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Besluitenlijst Commissievergadering 23 februari 2017 
 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: G.A.H,M. Boons, A.T. Eijck, S. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt 

Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens, C.J. Gabriëls, 
R.G.J. van Broekhoven, C.G.M. Janssen CDA: A.G.A. van den Nieuwenhof, M. 
Aygün, M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: J.M.M. Hertogh, O. Mouwen, J.F.A. Heeren 
SP: A.W. Oudhof, M.J. van der Aa, M.J.G. Heessels D66: K.A. Raggers, B. Taher 
PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems 
GroenLinks: - 

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

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur.  

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst  van de commissievergadering van 9 februari 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
4. Raadsmededeling 1-2017 Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartsestraat 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Wethouder Theunis stelt de commissie een thema-avond Bestemmingsplannen voor. 

 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de VLP komt met een motie ten einde met een uitspraak/standpunt in deze te komen 
van de raad. 
 
 

5. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 Wouw 
De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over afgifte van een voorlopige verklaring van geen 
bedenkingen ten behoeve van realisatie van een bedrijfsruimte van 1400 m2, het aanbrengen van 
verharding en het veranderen van de inrichting op het adres Plantagebaan 57 in Wouw.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
 
6. Raadsvoorstel Reglementen van Orde Gemeenteraad 

Na een uitgebreide pilot is een gewijzigde invulling van de vergadercyclus tot stand gekomen. De 
nieuwe werkwijze dient nog in de betreffende reglementen van orde te worden verwerkt. Daarnaast 
nopen wijzigingen in de Gemeentewet en enkele nieuwe werkafspraken tot actualisatie van de 
reglementen van orde.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt met een motie/amendement te komen. De 
strekking hiervan zal tijdig aan de griffie worden doorgegeven.  
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7. Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamer West-Brabant – Armoedebeleid i.c.m. 
Raadsmededeling 73O-2016 Integraal armoedebeleid  
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Armoedebeleid 
ten einde inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre armoedebeleid bij de gemeente Roosendaal als 
doeltreffend en doelmatig is aan te merken. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel  
 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  
- In september 2017 dient het integrale armoedebeleid klaar te zijn (tot die tijd ligt de uitvoering 

van het armoedebeleid niet stil).  
- In de rapportage van de Rekenkamer (blz. 7) staat dat over de toeleiding van het voorliggend 

veld naar minima-regelingen geen gegevens beschikbaar zijn, waardoor niet in te schatten is in 
hoeverre de werkwijze van de Wmo bijdraagt aan het toeleiden en verhelpen van armoede. Op 
vragen van de VVD-fractie hoe dit mogelijk is en of deze cijfers alsnog kunnen worden 
achterhaald, heeft wethouder van Poppel toegezegd deze vragen op korte termijn schriftelijk te 
zullen beantwoorden. 

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De fractie van de SP komt met een motie om het Kindpakket beter in te vullen en de samenhang 
daarvan verder uit te werken. 

 
 
 

8. Lis-brief nr. 1045030, Wethouder Verbraak – Economische Actiepunten i.c.m. Vragen PvdA – 
Roosendaal moet vooruit, samen vooruit 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak  
 
Dit onderwerp is niet behandeld en is omwille van de tijd doorgeschoven naar een volgende 
commissievergadering.  

 
 
 

9. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 
 


