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Besluitenlijst Commissievergadering 15 december 2016 
 

Voorzitter: R. Breedveld 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: G.A.H,M. Boons, J.J.M.M. Wezenbeek, G.A.W.A. Verhoeven, A.T. Eijck 

Roosendaalse Lijst: E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, A.J. Vrolijk, 
C.A.J.M. Goossens, J..J.M. van Dorst CDA: R. van Ginderen, A.G.A. van den 
Nieuwenhof, A.S. Hamans  VLP: A. van Gestel, M.W.C. Verbeek SP: A.W. Oudhof, 
M.J.G. Heessels D66: H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: P.R. Klaver  
Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems 

College: C.A. Lok, C.A.E.M. van Poppel, A.B.B. Theunis 
 
 
  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 8 december 2016 wordt nog niet vastgesteld. 
Dhr. Wezenbeek wil opmerkingen van de VVD over de VVV en het inzetten van Roosendaalse 
bedrijven bij punt 4 in de besluitenlijst worden opgenomen. Met deze aanvullingen zal de 
besluitenlijst volgende vergadering opnieuw ter vaststelling worden aangeboden. 

 
 
4. Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis / Lok 
 

Tijdens de bespreking is door wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
 
- Tuin moet openbaar toegankelijk zijn 
- Deel van de tuin is monumentaal 
- Deel aan de westkant kan overwogen worden voor woningbouw. Wanneer de gemeente dit niet 

zou willen is het mogelijk dat elders in de stad meegewerkt moet worden aan ontwikkelrecht 
voor woningbouw 

- Zal financiële doorrekeningen van ontwikkelingen Mariadal en Stadskantoor samenvatten en 
verstrekken. 

- Gemeentelijke bijdrage moet zitten in de ontsluiting van Mariadal aan de binnenstad 
- Zal een kaartje leveren waarop is aangegeven wat maximaal acceptabel is voor bouwen in de 

tuin 
 
Door wethouder Lok is aangegeven: 
 
- Zal een samenvatting leveren van opties functies  
- Duurzame renovatie van het Stadskantoor en maximale duurzaamheid 
- Over het Programma van eisen wordt raad tussentijds geïnformeerd en zal aan de raad worden 

voorgelegd. Het programma van eisen zal worden toegelicht in een themabijeenkomst. 
- Voor het zomerreces zal er meer duidelijkheid zijn over Stadskantoor 
 
De VVD overweegt een motie om kaders mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen. 
De PvdA heeft aangegeven de in de raadsvergadering van 13 oktober jl. aangehouden motie 
‘Mariadal’ in aangepaste versie te zullen indienen.  
De fractie van de VLP heeft aangegeven een motie te overwegen, maar wil eerst de uitwerking van 
de gedane toezeggingen afwachten.  
 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering. 
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5. Raadsmededeling 65O-2016 Uitvoering motie sluitende aanpak verwarde personen 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Van Poppel aangegeven begin 2017 maatregelen aan de 
raad te willen presenteren. 
 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar een raadsvergadering. 
 

6. Schriftelijke vragen CDA – Station goed op de rails 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Lok o.a. het volgende aangegeven: 
- Is in gesprek met de eigenaar van de fietsenstalling bij het station over gratis stallen 
- Wethouder Verbraak zal gevraagd worden de raad te informeren over: 

o arbeidsparticipatie in de fietsenstalling 
o de stand van zaken rondom het Dansplein 

 
Dit onderwerp gaat niet door naar een raadsvergadering. 
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 


