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Onderwerp CBR weg uit Roosendaal?

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Dinsdag 17 meí 2016, verscheen in "BN de Stem" het berícht dat het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) met ingang van L oktober aanstaande haar vestigíng aan De Stok in
Roosendaal niet langer kan blijven voortzetten. Vanuit deze vestiging worden de praktijkexamens
afgenomen die nodig zijn voor het behalen van een rijbewijs.

http://www.bndestem. nllregio/roosendaal/riiexa mens-wee-bii-de-stok-roosendaa l-1.60L3322

Volgens het artikel is de oorzaak van het sluiten van deze vestiging dat de verhuurder van het
gebouw 'Metsj Point', zijnde Basic Fit, de overeenkomst met het CBR heeft opgezegd omdat er
plannen zouden bestaan om de in het gebouw gevestigde sportschool uit te breiden.

Een sluíting van deze examenlocat¡e heeft diverse nadelige gevolgen. Voor het kunnen afleggen van
een rijexamen zal namelijk moeten worden uitgeweken naar Bergen op Zoom of Breda, zodat
rijlessen vanwege de reistijd aanmerkelijk langer zullen gaan duren. Het mag duidelijk zijn dat de
rijschoolhouders uit Roosendaal (en omstreken) hierdoor in hun belangen worden geschaad. Zestien
van hen hebben dan ook reeds om opheldering gevraagd bij het CBR. Z¡j hebben ook snel behoefte
aan duidelijkheid met het oog op de voorbereiding van de examens die na L oktober zullen
plaatsvinden.

Vanuit het CBR heeft woordvoerder lrene Heldens reeds laten weten dat zij in overleg met de
rijschoolhouders zoekt naar een oplossing, maar dat zij hierbij zeker niet uitsluit dat de
examenlocatie in Roosendaal volledíg wordt opgeheven.

De CDA-fractie vindt het onwenselijk dat inwoners van de gemeente Roosendaal niet in hun eigen
gemeente hun rijbewijs kunnen halen. Wíj denken ín dit verband zeker ook aan de jongeren.
Daarnaast wil de CDA-fractie opkomen voor de rijschoolhouders die met een mogelijke sluiting ín
hun belangen dreigen te worden geschaad. Daarom hebben wij de volgende vragen aan de
wethouder:

7. Heeft de wethouder kennis genomen van vorengenoemd nieuwsbericht?
2. Zijn, naar het oordeel van de wethouder, de feiten in dít nieuwsbericht juíst weergegeven?
3. Was de wethouder al vóór het verschijnen van dit nieuwsbericht op de hoogte van de plannen

van Basic Fit om de overeenkomst met het CBR op te zeggen en is hij in de fase voordat deze
keuze door Basic Fit is gemaakt betrokken geweest bij de voorgenomen opzegging?



4. Deelt de wethouder het standpunt dat het onwenselijk is dat de ínwoners van Roosendaal en

binnenkort mogelijk niet meer in hun eigen gemeente rijexamen kunnen doen?
5. Deelt de wethouder het standpunt dat de rijschoolhouders uit Roosendaal (en omstreken) door

een mogelijke sluiting van de examenlocatie in Roosendaal in hun belangen worden geschaad,

en dat dit eveneens onwenselijk is?

6. ln hoeverre gaat de wethouder zich inzetten om ervoor te zorgen dat het CBR een vestiging in
Roosendaal kan blijven voortzetten?

Namens de fractie van het CDA,

Sandra van den Nieuwenhof en Robert Breedveld



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja.

2. Ja, het huurcontract is opgezegd en de rijscholen zijn in actie gekomen.
lnmiddels is de situatie echter veranderd. Het CBR heeft de meest gevoelige opties
(slechts 1 afrijdlocatie/ examencentrum in Roosendaal of Bergen op Zoom) laten vallen
Er staan nog 2 opties open 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. Nee

4. Ja. Zoals blijkt uit bovenstaande staat Roosendaal niet meer ter discussie als
afrijdlocatie.

5. Ja. Zoals blijkt uit bovenstaande is dit minder aan de orde. Voor de rijschoolhouders gaat
de voorkeur nog wel uit naar de laatste optie: een nieuwe locatie in Roosendaal.

6. lnmiddels houden wij contact met de regiomanager van het CBR en denken we mee
over een geschikte en beschikbare locatie. Vanuit Roosendaal heeft ook al een aantal
locaties interesse getoond voor de huisvesting van het CBR.

ische Zaken
k

er


