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Besluitenlijst Commissievergadering 2 juli 2020 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.A.J.M. Goossens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, C.J. Gabriëls, S.R. van der Touw VLP: A. van 

Gestel, W.C.H. Brouwers, G.A. van Zalinge, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, C.F.J. Verstraten 

GroenLinks N. El Azzouzi, A.J.M. Gepkens CDA: G. Jacobs, D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels, 

A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet D66: H.W. Emmen Burger Belangen 

Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: G.A.M. Testers, K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K. Kraak, 

J.J.M.M. Wezenbeek 

College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, M.A.C.M.J. van Ginderen, I.M. Raaijmakers, C.F.G.R. Koenraad, 
J.M. van Midden  

  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 17 juni en 18 juni 2020 zijn ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

Fractie Wezenbeek heeft naar aanleiding van de besluitenlijst van 18 juni 2020 aangegeven alsnog 

een amendement te zullen indienen op het raadsvoorstel Actualisering APV.  

 

 

4. Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 
Middels de Jaarstukken 2019 legt het College van B&W verantwoording af aan de Gemeenteraad 
over de uitvoering van de Programmabegroting 2019. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad volgende week informatie ontvangt over de 

compensatie van het Rijk voor de gemeente Roosendaal. De brief komt dinsdag [7 juli 2020] eerst 

nog in het college. De door de raad te ontvangen informatie kan worden meegenomen in het debat 

in de raadsvergadering op 9 juli a.s. over de Voorjaarsbrief.   

 

De VLP-fractie heeft gerefereerd aan de brief die de raad vandaag [2 juli 2020] heeft ontvangen 

waarin is aangegeven dat in de jaarstukken 2019, op pagina 243 en 244 aangaande de realisatie 

van het Huis van Roosendaal abusievelijk bedragen openbaar zijn gemaakt. Dit in weerwil van het 

feit dat door de gemeenteraad op 20 december 2018 de door het college opgelegde 

geheimhouding op deze bedragen tot na de gunning van het Huis van Roosendaal bekrachtigd is. 

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat in het raadsvoorstel dat door de raad in december 2018 

is vastgesteld, abusievelijk geheimhouding is opgelegd op de begrotingswijziging. Ook wethouder 

Lok is hier ter vergadering nader op ingegaan. Hij heeft aangegeven dat het verder geen gevolgen 

heeft voor de aanbesteding dat de geheimhouding is geschonden op de begrotingswijziging; Er had 

geen geheimhouding moeten worden opgelegd over de totale omvang van het krediet. De 

onderliggende cijfers, documentatie en berekeningen zijn niet openbaar en worden tot na de 

gunning ook niet openbaar. Wethouder Lok heeft aangegeven dat er een besluit moet komen 

waarbij de geheimhouding van de begrotingswijziging wordt gehaald. Wethouder Theunis heeft 

aangegeven dat hetgeen in de brief aan de raad verwoord staat een nadere duiding vereist en dat 

de consequenties nog voor de raadsvergadering van 9 juli a.s. voor de raad in beeld zullen worden 

gebracht.  
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De VVD-fractie heeft ingebracht dat er elk jaar opnieuw aanbevelingen meegegeven worden door 

de accountant. De VVD wil graag dat ieder jaar bij de Jaarrekening wordt aangegeven welke van 

deze aanbevelingen er de afgelopen jaren waren en of deze wel/niet zijn uitgevoerd. Wethouder 

Theunis heeft op dit verzoek bevestigend gereageerd.     

 

Fractie Burger Belangen Roosendaal heeft aangegeven het Accountantsverslag voortaan eerder 

wensen te ontvangen. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad zelf opdrachtgever van 

de accountant is en dat dit gesprek door de raad derhalve rechtstreeks met de accountant moet 

worden gevoerd. 

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 9 juli 2020.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit raadsvoorstel naar aanleiding van de 

beraadslagingen nog even terug te zullen nemen in de fractie i.v.m. een eventueel amendement 

m.b.t. inzet van het restant in de Jaarrekening van €26.000,- ten behoeve van vrijwilligers die zich 

de afgelopen periode hebben ingezet om coronahulpbehoevenden het leven wat prettiger te laten 

ervaren.  

 

De VVD-fractie heeft aangegeven een amendement te overwegen om het restant in de 

Jaarrekening van €26.000,- aan te wenden ten behoeve van een campagne voor 

gedragsverandering ten aanzien van zwerfafval (bij de hotspots) maar wil eerst het gesprek met 

wethouder Koenraad over zwerfafval aansluitend aan deze commissievergadering afwachten. 

 

Ook de VLP-fractie heeft aangegeven een amendement te overwegen. Dit m.b.t. jeugd en corona 

met inzet van het restant in de Jaarrekening van €26.000 euro. 

 

Ten aanzien van het schenden van de opgelegde geheimhouding op het totale krediet van het 

HUIS van Roosendaal heeft de VLP-fractie aangegeven dit nog terug te zullen nemen in de fractie. 

Tevens heeft de VLP-fractie aangegeven van het college te verwachten dat zij hierover nadere 

verantwoording aan de raad aflegt.  

 

 

5. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur. 
 


