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Besluitenlijst Commissievergadering 22 juni 2017 
 

Aanwezigen 

 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons, M.C.J. Frijters, J.J.M.M. Wezenbeek 

Roosendaalse Lijst:, J.C.J.M. van Dorst, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, R. Niehot, C.J. 
Gabriëls CDA: A.A.M. Mol, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, S. Hamans 
VLP: J.F.A. Heeren, M. Verbeek, W.C.H. Brouwers, A. van Gestel SP: M.J.G. 
Heessels D66:, B. Taher PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe Democraten: 
P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

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

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De CDA-fractie heeft aangegeven niet langer een eerste termijn te hoeven bij agendapunt 6 – 
Raadsvoorstel Milieustraat 2.0.  
 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 15 juni 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Raadsmededeling 29-2017 Regionale aanpak personen met verward gedrag 
In deze raadsmededeling wordt een stand van zaken gegeven over de ontwikkeling van een 
sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  
- De vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst of het mogelijk is om vanuit de door het Rijk 

jaarlijks ter beschikking gestelde pot van 30 miljoen gelden te verkrijgen om relevante partijen 
tegemoet te komen die nu niet gecompenseerd worden, zal schriftelijk aan de raad worden 
teruggekoppeld. 

- In de raadsmededeling worden de door ZonMw gesubsidieerde projecten genoemd. Dhr. van 
Poppel heeft toegezegd, op verzoek van de VVD-fractie, na te zullen gaan of dit betekent dat 
alle projecten gesubsidieerd worden door ZonMw en dat er daarnaast geen andere (niet door 
ZonMw gesubsidieerde) projecten lopen. 
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
5. Raadsvoorstel vaststellen Bestemmingsplan ’t Zand 

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is te voorzien in de juridisch-planologische basis voor 
de invulling van het nieuwe woongebied 't Zand, gelegen tussen de bestaande woonwijk Langdonk 
en de Zundertseweg. Het betreft het realiseren van zo'n 50 woningen in een luxe setting. Daartoe is 
een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld op basis van het door de gemeenteraad eerder 
vastgestelde raamwerk, dat is doorvertaald in het thans voorliggende bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- De raad krijgt voor de zomer nog een raadsvoorstel met daarin opgenomen aspecten als 

grondprijs/verkaveling en welstandscriteria.  
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- Na de zomer zal voor de raad in een fact-sheet in beeld worden gebracht welke projecten er 
lopen en hoe deze in de woonagenda passen.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP heeft aangegeven tegen het bestemmingsplan te zullen stemmen. De VLP 
komt met een motie ten behoeve van het doortrekken van de Willem Dreesweg.   
 
 

6. Raadsvoorstel Milieustraat 2.0 
De huidige milieustraat biedt geen mogelijkheden om toekomst bestendig te kunnen worden 
genoemd. Dit komt omdat er momenteel geen ruimte is voor uitbreiding van het aantal 
afvalstromen. 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwikkelen van een milieustraat 2.0 met de 
voorwaarde dat de extra kosten hiervan niet meer dan € 238.000,- per jaar mogen zijn. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Er is met het college van Halderberge afgesproken dat het raadsvoorstel Milieustraat 2.0 voor 

de zomer aan beide gemeenteraden (gemeenteraad Halderberge en gemeenteraad 
Roosendaal) zou worden aangeboden. Het college van Halderberge heeft toch besloten om het 
raadsvoorstel pas na de zomer aan zijn gemeenteraad aan te bieden.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP overweegt een amendement m.b.t. aanvullende dekkingsmiddelen naast het 
dividend van Saver. De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven met de VLP-fractie 
mee te willen denken met betrekking tot een alternatieve dekking. 

 
7. Vraag en Antwoord PvdA en CDA Toekomst van het Theaterhuis Roosendaal 

Betreft antwoorden op schriftelijke vragen over de culturele instellingen die gevestigd zijn in het 
Essent-gebouw aan het Kadeplein. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- Wethouder Verbraak gaat in gesprek met portefeuillehouder Theunis om te kijken of er 

mogelijkheden zijn binnen de wijk Stadsoevers ten aanzien van een duurzame oplossing voor 
de gebruikers van de culturele instellingen die gevestigd zijn in het Essent-gebouw.  

- Tevens zal wethouder Verbraak met wethouder Theunis bespreken of het mogelijk is om een 
business case op te stellen, gericht op het exploiteren van het Essent-gebouw door de 
gemeente. Dit op verzoek van de fractie van GroenLinks. 

- Tevens op verzoek van de fractie van GroenLinks gaat wethouder Verbraak in gesprek met de 
nieuwe directeur van de Kring. 

- Er zullen gesprekken worden gevoerd met de betrokken culturele instellingen. 
 

Op verzoek van de fractie van de VLP worden vorengenoemde acties op de Actielijst geplaatst.  
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.  
 

4. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 


