

De reistijd naar een andere stad zal leiden tot extra rijlessen, wat neerkomt op extra kosten.
Ook is het niet eenvoudig om in een vreemde omgeving te lessen. Dit betekent dat het voor
de Roosendaalse jongeren moeilijker/duurder zalzijn om het rr.¡bewijs te bemachtigen.
Natuurlijk geldt hetzelfde voor de wat oudere rijschoolleerlingen uit Roosendaal.

De Roosendaalse Lijst ziet het als een belang van de Roosendaalse jongeren om het
rijexamen in de eigen stad te kunnen doen. De zorgen die veel leerlingen en
rijschoolhouders uitspreken delen wij dan ook van harte. Door het lessen en afrijden in de
gemeente Roosendaal raken veel nieuwe bestuurders ook beter bekend met de omgeving,
wat zal resulteren in een hogere verkeersveiligheid.

Roosendaalse Lijst is benieuwd welke stappen de portefeuillehouder kan, wil en gaat zetten
om het voor CBR aantrekkelijk te maken in Roosendaal gevestigd te blijven.

Roosendaalse Lijst heeft daarom de volgende vragen:

1. Bent u er van op de hoogte dat het CBR haar locatie aan het herovenregen is,
waarbij de keuze om zich buiten Roosendaal te vestigen een mogelijkheid is?

2. Deelt u de mening van de Roosendaalse Lijst dat het voor rijschoolleerlingen enorm
belangrijk is om in de eigen stad af te kunnen rijden, gelet op het aantal benodigde
rijlessen en het leren kennen van de verkeerssituaties in Roosendaal?

3. Wilt u met uw netwerk in de stad het CBR begeleiden in de zoektocht naar een
nieuwe locatie? Graag een toelichting op de stappen die u hierin gaat nemen.

4. Heeft de gemeente Roosendaal een locatie die mogelijk dienst kan doen (eventueel
tijdelijk tot er een nieuwe definitieve is gevonden)?

Fractie Roosendaalse Lijst,

Gert-Jan van Oosterbosch

Cor Gabriëls



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Ja.

2. Ja. Overigens hebben wij van het CBR vernomen dat men besloten heeft dat
Roosendaal (en ook Bergen op Zoom) een afrijdlocatie zal blijven. De rijschoolhouders
zijn hiervan op de hoogte. Men onderzoekt nog 2 opties voor het huisvesten van een
nieuw examencentrum:

-een centrale vestiging tussen Roosendaal en Bergen op Zoom van waaruit
Bergenaren in Bergen op Zoom af kunnen rijden en Roosendalers in Roosendaal;

-een nieuwe vestiging in Roosendaal.
Men heeft de voorkeur voor een centrale vestiging, omdat het examencentrum dan 5
dagen per week open kan zijn. Met 2 vestigingen heeft men te weinig klandizie en kan
men maar een paar dagen open zijn. Mocht een dergelijke locatie niet gevonden
worden dan richt men zich snel op een andere locatie in Roosendaal.

3. Ja, wij hebben het CBR reeds aangeboden om mee te zoeken naar een geschikte
locatie en onderhouden hiervoor contact met de regiomanager. lnmiddels hebben
zich al meerdere locaties gemeld bij het CBR. Het CBR is begonnen met het zoeken
naar mogelijkheden in het tussenliggende gebied. Tegelijkertijd zullen wij meedenken
over geschikte locaties (voor beide opties). Daarbij is afgesproken elkaar op de hoogte
te houden.

4. ln Roosendaal zijn goede locaties beschikbaar, zoals gezegd hebben zich al locaties
gemeld. Het is aan het CBR om deze en andere locaties af te wegen. Als meedenkende
partij zullen we ook bezien of wij zelf over geschikte en beschikbare locaties beschikken
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