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Besluitenlijst Commissievergadering 6 april 2017 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: A.T. Eijck, M.C.J. Frijters, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. 

de Beer-van Kaam, R.G.J. van Broekhoven, J.C.J.M. van Dorst, E.J.C. de Regt, 
C.H.D. Hoendervangers CDA: A.G.A. van den Nieuwenhof, M.A.C.M.J. van Ginderen, 
A.A.M. Mol VLP: A. van Gestel, J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.J. van der Aa, 
M.J.G. Heessels D66: H.W. Emmen, W. Reijnders PvdA: M.S. Yap Nieuwe 
Democraten: A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: J.A.M. Verbraak 
 
  
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 21:45 uur 

 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Een ordevoorstel van de voorzitter om agendapunten 4 en 5 in het geheel af te ronden (ongeacht 
de eindtijd) geniet niet de voorkeur van een meerderheid van de commissie. De Raadsavond wordt 
derhalve zoals te doen gebruikelijk rond 23.00 uur afgerond.  

 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst  van de commissievergadering van 23 maart 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
4. Raadsvoorstel Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal i.c.m. 

Raadsmededeling 85B-2016 Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 
Eind december heeft het Cultuurnetwerk Roosendaal een Cultuurnota aangeboden aan de 
gemeente Roosendaal. Deze cultuurnota beschrijft hoe creatieve ondernemers, professionele 
organisaties en verenigingen samen een culturele netwerkorganisatie vormen. De cultuurnota 
beschrijft dat cultuur niet op zichzelf staat maar verbinding heeft met educatie, economie, 
citymarketing en de ontwikkeling van creatieve economie en cultuur voor mensen in de wijken en 
dorpen. De cultuurnota beschrijft verder proefprojecten waarmee nieuwe werkwijzen ontwikkeld 
worden. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  

- Er vinden gesprekken plaats met NS en de provincie over het monumentale 
stationsgebouw. De NS wil het pand geschikt maken voor activiteiten in het stationsgebouw 
ten behoeve van potentiële huurders/gebruikers op het gebied van cultuur. Wethouder 
Verbraak heeft aangegeven dat de raad nog voor het zomerreces een plan/voorstel mag 
verwachten. 

- In juni 2017 wordt de uitwerking van de Cultuurnota opgeleverd door de projectleider. Dan 
zal gekeken moeten worden wat realiseerbaar is. Dit kan ook gefaseerd zijn. Er wordt 
vooralsnog uitgegaan van bestaande budgetten. 

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

 
De fractie van de VVD overweegt een motie ten aanzien van een nadere financiële verantwoording 
van de door wethouder Verbraak genoemde  €500.000,- structureel (om alles uit de Cultuurnota uit 
te kunnen voeren). 

 
Dit raadsvoorstel is behandeld vanaf 2e  termijn.  
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5. Lis-brief nr. 1045030 wethouder Verbraak Economische Actiepunten i.c.m. vragen PvdA – 

Roosendaal moet vooruit, samen vooruit  
Brief waarin de raad geïnformeerd wordt over de Economische Barometer 2016 en over de lopende 
uitvoering van de economische actiepunten. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Dit raadsvoorstel is omwille van de tijd doorgeschoven naar een volgende commissievergadering. 
 
In een ordevoorstel heeft de fractie van GroenLinks voorgesteld om in de resterende commissietijd 
agendapunt 6 te behandelen. Een meerderheid van de commissie heeft hiermee ingestemd.  
 

 
6. Vragen Nieuwe Democraten Onderwijshuisvesting - stand van zaken 

Betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de Nieuwe Democraten over de doordecentralisatie 
van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- De doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs gaat met terugwerkende kracht in op 1 

januari 2017. 
- De doordecentralisatie van het primair onderwijs gaat in op 1 januari 2018. 

 
Dit raadsvoorstel gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft hierbij de motivering gegeven dat de fractie eerst de 
feiten op tafel wil omtrent de eerder gedane toezegging van de wethouder dat de 
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting vóór 1 januari 2017 geregeld zou zijn.   
 
 

7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


