
Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2017  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 20 april 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), 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.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA),  J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons 

(VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), 

J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.A.C.M.J. van Ginderen 

(CDA), 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), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), R. 

Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), 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: mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), dhr. H.W. Emmen (D66), dhr. C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. B. Missal (SP), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), dhr. 

A. van Gestel (VLP) 

 

 

1. Opening  
 

De vergadering is geopend om 19.55 uur. 

 
2. Vaststelling raadsagenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 6 april 2017 
 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 6 april 2017 is 
ongewijzigd vastgesteld.  

 

 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Lijst ingekomen stukken 

 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten.  
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b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 

Vragen Roosendaalse Lijst  - Landelijk erkende muziekexamens 

Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met een 

gebruiker van De Suite t.b.v. het op 2 zaterdagen per jaar afnemen van muziekexamens in De 

Suite. De muziekvereniging zal daar hand en spandiensten voor moeten verrichten en daar 

verwacht wethouder Verbraak zeer binnenkort een antwoord op. 

 

Vragen VLP – Parkeren 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er op dit moment geen aanleiding is om het 

parkeerbeleid opnieuw vast te stellen. 

 

Vragen Roosendaalse Lijst – Digitale bezoekersregeling straatparkeren 

Wethouder Lok heeft de digitale bezoekersregeling straat-parkeren ter vergadering kort 

toegelicht. Wethouder Lok heeft tevens geconstateerd dat het verstandig is om aan het KPO 

een nadere toelichting op de digitale bezoekersregeling straat-parkeren te geven en zal hier 

voor zorgdragen.  

 

c. Actie- en Motielijst 

 
Actielijst 

 
2014-A1 24-uursvraag Roosendaalse Lijst Tongerloplein 
Wethouder Lok heeft aangegeven na te zullen gaan wat de stand van zaken is m.b.t. het 
project Groenfabriek van Platform R en wanneer we hier iets van gaan zien. 
 
Motielijst 

 
Geen op-/aanmerkingen. 

 
 
5. A-CATEGORIE 
 

Er zijn geen voorstellen in de A-Categorie. 

 
 
6. B-CATEGORIE 

 
a. Voorstel 18  Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 

Tijdens de beraadslaging over voorstel 18 is amendement 1 Culturele Hotspots vormen het Cultuurhuis 
ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:  
 
2. Het Cultuurnetwerk Roosendaal is de netwerkorganisatie voor kunst en cultuur binnen Roosendaal 
en opereert binnen de volgende kaders:  
 

a. Op basis van de ervaringen uit de proefprojecten (zgn. prototypes) wordt het Cultuurnetwerk 
Roosendaal verder vorm gegeven;  
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b. Financiering wordt in beginsel gezocht binnen de bestaande budgetten; 
 

c. Een netwerk van culturele hotspots die bestaande en nieuwe cultuurhuizen en -plekken 
verbinden en de stad aantrekkelijk maken om er te vertoeven en te wonen, zo toegankelijk 
mogelijk, vormen het Cultuurhuis; 

 
d. Het Cultuurfonds heeft cofinanciering als uitgangspunt, aangevuld met gemeentelijke 

middelen; 

 
Amendement 1 is unaniem aangenomen.  
 
Stemverklaring SP: 
De SP gaat dit amendement steunen. Maar wij gaan er dan eigenlijk daarbij ook van uit –en de wethouder 
heeft dat ook vaker gezegd, maar dat dit ook echt gaat gebeuren– dat er ook maximaal gebruik gemaakt 
wordt van de buurt- en dorpshuizen voor culturele activiteiten om kunst en cultuur zo toegankelijk mogelijk 
te maken voor alle Roosendalers.  

 
 
Het geamendeerde voorstel 18 is unaniem aangenomen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk 
Roosendaal ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht om: 
 
Besluit: 
 
Draagt het college op om: 
 
1. Bij de presentatie van de uitgewerkte plannen rondom het Cultuurnetwerk en de Cultuurnota, de 
gemeenteraad een financieel overzicht aan te bieden van de diverse inkomsten en uitgaven 
behorende bij uitvoering van de cultuurnota;  
2. De raad jaarlijks, of vaker indien nodig, een controleerbaar financieel overzicht aan te bieden met 
betrekking tot de inkomsten en uitgaven behorende bij uitvoering van de cultuurnota. 
 
 
Het dictum van motie 1 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
 
Besluit: 
 
Draagt het college op om: 
 
1. Bij de presentatie van de uitgewerkte plannen rondom het Cultuurnetwerk en de Cultuurnota, de 
gemeenteraad een financieel overzicht aan te bieden van de diverse inkomsten en uitgaven 
behorende bij uitvoering van de cultuurnota;  
2. De raad jaarlijks, of vaker indien nodig, een controleerbaar financieel overzicht aan te bieden met 
betrekking tot de inkomsten en uitgaven behorende bij uitvoering van de cultuurnota en dit als zodanig 
een onderdeel uit te laten maken van de P&C-cyclus.  
 
De gewijzigde motie 1 is met 17 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten 
en D66) en 12 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA) aangenomen. 
 
Stemverklaring CDA:  
Wij gaan tegen deze motie temmen vanwege het in stand houden van het eerste beslispunt, hoewel wij 
ons in het tweede beslispunt wel kunnen vinden. 
 
 
Wethouder Verbraak heeft in zijn termijn nog aangegeven, dat daar waar de raad om besluiten gevraagd 
wordt, de wethouder met een raadsvoorstel zal komen.  
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b. Voorstel 19  Herbenoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en aanpassen 

reglement van orde CRK 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is amendement 2 Raadsvoorstel Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en aanpassen regelement van orde CRK ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
Beslispunt 1 te vervangen voor:  
1. Het gewijzigde Reglement van Orde voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 juni 2017 vast 

te stellen onder intrekking van het huidige Reglement; 

Met dien verstande dat in het nieuwe Reglement van Orde artikel 18 wordt vervangen door de 
volgende tekst:  
Artikel 18 Inwerkingtreding en intrekking 
Dit reglement treedt op 1 juni 2017 in werking en wordt ingetrokken op 1 juni 2020. 
 
En  
Beslispunt 2 te vervangen voor:  
2. Uw gemeenteraad voor te stellen:  

- Mevrouw ir. A. Goemans per 1 oktober 2017 te benoemen tot voorzitter van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit tot 1 juni 2020; 

- De heren ir. F. van den Hout, F. Doomen (welstandsarchitecten), D. Visse en de heer ir. J. 

Hoorn (monumentenspecialisten) te herbenoemen van 1 oktober 2017 tot 1 juni 2020.  

- De leden en voorzitter middels een benoemingsbesluit op de hoogte te stellen van hun 

benoeming.  

Amendement 2 is met 4 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 25 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66) verworpen.  
 
Voorstel 19 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, D66) en 3 stemmen tegen (VLP) aangenomen.  
 

 

c. Voorstel 20   Vaststelling nieuwe Erfgoedverordening 

Voorstel 20 is unaniem aangenomen.  
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 2 Borging groene monumenten ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht om: 
 
Besluit 
Draagt het college op te komen tot een inventarisatie van Historische Groenstructuren en zichtlijnen 
en dit juridisch te borgen. 
 
Motie 2 is unaniem aangenomen. 
 
 

d. Voorstel 21  Afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs 

Voorstel 21 is met .. stemmen voor (..) en .. stemmen tegen (..) / unaniem aangenomen.  
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 3 Hoger niveau onderhoud en beheer ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht om: 
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Vraagt het college dat:  

• zij zich vooralsnog houdt aan haar eigen voorstel van verbindend beheer waarbij de 

C.R.O.W. normen uitgangspunt zijn en daarbij ook gewerkt kan worden met het in het 

verleden gemaakte onderscheid in structuurelementen;  

Spreekt uit dat:  

• het college werk blijft maken van het werken aan een structureel hoger kwaliteitsniveau op 

minimaal bij alle structuurelementen de C.R.O.W norm B  

• het college te verzoeken mogelijkheden te onderzoeken voor een extra impuls en versnelling 

in het inlopen van het achterstallig onderhoud en het toewerken aan een structureel hoger 

kwaliteitsniveau. Hierbij kan gedacht worden aan een extra impuls in het budget van in de 

orde van grootte 1 miljoen euro structureel en dekking hiervoor gevonden moet worden in de 

meerjarenbegroting 2018.  

 

Motie 3 is met 8 stemmen voor (Nieuwe Democraten en VVD) en 21 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen. 
 
Stemverklaring SP 
De SP gaat tegen deze motie stemmen en we wachten gewoon het Burgerakkoord af en de uitkomsten 
daarvan zullen daar in meegewogen worden, denk ik. 
 
Stemverklaring VLP 
De VLP is voor een hoger niveau van groen en grijs, echter wij vinden het moment van indienen te 
vroeg. 
 
 

7. C-CATEGORIE 
 
a. Lis-brief nr. 1045030 wethouder Verbraak Economische Actiepunten i.c.m. vragen PvdA 

– Roosendaal moet vooruit, samen vooruit 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 4 Roosendaal maakt werk – ROOS banen 
ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht om:  
 
Draagt het college op 

 Om naar het voorbeeld van de gemeente Den Haag een subsidieregeling te openen om 
samen met partners in onze gemeente jaarlijks te zorgen voor minimaal 100 nieuwe 
banen.  

 
Motie 4 is met 7 stemmen voor (PvdA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) en 22 stemmen tegen 

(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP en D66) verworpen. 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 18 
mei 2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


