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Besluitenlijst Commissievergadering 3 december 2015 
 

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

Hoendervangers, J.C.J.M. van Dorst, R.G.J. van Broekhoven, E.J.C. de Regt, 
C.A.J.M. Goossens CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.G.A. van den Nieuwenhof-
Vleeshouwers, A.A.M. Mol VLP: J.M.M. Hertogh, M. Verbeek, SP: A.W Oudhof, M.J. 
van der Aa, B. Missal PvdA: M.S Yap  D66: K.A. Raggers Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems, J.P.M.C. Hellemons GroenLinks: C.F.G.R. 
Koenraad Partij Verhoeven: G.A.W.A. Verhoeven (niet bij agendapunt 5) 

  College:  J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis 

 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur.  
 
De commissie is akkoord met de organisatie van een workshop Vitaliteitskaart.  
 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:  
 
In de behandelvolgorde wordt agendapunt 5 Raadsvoorstel Ondernemersfonds bedrijventerreinen 
Majoppeveld en Borchwerf I behandeld na agendapunt 3 Besluitenlijst. Dit gelet op de 
aanwezigheid van meerdere inwoners van de gemeente Roosendaal specifiek voor dit 
agendapunt.  
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 19 november jl. is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. RAADSMEDEDELING 56B-2015 CULTUURHUIS 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 Ten aanzien van de huurprijs is de richtlijn dat niet onder de prijs van buurthuizen gegaan 
wordt. 

 Over de ontwikkeling rondom het Stadskantoor wordt de raad t.z.t. door de verantwoordelijk 
portefeuillehouder geïnformeerd 

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

5. RAADSVOORSTEL ONDERNEMERSFONDS BEDRIJVENTERREINEN MAJOPPEVELD EN 
BORCHWERF I 
De ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld hebben het college van B&W 
verzocht om medewerking te verlenen aan het oprichten van een ondernemersfonds voor de 
bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Door het heffen van een reclamebelasting en 
het storten van deze middelen in een ondernemersfonds, krijgen de ondernemersverenigingen 
de beschikking over de financiële middelen om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te 
maken en te houden. Het college omarmt dit initiatief en heeft besloten hieraan medewerking 
te verlenen en de raad voor te stellen hiervoor een verordening reclamebelasting vast te 
stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
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Wethouder Verbraak heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 De ondernemers zijn zelf gekomen met het voorstel om een ondernemersfonds in het 
leven te roepen om de bedrijventerreinen een extra impuls te geven, buiten wat de 
gemeente al doet.  

 Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. 

 De insteek van de ondernemersverenigingen is om zoveel mogelijk ondernemers van de 
bedrijventerreinen erbij te betrekken. 

 
Dit voorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2015.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie ten behoeve van een aantal algemene 
kaders rondom monitoring en evaluatie. Dit wordt nog intern de fractie besproken.  
 
De fractie van de SP wil de uitkomsten van dit debat eerst intern de fractie bespreken (in relatie tot 
draagvlak) en daarom is dit raadsvoorstel voor de SP vooralsnog een B-stuk. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie ten einde het draagvlak te vergroten  
(opdat er een verbinding komt tussen alle ondernemers die hierin een belang hebben).  
 
De fractie van de VLP wil een amendement indienen voor een uitzondering van de Meeten. 

 
 
6. RAADSVOORSTEL AFSLUITING INVESTERINGSBUDGET STEDELIJKE VERNIEUWING 3 

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd de ISV-periode 2010-2014 formeel en administratief af te 
sluiten. De Raad wordt voorgesteld de resterende middelen via een nieuw bestedingsplan te 
reserveren voor openstaande opgaven voor de geluid- en bodemdossiers alsmede voor 
begeleidingskosten van aanvullende subsidietrajecten.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven:  

 Het gaat hier om een investeringsregeling, een meerjarig ontwikkelingsprogramma dat 
loopt van 2010-2014. Volgens de subsidievoorwaarden moet dit worden afgesloten en 
dient hierover verantwoording worden afgelegd.  

 
Dit voorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2015.  

 
 
7. RAADSMEDEDELING 57B-2015 VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT GEMEENTEN PER 1 

JANUARI 2016 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft in zijn toelichting o.a. het volgende aangegeven: 

 De wethouder doet een open invitatie aan fracties die nog vragen ter verduidelijking 
hebben. Zij zouden een afspraak kunnen maken met de financieel specialisten ten 
behoeve van nadere uitleg.  
 

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

 
8. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur 
 
  
De voorzitter van de Commissie 
 
J.J.M.M. Wezenbeek 


