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Besluitenlijst Commissievergadering 18 mei 2017 
 

Aanwezigen 

 

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

Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, C.H.D. Hoendervangers, C.G.M. Janssen, 
Y.A.J.M. de Beer-van Kaam CDA: M. Aygün, A.G.A. van den Nieuwenhof-
Vleeshouwers, A.A.M. Mol, S. Hamans VLP: J.F.A. Heeren, M. Verbeek, J.M.M. 
Hertogh, O. Mouwen, A. van Gestel SP: M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels, A.W. 
Oudhof D66:, H.W. Emmen PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: -  

College: A.A.B. Theunis, S.D.A.H. Schenk-Dekkers, J.A.M. Verbraak 
  

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 11 mei 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

4. Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Stadsoevers 

De raad wordt voorgesteld het Bestemmingsplan Stadsoevers vast te stellen, zodat mogelijk wordt 
gemaakt om de nieuwe woonwijk Stadsoevers te bouwen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Er staan geen zienswijzen meer open tegen het bestemmingsplan Stadsoevers; 
- De VLP-fractie refereert aan een melding die loopt via de Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant (OMWB) met een uiterlijke datum 13/6/2017, gemandateerd door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. De VLP-fractie wil graag weten wat de gevolgen van deze melding 
kunnen zijn, wanneer blijkt dat er niet aan de gestelde criteria wordt voldaan. Dit in relatie tot 
bodemsanering op de Wipwei. Wethouder Theunis heeft aangegeven dit na te zullen gaan.  

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

5. Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a 

De raad wordt voorgesteld Bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a vast te stellen om de inmiddels 
bestaande situatie juridisch planologisch vast te leggen. In het voorliggende bestemmingsplan 
worden geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen voorzien. Daarmee is in dit geval sprake van 
een consoliderend bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Ten aanzien van de vraag van de VLP in welke richting de reclame-uitingen van de 

reclamemast zullen worden gepositioneerd ten opzichte van de snelweg, heeft wethouder 
Theunis aangegeven dit niet exact te weten en dit nog even na te zullen gaan.   

- Op verzoek van de CDA-fractie heeft wethouder Theunis aangegeven nog even na te zullen 
gaan hoe het zit met het toestaan (in overleg met het Waterschap) van bouwwerken in de 
ecologische verbindingszone, die niet aan de ecologische verbindingszone dienstig zijn.  
 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
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De fractie van de VLP overweegt een amendement ten aanzien van de richting waarop het scherm 
van de reclamemast staat.  
 
De VLP-fractie heeft daarnaast aangegeven nog aanvullende schriftelijke vragen te zullen stellen 
over het aantal ongelukken dat er plaatsvindt in de bocht bij Rosada (knooppunt De Stok).  
 
De SP-fractie heeft aangegeven nog aanvullende schriftelijke vragen te zullen stellen over het 
betaald parkeren bij Rosada.  

6. Raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen – Derde tranche vitaliteitsacties 

De raad wordt voorgesteld om €210.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve Vitale 
Wijken en Dorpen ten behoeve van de derde tranche Vitaliteitsacties.  
Portefeuillehouder: wethouder Schenk 
 
Wethouder Schenk heeft in haar toelichting aangegeven bij de volgende tranche meer geld 
beschikbaar te willen stellen voor een impuls/revitalisering van de Rembrandgalerij in de Westrand. 
Mocht reeds voor de raadvergadering meer duidelijkheid zijn over de plannen met betrekking tot de 
Rembrandgalerij, dan zal wethouder Schenk deze informatie aan de raad doen toekomen.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
Zowel de fractie van de Roosendaalse Lijst als de VLP-fractie overwegen (een) amendement(en) 
ten behoeve van een extra financiële impuls voor de Rembrandgalerij. De CDA-fractie en de VVD-
fractie hebben aangegeven hierover mee te willen denken. 
 
De PvdA fractie overweegt een amendement ten behoeve van het beschikbaar stellen van extra 
middelen voor diverse initiatieven. 
 
De CDA-fractie overweegt een motie ten behoeve van een pilot voor picknicktafels.  

7. Raadsmededeling 14-2017 Motie beloning voor mensen met een bijstandsuitkering 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
  
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
In regionaal verband is gewerkt aan een beleidsregel die toepassing van vrijlating deeltijdinkomsten 
en hogere kostenvergoeding voor vrijwilligers mogelijk maakt. Het gaat om het niet langer in 
mindering brengen op de uitkering van inkomsten uit vrijwilligerswerk of een deeltijdbaan tot 
maximaal 150 euro. De cliëntenraad heeft ingestemd met deze beleidsregel en de beleidsregel zal 
zeer binnenkort in het College worden behandeld. Wethouder Verbraak heeft aangegeven dit als 
een passende invulling van de motie beloning voor mensen met een bijstandsuitkering te zien. 

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De SP-fractie overweegt een motie.  

8. Raadsmededeling 19-2017 Regionale Educatieve Agenda (REA), Raadsmededeling 21-2017 
Verlenging netwerksamenwerking 5 gemeenten leerplicht vanaf 1 april 2017 en 
Raadsmededeling 22-2017 Uitvoering motie laat jongeren niet tussen wal en schip vallen 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
- De vraag van de CDA-fractie ten aanzien van de mogelijkheden om extra financiële middelen 

beschikbaar te stellen voor een tussenoplossing (tot juni 2019) voor zorg intensieve leerlingen, 
zal schriftelijk worden beantwoord. 
 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
De PvdA-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen. 

9. Vragen Nieuwe Democraten – Jaarrekeningen De Kring 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
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Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de volgende 
commissievergadering.  

10. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 


