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Besluitenlijst Commissievergadering 15 juni 2017 
 

Aanwezigen 

 

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

Janssen, J.C.J.M. van Dorst, E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam CDA: 
A.A.M. Mol, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, S. Hamans VLP: J.F.A. 
Heeren, O. Mouwen SP: M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels, B. Missal  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, C.A. Lok, C.A.E.M. van Poppel 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 22:15 uur 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 8 juni 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Raadsvoorstel aankoop grond Takspui van Alleewonen 

De raad zal worden voorgesteld in te stemmen met de terugkoop van het terrein en daarvoor de 
benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Het raadsvoorstel over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van het voortgezet 

onderwijs komt nog voor de zomer naar de raad. 
 

Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 

5. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen: Hoeksebaan 2 in Wouwse 
Plantage 

Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief voor het wijzigen van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming op het adres Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage, is het 
op grond van de Wabo nodig dat de gemeenteraad een besluit neemt voor de afgifte van een 
voorlopige verklaring van geen bedenkingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
-Er wordt maatwerk geleverd, maar dit maatwerk moet de komende periode wel worden 
geobjectiveerd zodat ook anderen op basis van datzelfde maatwerk meer aan de voorkant weten 
waar ze aan toe zijn. Momenteel wordt uitgezocht wat hierin  de makkelijkste, slimste en snelste 
manier is. De VLP heeft hierbij de vraag gesteld of dit objectiveren wordt gerealiseerd door een 
herziening van het bestemmingsplan of door vastlegging in de nieuwe Omgevingsvisie. Wethouder 
Lok heeft aangegeven hier het antwoord op schuldig te moeten blijven en zal wethouder Theunis 
verzoeken om deze vraag schriftelijk te beantwoorden.  
- Wethouder Lok heeft daarnaast toegezegd schriftelijk terug te zullen komen op de vraag van de 
fractie van de Nieuwe Democraten of in het verleden in de Diefhoekstraat in Wouw dezelfde regels 
zijn toegepast als het thans geleverde maatwerk.  
 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
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De fractie van de VLP overweegt een motie/amendement en zal de strekking hiervan tijdig aan de 
griffie doorgeven.  
 

6. Vragen PvdA – Verkeersveiligheid spoorwegovergang 

Betreft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van een botsing van een passagierstrein 
met een vrachtwagen op een spoorwegovergang bij Wouw.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- Er wordt gekeken naar een oplossing waarbij de bocht wat wordt verruimd. Dit gaat in beperkte 

mate. Daarnaast wordt in gesprek gegaan met het bedrijf (deze afspraak wordt gepland).  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.  
 

7. Raadsmededeling 29-2017 Regionale aanpak personen met verward gedrag 

In deze raadsmededeling wordt een stand van zaken gegeven over de ontwikkeling van een 
sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet meer behandeld en wordt doorgeschoven naar een 
volgende commissievergadering.  
 

8. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 


