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VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL 
 
Woensdag 21 december 2011 om 19.30 uur 
 
Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 
 
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio via 
de frequentie FM 107.9 
 
A G E N D A : 
 
1.  Opening en vragenhalfuur  

 
Vragenhalfuur: 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

• Het CDA heeft n.a.v. de 24-uursvraag projectsubsidie St. Jan een eigenstandige motie  
aangekondigd. Middels deze motie wil de fractie het budgetrecht van de raad inzetten 
om de subsidie voor St. Jan door te laten lopen in 2012.  
Conform artikel 34, lid 5 van het Reglement van Orde weegt de raad het spoedeisende karakter 
van de motie. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 30 

november 2011. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

 
 
A-CATEGORIE  
De onderstaande agendapunten zijn in de raadscommissies behandeld. Het voorstel wordt door de raad 
aangenomen zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
 
5.  a. voorstel nr. 84:  Raadsvoorstel Aankoop eigendommen in plan Borchwerf II veld B 

    Portefeuillehouder Adriaansen, commissie Omgeving 
 

 b. voorstel nr. 85:  Raadsvoorstel 2e Begrotingswijziging 2011 en 1e begrotingswijziging  
2012 van de RMD 

    Portefeuillehouder Adriaansen, commissie Omgeving 
 
 c. voorstel nr. 86:  Raadvoorstel bestemmingsplan Borchwerf I 
    Portefeuillehouder Adriaansen, commissie Omgeving 
 
 d. voorstel nr. 87: Raadsvoorstel bestemmingsplan Uitbreidingslocatie Heerle 
    Portefeuillehouder Adriaansen, commissie Omgeving 
 
 e. voorstel nr. 88: Raadsvoorstel Benoeming vertegenwoordiger in verbonden partijen 
    Portefeuillehouder Burgemeester, commissie Bestuur 
 
 f. voorstel nr.  89: Raadsvoorstel actualisatie reserves en voorzieningen 
    Portefeuillehouder Theunis, commissie Bestuur 
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B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
6.  A) voorstel nr. 90 : Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst  

Binnenstadsmanagement en reclamebelasting 
 
 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

Inhoud:   

De overkoepelende binnenstadsvereniging Collectief Roosendaal wil met ingang van 2012 de 
publiek-private samenwerking in de binnenstad met de gemeente formaliseren en actief met 
een professioneel binnenstadsmanagement en een gezamenlijke bijdrage in de kosten 
invulling geven aan de dringend gewenste aanpak van de binnenstadsproblematiek. De raad 
wordt voorgesteld hiervoor eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de 
samenwerkingsovereenkomst en een verordening reclamebelasting vast te stellen. 

 
Geagendeerd door de fracties van de VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten.  

- De fracties van GroenLinks en de VLP wachten een goede regeling met de overdekte 
winkelcentra af. 

- De SP-fractie overweegt een amendement om een eerlijkere berekening van de 
bijdragen, bijvoorbeeld op basis van vloeroppervlak of omzet te bewerkstelligen. 

- De fractie Nieuwe Democraten overweegt een amendement om de OZB licht te 
verhogen en deze verhoging in te zetten ipv reclamebelasting te heffen. 

- De VVD-fractie wacht op een goede regeling voor de overdekte winkelcentra en 
beraadt zich op amendementen over de periode van de belasting 

 

Commissie Bestuur 

 
 

B) voorstel nr. 91:  Raadsvoorstel Wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand 
 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

Inhoud:   

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2011 het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet 
werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) aangenomen. De tekst van 
het wetsvoorstel is definitief en ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Ondanks dat het 
wetsvoorstel nog niet is aangenomen, worden uw raad op dit moment voorstellen gedaan om 
tot aanpassing van de regelgeving te komen in lijn met het voorliggende wetsvoorstel, omdat 
de inwerkingtreding van de gewijzigde wet gepland staat op 1 januari 2012. De voorstellen 
betreffen met name technische wijzigingen en staan de uitvoering van de Agenda van 
Roosendaal dan ook niet in de weg. De raad wordt voorgesteld de betreffende verordeningen 
vast te stellen. 

 
Geagendeerd op verzoek van de SP-fractie. Deze fractie kondigt twee amendementen aan:  

- amendement om de inkomensgrens bij de categoriale bijzondere bijstand en 
de langdurigheidstoeslag gelijk te stellen aan de landelijke norm van 110% 

- amendement om de bijdrage van maximaal 100 euro per kind voor 
maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen te verhogen.  

 
De GroenLinks fractie en de fractie van de PvdA agenderen dit raadsvoorstel met het oog op 
de landelijke ontwikkelingen, zodat hierop lokaal kan worden ingespeeld 
 

Commissie Omgeving 
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7. A) voorstel nr.  92 :  Raadsvoorstel Herijking legesverordeningen 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   

De leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning zijn de afgelopen 
10 jaar jaarlijks met een inflatiecorrectie aangepast. Hierbij is verder geen rekening gehouden 
met mogelijke daling en/of stijging van de kosten. Gebleken is dat de gerealiseerde kosten per 
jaar uit de pas lopen met de gerealiseerde opbrengsten, waardoor er geen sprake is van 100% 
kostendekkendheid. De gemeente Roosendaal laat jaarlijks dus geld liggen bij het heffen van 
de leges rondom de omgevingsvergunning en APV-vergunningen. Deze kosten worden nu 
gefinancierd uit de algemene middelen van de gemeente, terwijl deze kosten ten laste van de 
gebruiker kunnen worden gebracht. 

 
Geagendeerd door de fracties van de Nieuwe Democraten en het CDA 

- de fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een amendement om de tarieven als 
'maximaal' aan te duiden. 

- De fractie van het CDA wacht de door wethouder Theunis toegezegde informatie over 
het berekenen van leges in afwijking van de verordening af. 

 

Commissie Bestuur 

 
 

B) voorstel nr. 93:  Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie voor de  
bezwaarschriften 

 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   

Gelet op de hoeveelheid bezwaarschriften die jaarlijks toeneemt en het aangekondigde vertrek 
van twee leden van de Commissie voor de bezwaarschriften, is gezocht naar een efficiëntere 
afhandeling en daarmee een snellere doorlooptijd van de bezwaarschriften. In principe worden 
alle bezwaarmakers gehoord door de Commissie voor de bezwaarschriften. Door een gedeelte 
van de bezwaarschriften op een andere wijze te gaan behandelen, door indieners van nader 
aan te wijzen categorieën bezwaarschriften ambtelijk te gaan horen, wordt de dienstverlening 
naar de burgers toe verbeterd en wordt tevens een bijdrage aan de bezuinigingsoperatie 
geleverd. Voorgesteld wordt een pilot te volgen van een half jaar. De raad wordt voorgesteld in 
te stemmen met de pilot en hiervoor de wijzigingsverordening vast te stellen. 

 

Geagendeerd door de VLP en SP. Deze fracties overwegen een amendement om de 
bezwaren in de categorie WMO uit de proef te laten 

 

Commissie Bestuur 

 
 

C) voorstel nr.  94 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tariefvaststelling 2012 
 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

Inhoud:   

Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om 
een juiste heffing en invordering mogelijk te maken. Met vaststelling van de 
Programmabegroting 2012 en de Agenda van Roosendaal heeft de raad besloten om voor het 
komende jaar de tarieven van de verschillende soorten gemeentelijke belastingen, met 
uitzondering van de rioolheffing en de parkeerbelastingen, te verhogen met overwegend het 
toegepaste inflatiepercentage van 2,3%. Bij de rioolheffing en de onroerende-zaakbelastingen 
vindt een lastenverschuiving plaats van 300.000 euro. De raad wordt voorgesteld de 
betreffende verordeningen vast te stellen. 

 

Geagendeerd door de fractie van de VLP. Deze fractie zal amendementen indienen om de 
lastenverzwaringen terug te draaien. 

 

Commissie Bestuur 
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C-CATEGORIE 
Onderstaand onderwerp is ter bespreking geagendeerd. 
 
8. A) Raadsmededeling 85O Flexibilisering verkoop plantsoengrond 
 

Portefeuillehouder:  wethouder Adriaansen 

Inhoud:   

De beleidsregels voor verkoop plantsoengrond uit 2001 en het gebruik van de bijbehorende 
wijkkaarten worden per 1 januari 2012 vervangen door een nieuw toetsingskader. Uitgangspunt 
tot moment van heden is dat alleen tot verkoop wordt overgegaan indien aan een groot aantal 
criteria is voldaan. Dit "nee, tenzij"-principe wordt vervangen door een aanpak van "ja, mits". 

 
 
Geagendeerd door de VVD-fractie en de fractie van de VLP. Deze fracties overwegen een motie 

om te komen tot een prijsbijstelling. 
 

Commissie  Omgeving 

 
 
 
           B) Motie prioritering Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 
 

Portefeuillehouder:  burgemeester Niederer 

Inhoud:   

Met de motie wordt het college verzocht bij het AB van de GR West-Brabant m.b.t. de 
Strategische Agenda 2012-2020 als zienswijze in te dienen: 
- een top 5 prioriteitsprojecten te benoemen per thema: economie, sociaal-maatschappelijk en 
hierbij de gemeenteraden te betrekken en in het Uitvoeringsprogramma nader te concretiseren. 
- bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma de gemeenteraden bij de prioritering te 
betrekken 

 
 
Geagendeerd door de VVD-fractie. 

 
 
 
9.  Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie (0165) 579 277 / griffie@roosendaal.nl 
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op www.raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter 

inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor en de openbare bibliotheek.  
De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl en te beluisteren via de kabelradio 

via de frequentie FM 107.9 en  

 


