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Besluitenlijst Commissievergadering 11 mei 2017 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: A.T. Eijck, G.A.H.M. Boons, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst: J.C.J.M. 

van Dorst, E.J.C. de Regt, C.J. Gabriëls, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam CDA: M. Aygün, 
M.A.C.M.J. van Ginderen, A.S. Hamans VLP: J.F.A. Heeren, M. Verbeek, W.C.H. 
Brouwers SP: M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels D66:, H.W. Emmen, B. Taher PvdA: 
M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: 
C.F.G.R. Koenraad  

College: A.A.B. Theunis 
 
 
  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur 

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fracties van de SP en GroenLinks verzoeken om een eerste termijn bij agendapunt 7 - Lis brief 
nr. 1046031 – CDA HAAREN – Motie vreemd aan de orde van de dag Provinciale verordening 
stikstof – AANGENOMEN. Een meerderheid van de Commissie stemt hier mee in. 

 
 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 13 april 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
4. Raadsvoorstel vaststelling Bestemmingsplan Recreatiepark De Stok 

Voor Recreatiepark de Stok is een nieuw bestemmingsplan opgesteld; ‘Recreatiepark De Stok fase 
1’ is ruimschoots ouder dan 10 jaar en dus toe aan herziening. De enige ontwikkeling die in het 
gebied mogelijk wordt gemaakt is de bouw van een hotel naast en behorende bij de sauna.   
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
-het hotel is door middel van een functieaanduiding rechtstreeks mogelijk. Er is op de verbeelding 
heel specifiek aangegeven waar het hotel mogelijk is. Alleen op de aangegeven locatie is een hotel 
mogelijk. 
 
Dit onderwerp gaat als B-Stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP heeft aangegeven de functieaanduiding met betrekking tot de parkeerplaats 
nader te willen bestuderen. De VLP laat morgenochtend aan de Griffie weten of dit raadsvoorstel 
voor de VLP-fractie een B-stuk of wellicht toch een A-stuk is.  

 
 

5. Raadsvoorstel Wielerexperience Roosendaal 
Beoogd wordt realisatie van de Wielerexperience. Deze bestaat uit een asfaltbaan van ca. 1 km 
met brug, een mountainbike trail van ca. 1 km en een pumptrack (geasfalteerd parcours waar alles 
wat wieltjes heeft gebruik van kan maken). De accommodatie wordt voorzien van verlichting. De 
oude atletiek-opstallen worden gesloopt (met uitzondering van de poort en de wedstrijdtoren).  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Het initiatief is laagdrempelig: je hoeft geen lid te zijn van een vereniging om gebruik te kunnen 

maken van de Wielerexperience Roosendaal. 
- Termijn van realisatie is einde van dit jaar.  
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- Wethouder Theunis heeft aangegeven de vraag van de VLP, ten aanzien van het opnemen van 
de jaarlijkse exploitatiekosten van 15.000 euro in de begroting (terwijl de atletiekvereniging al in 
2015 naar Vierhoeven is overgegaan), schriftelijk te zullen beantwoorden.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
Voor de fracties van de PvdA, Roosendaalse Lijst en de VLP is dit een B-stuk in verband met de 
financiering (dit gerelateerd aan de overdracht onderhoud sportaccommodaties, zie agendapunt 6).  
 
N.B: bij behandeling van agendapunt 6 – Raadsmededeling 18-2017 Overdracht onderhoud 
sportaccommodaties, hebben de PvdA-fractie, VLP-fractie en de fractie van de Roosendaalse Lijst 
aangegeven dat het raadsvoorstel Wielerexperience Roosendaal voor hen alsnog een A-stuk is.  
 
Voor de fractie van GroenLinks is dit een B-stuk. De fractie van GroenLinks overweegt een motie 
die ten doel heeft zicht te krijgen op de verhouding tussen investeringen in sport en die in cultuur.  
 

 
6. Raadsmededeling 18-2017 Overdracht onderhoud sportaccommodaties 

Met het vaststellen van de kadernota 2016 door de gemeenteraad is bepaald dat het machinaal 
onderhoud op de sportparken wordt overgedragen aan de verenigingen die de 
sportaccommodaties gebruiken. Het handmatige onderhoud was in 2013 al overgedragen aan de 
verenigingen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Wethouder Theunis heeft de raad gevraagd hem de ruimte te geven om de gesprekken aan te 

gaan met de verenigingen en om de verantwoordelijkheid daar te laten waar die ligt, namelijk 
bij de verenigingen.  

- Wel wordt getracht om in de Kadernota in het kader van het investeringsplan, geld te 
reserveren voor een stukje investeringsruimte, maar wel pas wanneer verengingen zelf hebben 
laten zien alles er aan te doen en de bereidheid hebben om (met andere verenigingen) samen 
te werken.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 
 
7. Lis brief nr. 1046031 – CDA HAAREN – Motie vreemd aan de orde van de dag Provinciale 

verordening stikstof - AANGENOMEN 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- De beoordeling hierover is aan de raad.  

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie om een signaal af te geven richting 
Gedeputeerde Staten over de zorgen over veehouderijen die, met de voorgenomen wijziging in de 
verordening stikstof, verder onder druk komen te staan.  
 
 

8. Raadsmededeling 17-2017 Onderzoek Ouderenhuisvesting 
Betreft aanbieden van de onderzoeksrapportage over de woonwensen en verhuismotieven van 
ouderen in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Het is een belangwekkend onderzoek. Concreet betekent dit continue aandacht, actie en 

overleg met alle partijen die hierop actief zijn. 
- Voor wat betreft participatie in de te formeren actiegroep van stakeholders zal ook gekeken 

worden naar mensen met een migrantenachtergrond. 
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 



- 3 - 

 
 

9. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 
 


