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Besluitenlijst Commissievergadering 10 december 2015 
 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven  
Secretaris: R.C.G. Dam 
Deelnemers: VVD: G.A.H.M. Boons, J.P.L.M van den Beemt, E.J.C. Matthijssen Roosendaalse 

Lijst: C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, 
C.G.M. Janssen, R. Niehot CDA: A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, A.A.M. 
Mol, M. Aygün VLP: J.M.M. Hertogh, A. van Gestel, M. Verbeek, J.F.A. Heeren SP: 
A.W Oudhof, M.J. van der Aa, B. Missal PvdA: M.S Yap, A. van Iersel  D66: K.A. 
Raggers, H.W. Emmen Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems, 
J.P.M.C. Hellemons GroenLinks: - Partij Verhoeven: J.M. Metske 

  College:  J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis 

 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.20 uur.  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:  
- De fractie van de Nieuwe Democraten trekt haar eerste termijn bij het raadsvoorstel Actieplan 

Integrale Veiligheid 2016 in. 
- De fractie D66 trekt haar eerste termijn bij het raadsvoorstel Vangnetregeling 2015 in. 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 3 december jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. A-CATEGORIE 
De volgende raadsvoorstellen zijn zonder beraadslaging in de commissie doorgeleid naar de 
raadsagenda:  
 
4.1 Raadsvoorstel Financiële Verordening 2016 
In mei 2014 heeft de raad de nieuwe planning- en controlcyclus vastgesteld. Hierdoor en door  
ontwikkelingen ten aanzien van de wet Houdbare overheidsfinanciën en de schuldpositie van 
de gemeenten is aanpassing van de financiële verordening noodzakelijk.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
4.2 Raadsvoorstel Procedure Begrotingswijzigingen Septembercirculaire  
De procedure begrotingswijzigingen heeft als doel om bestuurlijke besluiten met financiële 
consequenties tijdig te verwerken in het financiële systeem waardoor het (financiële) inzicht 
wordt vergroot en daarmee de kwaliteit van advisering. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Beide raadsvoorstellen worden geagendeerd als A-stuk voor de raadsagenda van 17 
december 2015. 
 

5. B-CATEGORIE 
 
5.1 Raadsvoorstel Actieplan Integrale Veiligheid 2016 
Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en de aanpak van criminaliteit en overlast vergen 
brede inzet. Met een brede integrale focus wil het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 
Veiligheid, uw en onze zorg!” de nodige verbetering bereiken. De raad wordt voorgesteld dit 
actieplan vast te stellen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
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Burgemeester Niederer heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 Het Actieplan Integrale Veiligheid is een jaarlijkse uitsnede van het Integraal 
Veiligheidsplan, dat een looptijd van 4 jaar kent.  

 In het eerste kwartaal van 2016 zal de raad in een besloten bijeenkomst worden 
bijgepraat over de thema’s radicalisering en ondermijning.  

 
Dit voorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2015.  

 
5.2 Raadvoorstel Vangnetregeling 2015  
Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Wet werk en 
bijstand/Participatiewet met betrekking tot het budget BUIG-middelen, dienen deze tekorten in 
beginsel op te vangen uit eigen middelen. Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk een 
beroep te doen op een vangnetuitkering. Om voor deze vangnetregeling in aanmerking te komen 
moeten de tekorten boven een in deze Vangnetregeling vastgestelde drempel uitkomen. Voor de 
Gemeente Roosendaal wordt een tekort verwacht van ongeveer 11%, waardoor een aanvraag 
voor deze vangnetregeling zal moeten plaatsvinden. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De aanvraag voor de vangnetregeling 2015 moet voor 1 januari 2016 zijn ingediend. 
Wethouder Verbraak gaat nog na of dit ook geldt voor de reactie die met dit raadvoorstel 
van de raad wordt gevraagd.  

 Het objectieve verdeelmodel voor 2016 is bijgesteld ten opzichte van het verdeelmodel 
van 2015.  

 
Dit voorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2015.  
 

- De inbreng van de fracties op dit onderwerp zal in een verslag worden vastgelegd, wat ter 
vaststelling zal worden voorgelegd in de raadsvergadering van 17 december 2015.  

 
- De fractie van de PvdA heeft moeite met het geformuleerde beslispunt 2. De PvdA-fractie 

deelt ook niet helemaal de analyse van het college en vraagt zich af of de analyse over de 
toename en de maatregelen daartegen een compleet verhaal is. De PvdA-fractie is 
daarbij van mening dat zij op dit moment nog onvoldoende informatie heeft om in te 
kunnen stemmen met dit raadsvoorstel. Voor de PvdA-fractie is het voorstel daarom een 
B-stuk. 

 
5.3 Raadsvoorstel Stadsoevers  
Door te investeren en te zoeken naar nieuwe functies voor een verouderd bedrijventerrein, blijft 
het leefklimaat behouden en investeert de gemeente Roosendaal in haar stad. De raad wordt 
voorgesteld om in te stemmen met het voornemen voor de ontwikkelingen binnen Stadsoevers, 
het ruimtelijk raamwerk Stadsoevers, de investeringsraming en de grondexploitatie. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De ontwikkeling van Stadsoevers moet passen binnen de beginselen van de 
Woonagenda. Dit betekent o.a. dat er ruimte wordt gemaakt voor realisatie van goedkope, 
volwaardige huurwoningen.  

 Het gebied zal fasegewijs (bloksgewijs) worden aanbesteed en ontwikkeld. Zo houdt de 
gemeente de regie. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn opvattingen kenbaar 
te maken over iedere volgende ontwikkelfase. Voorwaarde is om een fase 100% af te 
maken voordat aan een volgende fase wordt begonnen.    

 Met de 9,6 miljoen euro wordt de complete infrastructuur in het gebied aangelegd. Dit 
staat verder los van de ontwikkeling van de woningbouw.   

 Ten aanzien van de balanswaarde van Stadsoevers heeft wethouder Theunis 
aangegeven dat de accountant gaat kijken hoe de door de raad vastgestelde 
grondexploitatie op de balans kan worden gezet.  

 
Dit voorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2015.  
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6. C-CATEGORIE 
 
6.1 Motie Dag van de Dialoog 
Met het oog op de recente gebeurtenissen in de wereld waaronder Parijs, wil de fracties met deze 
motie het college verzoeken om een jaarlijkse dialoogsessie te organiseren rondom een thema 
waarbij zowel vertegenwoordigers uit autochtone als ook allochtone organisaties 
vertegenwoordigd worden. De fracties wil hiermee zorgen dat er meer onderling begrip komt 
onder verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Dhr. Aygün (CDA) heeft in zijn toelichting op de motie aangegeven nog schriftelijk terug te zullen 
komen op de vraag waarom niet getoetst is aan de subsidieregels die hiervoor gelden. Daarnaast 
heeft dhr. Aygün aangegeven met de andere indienende partijen te zullen overleggen of de 
woorden ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ in het dictum van de motie vervangen kunnen worden door: 
‘alle bevolkingsgroepen’. 
 
Dit punt komt als C-stuk terug op de agenda van de raadsvergadering van 17 december 2015.  
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur 
 
  
De voorzitter van de Commissie 
 
G.A.W.A. Verhoeven 


