
Besluitenlijst raadsvergadering 16 maart 2017  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 16 maart 2017 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: M.C.J. Frijters (VVD), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP).  

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems niet aanwezig bij 

agendapunt 6c (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. 

Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. 

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. 

Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 

(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. B. Missal (SP), dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. W.C.H. Brouwers 

(VLP) 

 

 

1. Opening  
 

De vergadering is geopend om 20.15 uur. 

 
2. Vaststelling raadsagenda 

 
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 
De SP-fractie heeft aangegeven dat voorstel 13 – Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamer West-
Brabant Armoedebeleid voor de SP-fractie een A-stuk is. Hiermee kan voorstel 13 in de A-
categorie worden afgedaan (agendapunt 5c). 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd het raadsvoorstel Benoeming lid Agendacommissie. Dit 
raadsvoorstel is in de A-categorie (agendapunt 5d) op de agenda geplaatst.  
 
Agendapunt 7a (C-Categorie) wordt i.v.m. de belangstelling op de publieke tribune vóór 
agendapunt 6 (B-categorie) behandeld.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 23 februari en 9 maart 2017 
 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 23 
februari en 9 maart 2017 zijn ongewijzigd vastgesteld.  
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4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten.   

 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

63-2017 Vragen VLP Bomenkap Bandeliersberg 

Wethouder Theunis geeft aan dat zal worden bekeken of de suggestie van de VLP, ten aanzien 

van het planten van bomen aan de Laan van Europa ter compensatie voor de bomenkap aan de 

Bandeliersberg, mogelijk is. 

 

65-2017 Vragen CDA Dementievriendelijke gemeente 

Op de vraag van het CDA sinds wanneer Roosendaal lid is van het Regionaal Platform Dementie, 
heeft wethouder van Poppel aangegeven dit na te zullen vragen en dit nog te zullen laten weten.  

 
c. Actie- en Motielijst 

Actielijst 
Geen op-/aanmerkingen 

 

Motielijst  
2016-M12 Motie onderzoek naar huisvesting ouderen  
Op een vraag van de fractie van de SP wat de stand van zaken is omtrent het onderzoek heeft 
wethouder Theunis aangegeven dat de raadsmededeling hierover gereed is en inmiddels aan de 
raad is verstrekt. 

 
5. A-CATEGORIE 

 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 

 

a. Voorstel 10 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw 
b. Voorstel 11 Wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs  

  Roosendaal 
c. Voorstel 13 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant – Armoedebeleid  
d. Voorstel 15 Benoeming lid Agendacommissie 

 
6. B-CATEGORIE 

 

a. Voorstel 12 Aanpassing van Reglementen van Orde van de Raad 
 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp zijn geen moties of amendementen ingediend.  
 

Voorstel 12 is met 31 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, SP, VLP, D66, PvdA, 
GroenLinks) en 2 stemmen tegen (Nieuwe Democraten) aangenomen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten: 
De Nieuwe Democraten zullen tegen stemmen maar we stellen ook vast dat wij hebben begrepen 
in de wandelgangen dat de PvdA ons altijd zal steunen als wij in dit geval vragen om steun voor 
agendering. We begrijpen uit de betogen van de VLP fractie dat zij daar ook niet onwelwillend 
tegenover staat dus de facto hebben wij altijd voldoende meerderheid om dergelijke stukken te 
agenderen en daarmee, voorzitter, zijn we dus eigenlijk met elkaar tot de conclusie gekomen dat 
het voorgestelde voorstel feitelijk totaal geen enkele betekenis heeft.  
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Stemverklaring VLP: 
De reeds gedane stemverklaring heeft geenszins op ons betrekking. Wij wegen alles netjes af, 
zoals dat hoort.  

 
b. Voorstel 13  Onderzoek Rekenkamer West-Brabant Armoedebeleid i.c.m. RM 73O-2016 

Integraal armoedebeleid  
Voorstel 13 is bij het vaststellen van de agenda als agendapunt 5c op de agenda geplaatst en in 
de A-categorie afgehandeld.. 
 

c. Voorstel 14 Doorontwikkeling RWB 
 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.  
 
Voorstel 14 is ter consultatie behandeld.  
 
Ten aanzien van de punten die naar voren zijn gekomen tijdens de consulatie heeft burgemeester 
Niederer aangegeven dat er ambtelijk is meeschreven en dat de burgemeester nu weet op welke 
punten hij zal letten in de discussie komende week met zijn collega’s om te komen tot een besluit 
in het Algemeen Bestuur.  
 
Volgend jaar zal aan de gemeenteraad de aangepaste gemeenschappelijke regeling ter 
vaststelling worden voorgelegd.  

 
7. C-CATEGORIE 

 
a. Raadsmededeling 1-2017 Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartsestraat 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Maximaal aantal arbeidsmigranten in 
Zonneland ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht om:  

 
Besluit: 
Het college te verzoeken bij de afgifte van een gebruiksvergunning voor arbeidsmigranten in het 
voormalig Parkhotel Zonneland, als maximum 51 arbeidsmigranten te stellen, mede gezien de 
afgifte van een gebruiksvergunning voor 37 arbeidskrachten in 2008. 

 
Motie 1 is met 3 stemmen voor (VLP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, SP, 
D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks) verworpen. 
 
Stemverklaring VVD:  
Zonneland kent een lange geschiedenis van onzorgvuldige besluitvorming. Nu voldoet het plan 
aan de wettelijke eisen maar niet aan de wensen van de VVD. Dat vooral is spijtig voor de 
omwonenden en wij kunnen niet anders dan tegen deze motie stemmen maar met pijn in het hart.  

 
8. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 6 
april 2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


