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Besluitenlijst Commissievergadering 24 september 2015 
 

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: E.M. Roelfsema 
Deelnemers: VVD: J.P.L.M. van den Beemt, E.J.C Matthijssen Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de 

Beer, R.G.J van Broekhoven, C.A.J.M. Goossens, A.J. Vrolijk, E.J.C. de Regt CDA: 
A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, R. Breedveld, M.A.C.M.J. van Ginderen 
VLP: J.M.M. Hertogh, M. Verbeek, A. van Gestel en G.A.C.M. van Reusel  SP:  A.W 
Oudhof, C.A.E.M. van Poppel, M.A.K. van Heumen PvdA: M.S. Yap, E. Derks D66: 
K.A Raggers, H.W. Emmen Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars GroenLinks: 
C.F.G.R. Koenraad Partij Verhoeven: G.A.W.A. Verhoeven 

  College: C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
  

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van  17 september 2015 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. RAADSVOORSTEL GEMEENTELIJK VERKEER EN VERVOERSPLAN 2015-2025 
Het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste 
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal tot 2025. Het 
geeft de kaders  waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en 
verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt het gemeentelijk 
verkeer- en vervoersplan 2015-2025 vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Dit betreft een vervolg van de Commissievergadering van 17 september jl. Er is aangevangen met 
de reactie van de wethouder na eerste termijn. 
 
Wethouder Lok heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 De wethouder heeft goede hoop dat de ‘Benelux-trein’ een snelle verbinding wordt. 
 De afwikkeling van verkeer van en naar de wijk Tolberg vormt verkeerskundig gezien 

momenteel geen knelpunt. 
 De binnenstadsdirectie is momenteel bezig met een parkeerplan.  
 Het doortrekken van de Willem Dreesweg is geen optie omdat daarmee de problemen op 

de Flintdijk en Onyxdijk toe zullen nemen en er meer verkeer door de woonwijk komt. 
Wethouder Lok heeft toegezegd dat hij een onderbouwing hiervan aan de raad zal 
verstrekken als hier behoefte aan is.  

 Over een dedicated goederenspoor wordt de komende decennia niet nagedacht door het 
Rijk; Er is geen geld en geen noodzaak. Er rijden te weinig treinen om dit traject rendabel 
te maken. 

 Leemstraat: er zal gekeken worden naar de verkeersveiligheid voor fietsers. 
 Auto’s binnenstad: er wordt opnieuw gekeken naar het beleid hieromtrent.  
 Er wordt tevens gekeken naar oplossingen voor (brom)fietsers en scooters in de 

binnenstad.  
 De Mobiliteitsagenda zal aan de raad worden aangeboden met drie verschillende 

scenario’s voor de wijze van prioritering van de korte termijnopgaven. 
 Centrumring: dit plan wordt separaat aan de raad voorgelegd. 

 
Wethouder Lok heeft met betrekking tot het behoud van buslijn 112 aangegeven nog niets 
gehoord te hebben van Gedeputeerde Staten. Wethouder Lok heeft toegezegd aan de Raad te 
zullen aangeven wanneer een antwoord hierop kan worden verwacht.    
 
Het raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 1 oktober 2015. 
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De fracties van het CDA, D66 en de Roosendaalse Lijst kondigen een amendement aan om de 
ontsluiting Tolberg te verplaatsen van de lange termijn opgaven naar de korte termijn opgaven. 
 
Partij Verhoeven overweegt een amendement om het doortrekken van de Willem Dreesweg op te 
nemen als lange termijnopgave in het GVVP. 
  
De fractie van de VLP kondigt een amendement aan om het GVVP voor kennisgeving aan te 
nemen. Bij de begrotingsbehandeling wil de VLP kijken naar financiering voor ontsluiting van 
Tolberg. 
 
GroenLinks en SP kondigen een motie aan om meer in te zetten op een vrij liggende 
goederenspoorlijn. Ook overweegt GroenLinks een motie voor alternatieve routes voor fietsers. 
Tevens kondigt GroenLinks een motie aan om het aspect luchtkwaliteit op te nemen in de 
bewonersenquête. 
 
PvdA overweegt een amendement over een BTB-proof Roosendaal voor fietsers (BTB: Bereikbaar, 
Toegankelijk, Bruikbaar).  
 
De fractie van de Nieuwe Democraten verzoekt wethouder Lok om een schriftelijke reactie op het 
idee van een alternatieve ontsluiting voor de wijk Tolberg door middel van een fietstunnel onder de 
Heerma van Vosstraat. De Nieuwe Democraten overwegen een amendement. 

 
 
5. RAADSMEDEDELING 42B-2015 IMPLEMENTATIE BAANAFSPRAKEN 2015-2016 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 
 Het gaat om vijf WAJONG’eren die aan de slag gaan bij de gemeente.  
 De gemeente Roosendaal wil ten minste 15 banen creëren voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.   
 De tweede tranche wordt begin 2016 verwacht. 
 Er worden plannen gemaakt voor een zgn. buddyproject. 

 
Dit punt komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.  
 
 

6. RAADSMEDEDELING 37O-2015 INFORMATIE OVER DE HERVORMING VAN DE WMO-
VOORZIENING HULP BIJ DE HUISHOUDING PER 2016 
Portefeuillehouder: wethouder Polderman 
 
Wethouder Polderman heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Het gaat om het huis van binnen schoon houden.  
 Het komt neer op de professionaliteit van de hulpverlener om te doen wat er gedaan moet 

worden. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van het personeel.  
 De onderhandelingen om te komen tot tariefafspraken lopen momenteel nog. 
  

Dit punt komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.  
 
 

7. RAADSMEDEDELING 40O-2015 INTEGRAAL ARMOEDE- EN MINIMABELEID 
Dit punt is, omwille van de tijd, doorgeschoven naar de volgende Commissievergadering. 
 
 

8. RAADSMEDEDELING 41O-2015 GEBUNDELDE KRACHT – VERANDERAGENDA SOCIAAL 
DOMEIN  
Dit punt is, omwille van de tijd, doorgeschoven naar de volgende Commissievergadering. 
 
 

9. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 
De voorzitter van de Commissie 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 


