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Besluitenlijst Commissievergadering 13 april 2017 
 

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

van Broekhoven, J.C.J.M. van Dorst, E.J.C. de Regt, C.H.D. Hoendervangers, C.G.M. 
Janssen CDA: R. Breedveld, M.A.C.M.J. van Ginderen, A.S. Hamans VLP: O. 
Mouwen, J.M.M. Hertogh, M. Verbeek SP: A.W. Oudhof, M.J. van der Aa, M.J.G. 
Heessels D66: K.A. Raggers, H.W. Emmen PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe 
Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: - 
College: J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis, C.A. Lok, S.D.A.H. Schenk-Dekkers 

 
  
 

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

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
De PvdA-fractie verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 5 (raadsvoorstel vaststelling nieuwe 
Erfgoedverordening en agendapunt 7 (raadsvoorstel afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau 
Groen en Grijs). De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst  van de commissievergadering van 6 april 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
4. Lis-brief nr. 1045030 wethouder Verbraak Economische Actiepunten i.c.m. vragen PvdA – 

Roosendaal moet vooruit, samen vooruit  
Brief waarin de raad geïnformeerd wordt over de Economische Barometer 2016 en over de lopende 
uitvoering van de economische actiepunten. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
 
- De fractie van de Nieuwe Democraten heeft wethouder Verbraak verzocht om schriftelijk te 

laten weten wat Burger King heeft opgeleverd qua (duurzame) werkgelegenheid, ook voor 
jongeren en voor de mensen die in de kaartenbak zitten.  

- Wethouder Verbraak heeft aangegeven op een later moment nog bij de raad terug te zullen 
komen op de stand van zaken met betrekking tot het ondernemersfonds.   

- Op verzoek van de VVD-fractie gaat wethouder Verbraak bij het Werkplein navragen hoeveel 
55-plussers geplaatst zijn en hoeveel 55-plussers in de C-categorie zitten.  

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de PvdA overweegt een motie ten aanzien van: Echte banen, Echt werk.  

 
 

5. Raadsvoorstel vaststelling nieuwe Erfgoedverordening 
De raad wordt voorgesteld de nieuwe Erfgoedverordening Roosendaal 2017 vast te stellen. De 
nieuwe verordening vloeit voort uit nieuwe regelgeving: op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking 
getreden.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
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- Wethouder Theunis geeft aan dat hij ten aanzien van de uitvoering van de Erfgoedverordening nog 
met de raad wil gaan kijken over welke elementen de raad geïnformeerd zal worden (periodieke 
update/stand van zaken).   
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP komt met een motie ten behoeve van inventarisatie van groene 
monumenten. Wethouder Theunis heeft aangegeven hierover met de VLP-fractie mee te willen 
denken. 

 
 
6. Raadsvoorstel herbenoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en aanpassen 

reglementen van orde  
De raad wordt voorgesteld mevr. A. Goemans per 1 oktober 2017 te benoemen tot vaste voorzitter 
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de heren ir. F. van den Hout, F. Dommen 
(welstandsarchitecten), D. Visse en de heer ir. J. Hoorn (monumentenspecialisten) te herbenoemen 
van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020. Hiervoor zijn aanpassingen van het huidige reglement van 
orde noodzakelijk.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 

 
- Het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt binnenkort aan de raad 

aangeboden. 
 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de VLP heeft aangegeven een wijzigingsvoorstel te overwegen ten aanzien van de 
einddatum van de herbenoemingstermijn. Dit in verband met een te verwachten eerdere 
inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.   

 
 
7. Raadsvoorstel afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs 

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde maatregelen ter 
afdoening van de motie Verhogen kwaliteitsniveau Groen en Grijs en hiervoor benodigde 
middelen beschikbaar te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Schenk 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Schenk het volgende aangegeven: 

 
- Wethouder Schenk geeft aan dat ze de discussie omtrent CROW-niveaus niet leidend wil laten zijn 

maar juist meer het effect gestuurd beheren; Dus meer sturen op waar de mensen vinden dat inzet 
ook het meeste nodig is.    
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie om te kijken of er nog meer geld vrij 
kan worden gemaakt ten behoeve van het onderhoud van grijs en groen.  
 

 

8. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


