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Besluitenlijst Commissievergadering 8 juni 2017 
 

Aanwezigen 

 

Voorzitter: R. Breedveld 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, A.T. Eijck Roosendaalse Lijst: C.G.M. Janssen, J.C.J.M. van 

Dorst, R.G.J. van Broekhoven, E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam CDA: 
A.A.M. Mol, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, M.A.C.M.J. van Ginderen 
VLP: M. Verbeek, A. van Gestel SP: M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels, A.W. Oudhof  
D66:, H.W. Emmen PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, 
P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis, C.A. Lok, C.A.E.M. van Poppel 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fracties van de Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, D66, en VVD hebben aangegeven 
alsnog een eerste termijn te wensen bij behandeling van agendapunt 4, Raadsvoorstel zienswijzen 
begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen. Dit naar aanleiding van nieuwe informatie met 
betrekking tot dit agendapunt, die pas na publicatie van de agenda aan de raad is verstrekt. De 
commissie is hiermee akkoord gegaan. Wel geven de fracties die dit onderwerp reeds 
geagendeerd hebben aan, dat zij de gemeenschappelijke regelingen onderling verdeeld hebben en 
verzoeken de overige fracties hier rekening mee te houden in hun eigen termijnen.  

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 1 juni 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke Regelingen 

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen 
van deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2018 ingediend om de 
raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant West heeft nog geen 

definitieve begroting aangeleverd. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke 
regeling heeft aangegeven dat de begroting op een aantal punten moet worden aangepast. Er 
is hiervoor uitstel gevraagd bij de provincie. 

- Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West-Brabant 
(OMWB) heeft wethouder Theunis aangegeven dat het erratum dat richting provincie is gegaan 
nog niet in het bezit is van de raad. Deze volgt dus nog.   

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
- Ter toelichting op de brief met betrekking tot het Werkplein heeft wethouder Verbraak 

aangegeven dat het standpunt van het college afwijkt van het eerdere standpunt, juist omdat 
het college in Roosendaal hogere ambities heeft en hier nu kansen toe ziet. Het college wil er 
naar toe werken dat het aantal bijstandsgerechtigden gaat dalen (meer uitstroom door meer 
mensen te leiden naar werk). Het college heeft in de B&W- vergadering van dinsdag 6 juni jl. 
ervoor gekozen hier sterker op inzetten. Dat is de reden geweest dat het college ervoor 
gekozen heeft om nu niet in te stemmen met de begroting van de gemeenschappelijke regeling 
van het Werkplein Hart van West-Brabant.  
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Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven: 
- De meldingsplicht infectieziekten wordt uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Wethouder Van 

Poppel lijkt het erg onverstandig om hier op te bezuinigen. Een toename van uitbraak van 
infectieziekten ligt op de loer en met de huidige budgetten komt de GGD West-Brabant niet toe.  

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- Ten aanzien van de door het West-Brabants Archief (WBA) aangeleverde stukken is sprake 

van afwijkingen op de richtlijnen van de BBV, maar deze zijn niet erg groot.   
 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De fractie van de VLP agendeert het raadsvoorstel zienswijzen begrotingen 2018 
Gemeenschappelijke Regelingen als B-stuk, specifiek de gewijzigde zienswijze op de begroting 
2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant. De VLP heeft 
aangegeven hier nog aanvullende schriftelijke vragen over te zullen gaan stellen in de richting van 
het college.  
 
Alle fracties hebben verder aangegeven dat het raadsvoorstel zienswijzen begrotingen 2018 
Gemeenschappelijke Regelingen als B-stuk moet worden beschouwd in verband met de 
beraadslaging over de gewijzigde zienswijze op de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Zij willen dit intern de fracties nog nader bespreken.  

 
De fractie van de VLP heeft daarnaast kenbaar gemaakt nog schriftelijke vragen te zullen stellen 
over de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

5. Raadsvoorstel aankoop grond Takspui van Alleewonen 

De raad zal worden voorgesteld in te stemmen met de terugkoop van het terrein en daarvoor de 
benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit raadsvoorstel is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende 
commissievergadering. 

6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen: Hoeksebaan 2 in Wouwse 
Plantage 

Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief voor het wijzigen van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming op het adres Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage, is het 
op grond van de Wabo nodig dat de gemeenteraad een besluit neemt voor de afgifte van een 
voorlopige verklaring van geen bedenkingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Dit raadsvoorstel is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende 
commissievergadering. 

7. Vragen PvdA – Verkeersveiligheid spoorwegovergang 

Betreft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van een botsing van een passagierstrein 
met een vrachtwagen op een spoorwegovergang bij Wouw.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven naar een volgende 
commissievergadering. 
 

8. Raadsmededeling 29-2017 Regionale aanpak personen met verward gedrag 

In deze raadsmededeling wordt een stand van zaken gegeven over de ontwikkeling van een 
sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Dit onderwerp is omwille van de tijd niet meer behandeld en wordt doorgeschoven naar een 
volgende commissievergadering.  
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9. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 


