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Besluitenlijst Commissievergadering 1 juni 2017 
 

Aanwezigen 

 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst: 

C.A.J.M. Goossens, C.H.D. Hoendervangers, C.J. Gabriëls, E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. 
de Beer-van Kaam CDA: M. Aygün, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, R. 
Breedveld, M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: M. Verbeek, W.C.H. Brouwers, A. van 
Gestel, O. Mouwen SP: M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels, B. Missal  D66:, H.W. 
Emmen, K.A. Raggers PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis, C.A. Lok 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De VLP-fractie trekt haar bijdrage in eerste termijn bij agendapunt 7 in.  

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 18 mei 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

4. Vragen Nieuwe Democraten – Jaarrekeningen De Kring 

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- De nieuwe directeur-bestuurder is vandaag begonnen bij de schouwburg. Wethouder Verbraak 

gaat binnenkort kennis met hem maken. Er wordt gericht op de nieuwe situatie die is ontstaan 
met het cultuurcluster. Wethouder Verbraak vindt daarbij transparantie belangrijk en geeft aan 
dat de raad hier dus meer over zal vernemen.  

- Wethouder Verbraak heeft op de vraag van de fractie van de Nieuwe Democraten - of er een 
strikte scheiding moet komen tussen schouwburg De Kring en de Horeca B.V. daar waar het 
gaat om de financiën- een bevestigend ‘Ja’ geantwoord.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

5. Raadsvoorstel Actieplan Roosendaal Futureproof, duurzaamheidsagenda 2017 

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Actieplan Roosendaal Futureproof. Met het 
actieplan wordt beoogd de verduurzaming van verschillende beleidsterreinen te versnellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Wethouder Theunis heeft toegezegd dat er dit jaar nog 2 of 3 concrete projecten zullen worden 

geïnitieerd.  
- In december 2017 volgt een rapportage over wat er dit jaar concreet is bereikt. 
- 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.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van PvdA overweegt een motie ten behoeve van de wijze waarop de overheid in deze 
kan worden gecontroleerd. 
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De CDA-fractie overweegt een motie om concrete maatregelen te koppelen aan financiële prikkels. 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven hierin mee te willen denken.  
 
Daarnaast heeft de fractie van de Nieuwe Democraten aangegeven te zullen bezien hoe het plan 
nog smarter kan worden gemaakt. De fractie overweegt hiertoe een motie/amendement.  
 
De SP-fractie overweegt een motie of amendement en laat de strekking hiervan tijdig aan de griffie 
weten.  

6. Raadsmededeling 20-2017 Verplaatsing schoorsteen Philips 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- In overleg met portefeuillehouder Verbraak zal worden gekeken wanneer er iets met de 

schoorsteen kan worden gedaan m.b.t. het aanbrengen van een gloeilamp (als symbool).  
 

Dit onderwerp gaat door als C-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie komt met een motie en laat de strekking hiervan tijdig aan de griffie weten. 

 

7. Raadsmededeling 25-2017 Huisvestingsvisie ‘Huis van de Gemeente’ i.c.m. persbericht 
Provincie Noord-Brabant over Mariadal 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- Vóór de zomer ligt er een functioneel programma van eisen (eind juni/begin juli) met betrekking 

tot de duurzame renovatie van het Stadskantoor.  
- Er moet aansluiting gevonden worden bij Mariadal; In november 2017 maakt Provincie Noord-

Brabant een keuze ten aanzien van welke partij met de provincie samen gaat werken om 
Mariadal verder te ontwikkelen. 

- De suggestie van de VVD ten aanzien van het maken van een combinatie met de uitvoering 
van de motie openbare toiletten wordt meegenomen. 

- De fractiehuisfunctie kan worden meegenomen in de nadere uitwerking van het nieuwe 
Stadskantoor, in die zin dat vergaderfaciliteiten ’s avonds beschikbaar kunnen worden gesteld 
voor fracties. Dit zou kunnen betekenen dat het fractiehuis verkocht kan worden.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.  
 

8. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 


