
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 8 juni 2017 

 

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

 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: (plv.) dhr. C.J. Gabriëls 

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

De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van Poppel, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), 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), 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), 

J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP) M.A.C.M.J. van 

Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (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: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. J.M.M. Hertogh (VLP), dhr. M. Aygün (CDA), dhr. B. Missal 

(SP), mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers, wethouder en dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 
De cursisten van de regionale cursus raadsoriëntatie worden door de plaatsvervangend voorzitter 
welkom geheten. 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
De heer Klaver van de PvdA-fractie verzoekt agendapunt 7a van de agenda af te halen en uit te 
stellen naar een volgende raadsvergadering, omdat de door de wethouder toegezegde informatie de 
PvdA-fractie nog niet heeft bereikt. De raad heeft hiermee ingestemd.  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 1 juni 2017 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 1 juni 2017 is 
ongewijzigd vastgesteld.  

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Vragen Roosendaalse Lijst – Wifi in de binnenstad 
Op de vraag van de Roosendaalse Lijst waarom 4G goedkoper zou zijn dan wifi, heeft wethouder Lok 
aangegeven dat gratis wifi niet bestaat, ofwel: het aanbieden van gratis wifi in de binnenstad is erg 
kostbaar.  

 



  

5. A-CATEGORIE 
 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 

 
a. Voorstel 30 Verantwoording bijdrage fractieondersteuningsbudget 2016 
b. Voorstel 31  Afgifte verklaring van geen bedenkingen: De Bamere fase 3 en 4 
c. Voorstel 32 Invoering Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning  

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 33 Actieplan Roosendaal Futureproof, Duurzaamheidsagenda 2017 
 
Tijdens de beraadslaging over voorstel 33 is amendement 1 Extra geld Extra duurzaamheid ingediend. 
Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit  
Als extra beslispunt op te nemen  
- een budget op te nemen van 1.000.000 euro incidenteel en 100.000 euro structureel  

De overige beslispunten voor zover nodig te vernummeren. 
 
Amendement 1 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en D66) verworpen.  
 
Tijdens de beraadslaging over voorstel 33 is tevens amendement 2 Extra acties Extra duurzaamheid 
ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit  

 Als tweede beslispunt op te nemen:  

- voor 1 oktober 2017 te komen met SMART geformuleerde actiepunten conform de kaders 

van het Actieplan Roosendaal Futureproof, met als concreet geformuleerde onderwerpen:  

o versnelde invoer van grondstofparken in alle buurten en dorpen  

o vervanging van ALLE gemeentelijke fossiele voertuigen door E-voertuigen  

o omgevingsvergunning nieuwe milieustraat met als expliciete eis dat deze 100% 

voldoet aan de eisen van een circulaire economie  

o ontkoppeling van alle gemeentelijke gebouwen van het gasnet  

o het terugdringen van het gebruik van de dienstauto door zo veel als mogelijk gebruik 

te maken van het openbaar vervoer; Voor komend jaar een kwart afname van het 

aantal kilometers 

 

 De overige beslispunten voor zover nodig te vernummeren.   

Amendement 2 is met 3 stemmen voor (Nieuwe Democraten en GroenLinks) en 28 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en D66) verworpen.  
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven amendement 2 te ontraden; Voor wat betreft de interne 
organisatie wordt al aan de slag gegaan met duurzaamheid (o.a. ten aanzien van de renovatie van het 
stadskantoor). Daarnaast ligt er bij de raad op dit moment een voorstel voor een innovatieve 
milieustraat die aan de eisen (van een circulaire economie) moet gaan voldoen.  
 
Tijdens de beraadslaging over voorstel 33 is tevens amendement 3 Actieplan Roosendaal Futureproof, 
Duurzaamheidsagenda 2017 ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
 
Beslispunt 1: 
 



  

1. Het Actieplan Roosendaal Futureproof vast te stellen. 
 
te vervangen voor: 
 

1. Het Actieplan Roosendaal Futureproof vast te stellen, met dien verstande dat in het plan wordt 
opgenomen dat ten aanzien van alle toekomstige investeringen op het gebied van 
energietransitie wordt aangegeven hoeveel verminderde CO2-uitstoot deze investeringen 
opleveren.  

 
Amendement 3 is unaniem aangenomen.  
 
De GroenLinks-fractie heeft aangegeven dat met verminderde CO2-uitstoot, CO2-reductie wordt bedoeld.  
 
Wethouder Theunis interpreteert amendement 3 zo, dat als verdere energietransitie maatregelen worden 
genomen, de standaard wordt dat daarbij ook wordt aangegeven tot welke reductie dit leidt in de Co2-
uitstoot.  
 
 
Het geamendeerde voorstel 33 is unaniem  aangenomen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten: 
Wij gaan het voorstel van harte steunen. Wij vinden het wel spijtig dat we niet hebben kunnen bereiken 
vanavond dat er meer geld en meer concretere acties werden benoemd. Voor ons mag het allemaal veel 
smarter zijn, en veel sneller gaan, juist in het belang van onze kinderen. Wij gaan de wethouder heel 
nauwlettend volgen in het nakomen van zijn toezeggingen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging over voorstel 33 is motie 1 Energiescan woningen ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht: 
 
Besluit het college te verzoeken: 
 

 Een pilot Energiescan woningen te starten waarmee voor maximaal 100 particuliere woningen 
in 2017 door de energieambassadeurs een gratis energiescan met maatregeladvies wordt 
uitgevoerd;  

 De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2018 te informeren over de resultaten van de 
pilot; 

 Hiervoor samen met de energieambassadeurs, lokale installateurs en andere betrokkenen 
een gezamenlijke (voorlichtings)campagne te initiëren; 

 Deze pilot en de financiële consequenties te betrekken bij de financiële voorstellen uit het 
Actieplan Roosendaal Futureproof in de Kadernota. 

 
Motie 1 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, D66) en 4 stemmen tegen (SP) aangenomen. 
 
Stemverklaring SP  
De SP ziet liever de motie Energiescan woningen samengevoegd met de stimuleringsregeling 
duurzaamheidsleningen en om die reden zullen wij de motie niet steunen.  
 
Stemverklaring D66: 
Hoewel D66 dus denkt dat de CDA-motie nog duurzamer kan, begrijpen we dat dat vandaag niet gaat 
lukken, en omdat de ‘D’ bij D66 ook voor duurzaam staat, zullen wij de motie wel steunen. We hopen 
wel op een goed overleg met het CDA bij de evaluatie van deze motie want zoals dhr. Breedveld zelf 
ook al aangaf in zijn termijn: onze suggestie is een goede suggestie.  
 
Wethouder Theunis heeft zijn gedane toezegging uit de commissie in de richting van de VVD-fractie 
nog een keer bevestigd:  
 



  

- De VVD fractie heeft verzocht om meer concreetheid ten aanzien van alle thema’s die in het 
plan staan voor de komende 2 jaar. Het gaat dan vooral om het geven van een concrete tijdlijn. 
Wethouder Theunis heeft aangegeven hier naar te zullen kijken.  

 

7. C-CATEGORIE 
 
a. Raadsmededeling 20-2017 Verplaatsing schoorsteen Philips 
 
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd.  
 

8. Sluiting 
 

De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 15 juni 
2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


