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Besluitenlijst Commissievergadering 22 oktober 2015 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: R.C.G. Dam 
Deelnemers: VVD: G.A.H.M. Boons, J.P.L.M van den Beemt Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de 

Beer, A.J. Vrolijk, R.G.J van Broekhoven, J.C.J.M. van Dorst CDA: A.A.M. Mol, 
M.A.C.M.J. van Ginderen, A.G.A. v. d. Nieuwenhof-vleeshouwers VLP: J.M.M. 
Hertogh, M. Verbeek SP: A.W Oudhof, B. Missal, M.J. van der Aa PvdA: M.S. Yap, 
D66: K.A. Raggers Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. 
Koenraad Partij Verhoeven: G.A.W.A. Verhoeven 

  College: J.A.M. Verbraak 
 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur. 
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
De SP vraagt om 5 minuten i.p.v. 3 minuten spreektijd in de tweede termijn bij behandeling van 
het raadsvoorstel Economisch Actieplan. Een meerderheid van de commissie willigt dit verzoek 
niet in. De spreektijd in tweede termijn blijft derhalve 3 minuten. 
 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 15 oktober jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. RAADSVOORSTEL ECONOMISCH ACTIEPLAN 
Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners, daar gaan we 
voor in Roosendaal. Tijdens de crisis zijn in Roosendaal ongeveer 4000 arbeidsplaatsen 
verdwenen. Eind 2018 moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen, en willen we 
tenminste 75 mensen uit de bijstand aan werk hebben geholpen. In het Economisch Actieplan 
beschrijven we hoe we dat gaan doen. Waar het op neerkomt: de gemeente stimuleert 
ondernemers en initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling 
kunnen zorgen. We doen het uiteindelijk samen. De raad wordt gevraagd om het Economisch 
actieplan vast te stellen en hiervoor € 1.228.000 beschikbaar te tellen. 
Portefeuillehouder: Verbraak 
 
Vervolg van de Commissievergadering van 15 oktober jl. Er is aangevangen met de reactie van 
de wethouder na eerste termijn.  
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Het Economisch Actieplan moet gezien worden als een aanjaagmodel, om gezamenlijk 
met ondernemers, het onderwijs en werknemers te komen tot de juiste acties.  

 Het Ondernemersfonds komt in een separaat voorstel naar de Raad en naar verwachting 
nog voor het kerstreces. 
 

Daarnaast heeft wethouder Verbraak verwezen naar zijn eerdere schriftelijke reactie op de vragen 
uit de eerste termijn.  

 
Het raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De VVD is voornemens om (in gezamenlijkheid met andere fracties) een motie in te dienen waarin 
het College de opdracht wordt gegeven om op korte termijn te komen met een raadsvoorstel 
economische actiepunten ten behoeve van een nadere concretisering van de actiepunten uit het 
EAP.  
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De Roosendaalse Lijst komt met een motie waarin gevraagd wordt om een verdere uitwerking en 
concretisering van de sporen en globale acties.   
 
De SP kan zich niet vinden in het voorliggende raadsvoorstel en is voornemens een amendement 
in te dienen om het Economisch Actieplan Roosendaal als globaal kader vast te stellen, waarbij 
het plan nog verder uitgewerkt dient te worden in een definitief Economisch Actieplan. Van belang 
hierbij voor de SP is het betrekken van de werknemersverenigingen. Daarnaast heeft de SP een 
amendement aangekondigd ten behoeve van een draagvlakonderzoek bij de ondernemers op het 
Majoppenveld alvorens een besluit wordt genomen over het invoeren van ondernemersbelasting. 
Tevens heeft de SP een amendement aangekondigd ten behoeve van meer aandacht voor 50-
plussers. 
  
De VLP overweegt een amendement om beslispunt 2 van het raadsvoorstel te wijzigen opdat 
inzichtelijk wordt dat de ten laste te brengen kosten € 1,6 miljoen, in plaats van de thans 
genoemde € 1,2 miljoen bedragen.  
 
De fractie van D66 heeft een motie aangekondigd om gepaste aandacht te vragen voor kleinere, 
lokale ondernemers met een plan.  
 
De fractie van de PvdA kan zich vooralsnog niet vinden in het voorliggende raadsvoorstel en zal 
bezien of de aangekondigde amendementen/moties een verbetering zijn op het raadsvoorstel om 
te komen tot steun en de PvdA zal zelf ook gerichte opdrachten meegeven middels moties om het 
Economisch Actieplan te verscherpen. 
   

 
5. RAADSMEDEDELING 41O-2015 GEBUNDELDE KRACHT – VERANDERAGENDA 

SOCIAAL DOMEIN 

 
Dit punt is, omwille van de tijd, doorgeschoven naar de volgende Commissievergadering. 
 
 

6. LIS 941959 – BRIEF COLLEGE INZAKE OMGEVINGSDIENST MIDDEN-EN WEST-BRABANT  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit punt is, omwille van de tijd, doorgeschoven naar de volgende Commissievergadering. 
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
C.G.M. Janssen 


