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Samenvatting besluiten en toezeggingen 

raadsvergadering 23 februari 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.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), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), 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), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh 

(VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal 

(SP), 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: mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), mevr. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 

dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), mevr. M.C.J. Frijters 

(VVD), dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), dhr. A. van Gestel (VLP), dhr. H.W. Emmen (D66), dhr. 

M.A.K. van Heumen (SP) 

 

1. Opening 
 
De vergadering is geopend om 19:30 uur. 

 

2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 26 januari en 16 februari 2017 
 
De besluitenlijsten van 26 januari 2017 en 16 februari 2017 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
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 
47-2017 Vragen Nieuwe Democraten - Onderwijshuisvesting stand van zaken 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven het wenselijk te vinden dit onderwerp te 
bespreken in een commissievergadering.  
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Wethouder Verbraak heeft aangegeven de vragen van de Nieuwe Democraten, over wat de 
kapitaalslasten voor de gemeente zijn van de leegstand en hoe deze leegstand wordt betrokken 
bij huisvesting peutergroepen bij de doordecentralisatie, schriftelijk te zullen beantwoorden.   

 
54-2017 Vragen SP – Menselijke maat bij aanbesteding HBH plus 
Wethouder van Poppel heeft aangegeven dat er meer keuzevrijheid is dan het antwoord op vraag 
6 doet denken.  
 
De fractie van de SP heeft aangegeven het wenselijk te vinden dit onderwerp te bespreken in een 
commissievergadering.  

 
55-2017 Vragen Nieuwe Democraten – Staatsrechtelijke vernieuwing 
Wethouder Lok heeft aangegeven met een tweetal partijen in gesprek te zijn ten aanzien van een 
algehele doorlichting van de procedure -waar het betreft de vergunningverlening inzake de 
Biomineralenfabriek- door een onafhankelijke derde instantie.  
 
56-2017 Vragen Nieuwe Democraten – Wegbestemming Biomineralenfabriek 
De fractie van de Nieuwe Democraten verzoekt om een themabijeenkomst, waarin aan de hand 
van de casus Biomineralenfabriek de raad nader wordt uitgelegd hoe planologie, 
bestemmingsplannen, milieuregels en vergunningverlening op elkaar inwerken, waarbij tevens 
wordt uitgelegd welke effecten besluiten van de gemeenteraad hebben en welke speelruimte zij 
overhouden. Wethouder Theunis heeft aangegeven een dergelijke themabijeenkomst voor de 
raad te willen organiseren.   

 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 

Actielijst 
Geen op-/aanmerkingen 

 
Motielijst  
Geen op-/aanmerkingen 

 
 
5. A-CATEGORIE 

 
Over onderstaand voorstel is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 
 
a. Voorstel 8 Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

  Openbaar Voortgezet onderwijs Roosendaal 
 

  

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 9 Herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking 

Tijdens de behandeling van voorstel 9 is het Amendement 1 Herstructurering WVS en Zienswijze 
ingediend. Met dit amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld beslispunt 2 van het 
raadsvoorstel te vervangen voor: 

 
2. In de zienswijze de volgende opmerkingen op te nemen: 

 
1. Wij stellen vast dat niet alle deelnemende gemeenten in gelijke mate gebruik maken van de 

diensten van het WVS. Wij doen een dringend beroep op alle 9 gemeenten om zich maximaal 
in te spannen om diensten van het WVS af te nemen. Wij verzoeken u hierover een passage 
op te nemen in het herstructureringsplan en in deze passage ook aan te geven hoe gehandeld 
wordt indien de gevraagde inspanningen door de gemeenten niet geleverd worden.  
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2. We vragen nadrukkelijk aandacht voor de voorbeeldfunctie die gemeenten en andere 
overheden hebben door ook garantiebanen in het kader van de banenafspraken in te vullen. 
 

3. We benadrukken dat bij beoordeling of afweging van diensten of taken van WVS zoals PMC's, 
ook naar andere doelgroepen uit de participatiewet dan diegene die nu werkzaam zijn bij WVS 
moet worden gekeken, met de vraag of deze WVS diensten of taken ook deze 
mensen ontwikkelingskansen kan geven voor de arbeidsmarkt en ze aan het werk kan krijgen 
en houden. 

 
4. In het concept herstructureringsplan is aangegeven dat detachering inclusief het 

leerwerktraject maximaal 23 maanden duurt. Onze zorg is wat gebeurt er na die 23 maanden 
als mensen toch geen vast werk krijgen aangeboden maar weer worden terug verwezen naar 
het Werkplein. Wij vragen u een visie op te nemen in het herstructureringsplan waarin wordt 
aangegeven hoe wordt omgegaan met personen die na 23 maanden geen uitzicht hebben op 
een regulier dienstverband.  
 

5. In het concept herstructureringsplan wordt niet helder gemaakt welke inspanningen worden 
gepleegd voor de mensen die vallen in de zogeheten C groep. Wij willen dat in het definitieve 
herstructureringsplan een verduidelijking wordt opgenomen van de aanpak die wordt 
gehanteerd voor de diverse groepen mensen die vallen onder de C groep. Hierbij dient ook 
aangegeven te worden op welke wijze gebruik gemaakt wordt van de expertise van de WVS 
organisatie. 

 
6. De ambitie van het Herstructureringsplan is om door middel van de inzet van passende 

leerwerktrajecten mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, betere kansen te 
bieden om aan het werk te komen én te blijven.  
 

Wij vinden dat aan deze ambitie het beperken van de structurele financiële tekorten in de 
totale keten van werk en inkomen moet worden toegevoegd en dat deze ambitie uiteindelijk 
ook in de ketenbegroting tot uitdrukking moet komen. Wij verzoeken u in dit kader een 
governancestructuur te ontwikkelen, die het werken aan één doel met één visie ondersteunt 
en daarmee de totale keten van werk en inkomen optimaal faciliteert. 
 

7. De raad realiseert zich dat het werk van WVS van grote sociaal-maatschappelijke importantie 
is. Er wordt een grote doelgroep van mensen met beperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt 
in ons sociale domein mee bediend. Dat vraagt veel noodzakelijke coaching. Aangezien de 
SW rijksbijdrage enorm is teruggeschroefd, is een tekort in de exploitatie onvermijdelijk. De 
gezamenlijke 9 gemeenten zullen zich maximaal inspannen om het budget van de 
rijksbijdrage te vergroten. 
 

Dat terugkerende tekort neemt niet weg dat we de directie dringend verzoeken ernaar te 
streven dat inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in balans geraken. In dit licht vindt de raad 
het geen goed plan om de kosten van herstructurering ten laste van de reserves te laten 
komen. 

 
 Amendement 1 is raadsbreed aangenomen. 
 
Het geamendeerde voorstel 9 is unaniem aangenomen. 
 

 
7. C-CATEGORIE 

 
a. Raadsmededeling 80O-2017 Verkeersmaatregelen Leemstraat e.o. 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1  Vrijliggend fietspad Leemstraat ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht om:  
 
Draagt het college op:  
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• voor 1 mei 2017 in overleg met de gemeente Rucphen en andere betrokkenen te komen met 

een voorstel gericht op de realisatie van een vrijliggend fietspad aan de Leemstraat. 

 

Motie 1 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 23 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, D66) verworpen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten: 
We vinden het jammer dat niet daadwerkelijk en rechtstreeks geopteerd wordt voor werkelijke 
uitvoering van een vrij liggend fietspad. We zullen de veiligheid in acht nemen en onze stemming 
daar op aanpassen.  

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 2 Heroverweging vrij-liggend fietspad 
noordzijde Leemstraat ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht om:  
 
Draagt het College op, 
1. De burgemeester op te roepen om op korte termijn een bestuurlijk overleg met zijn 

ambtsgenoot in Rucphen te hebben waarin aangegeven wordt dat vanuit de gemeente 
Roosendaal een dringend beroep op de gemeente Rucphen wordt gedaan om alsnog 
medewerking te verlenen voor de aanleg van een vrij-liggend fietspad aan de noordzijde aan 
de Leemstraat en hun eerder afgegeven standpunt van 2 december 2016 (waarin wordt 
aangegeven dat zij de aanleg van een fietspad in de Leemstraat niet wenselijk achten) te 
herzien. 

2. De gemeenteraad (na besluit van de gemeente Rucphen) hierover zo snel mogelijk   te 
informeren en indien de gemeente Rucphen haar standpunt herziet, de raad op korte termijn 
te informeren over het verdere tijdspad en de financiële consequenties (met betrekking tot het 
raadsbrede aangenomen amendement van Investeringsimpuls Leemstraat d.d 4 november 
2015 ad. € 1 miljoen) inclusief de aanleg van een vrij-liggend fietspad aan de noordzijde van 
de Leemstraat.     

 
Het dictum van motie 2 is als volgt gewijzigd: 

 
Draagt het College op, 
1. De wethouder op te roepen om op korte termijn een bestuurlijk overleg met zijn ambtsgenoot 

in Rucphen te hebben waarin aangegeven wordt dat vanuit de gemeente Roosendaal een 
dringend beroep op de gemeente Rucphen wordt gedaan om alsnog medewerking te verlenen 
voor de aanleg van een vrij-liggend fietspad aan de noordzijde aan de Leemstraat en hun 
eerder afgegeven standpunt van 2 december 2016 (waarin wordt aangegeven dat zij de 
aanleg van een fietspad in de Leemstraat niet wenselijk achten) te herzien. 

2. De gemeenteraad (na besluit van de gemeente Rucphen) hierover zo snel mogelijk   te 
informeren en indien de gemeente Rucphen haar standpunt herziet, de raad op korte termijn 
te informeren over het verdere tijdspad en de financiële consequenties (met betrekking tot het 
raadsbrede aangenomen amendement van Investeringsimpuls Leemstraat d.d 4 november 
2015 ad. € 1 miljoen) inclusief de aanleg van een vrij-liggend fietspad aan de noordzijde van 
de Leemstraat.     

 
De gewijzigde Motie 2 is unaniem aangenomen. 

 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat, zodra de schriftelijke vragen in Rucphen zijn beantwoord hij 
in gesprek gaat met zijn collega in Rucphen.  
 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 16 
maart 2017. 

De griffier,      De voorzitter,    


