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Samenvatting besluiten en toezeggingen 

raadsvergadering 8 juli 2015 
 
 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 
(SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. 

Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) (vanaf 19.00 uur), B. Missal (SP) (vanaf 19.25 

uur), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), 

E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), 

M.F.C. Vermeulen (D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: - 

 

 
1. Opening en vragenhalfuur 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 
Tijdens het vragenhalfuur zijn de volgende vragen gesteld: 
 

 Vragenhalfuur VLP inzake Locatie Stadskantoor. De vragen zijn mondeling beantwoord 
door wethouder Lok. Wethouder Lok heeft hierbij tevens verwezen naar raadsmededeling 
39B-2015 Huisvesting bestuur en ambtenaren die vandaag (8 juli 2015) met de dagmail 
aan de Raad is verzonden. 

 Vragenhalfuur Nieuwe Democraten inzake Ruilwinkel. De vragen zijn mondeling 
beantwoord door wethouder Schenk. 

 Vragenhalfuur VLP inzake Verkeerssituatie Voltastraat. De vragen zijn mondeling 
beantwoord door wethouder Lok. 

 Vragenhalfuur Nieuwe Democraten inzake Draaideurzorg. De vragen zijn mondeling 
beantwoord door wethouder Polderman.  

 
2. Vaststellen raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 

 Agendapunt 7.a: Raadsmededeling 28O-2015 Startnotitie Duurzaamheidsagenda komt, op 
verzoek van D66/PvdA/GroenLinks (de fracties die de raadsmededeling geagendeerd 
hebben) te vervallen. Dit naar aanleiding van de brief d.d. 7 juli 2015 van wethouder 
Theunis over dit onderwerp.  

 



 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2015     pagina 2 

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal 

van 10  en 11 juni 2015 
 
De besluitenlijsten van 10 en 11 juni 2015 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten. 
 
 

5. A-CATEGORIE 
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 
 

5a. Voorstel 28  Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Boulevard 
83-85 in Roosendaal voor het realiseren van zes appartementen 

 
5b. Voorstel 29 Bestemmingsplan Westelaarsestraat 54 
 
5c. Voorstel 30  Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal-Nispen 

 
 

6. B-CATEGORIE 
 
6a. Voorstel 31 Instellen Groenfonds ten behoeve kwaliteitsverbetering landschap 
 

Tijdens de behandeling van voorstel 31 is het Amendement 1 Groenfonds ingediend. Met dit 
amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om:  

 
Besluit 
 
Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:  

vaststellen van een gemeentelijke reserve, in de vorm van een groenfonds, voor het storten van 
compensatiegelden, die vervolgens dienen te worden ingezet op bestedingsdoelen ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in het (te actualiseren) gemeentelijk 
landschapsbeleidsplan. 

Amendement 1 is raadsbreed aangenomen.  
 

Het geamendeerde voorstel 31 is unaniem aangenomen. 
 

 
6b. Voorstel 32 Bestuursrapportage 2015 

 
Bij de behandeling van voorstel 32 heeft wethouder Verbraak toegezegd dat, zodra hij de motie 
Bibliotheekwerk uit de raadsvergadering van 24 september 2014 heeft uitgevoerd, hij dit aan de raad 
zal mededelen waarbij tevens de resultaten zullen worden aangegeven.  
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat een eventueel structureel tekort van de parkeerheffingen in ieder 
geval niet zal worden opgelost door de parkeertarieven te verhogen.  
 
Tijdens de behandeling van voorstel 32 is het Amendement 2 Overschot gelden niet vrij toegankelijke 
zorg ingediend. Met dit amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld: 
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Besluit: 
 
Beslispunt 3 als volgt te wijzigen: 
 
3. De Programmabegroting 2015 te wijzigen volgens bijgaande begrotingswijzigingen met dien 
verstande dat het te verwachten overschot binnen het programma Niet vrij toegankelijke zorg (per 
saldo: 1,4 miljoen euro) niet wordt ingezet als dekkingsmiddel, maar een eventueel overschot mee te 
nemen in de jaarrekening. 
 
Het amendement 2 is met 14 stemmen voor (PvdA, VLP, SP en Nieuwe Democraten) en 21 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
Het voorstel 32 is unaniem aangenomen.  
 
Stemverklaring SP: 
De SP-fractie vindt het wat voorbarig om al na een paar maanden in 2015 te veronderstellen dat 
middelen op het programma Zorg en Stimuleren niet benut zullen worden. Aangezien de beleidslijnen 
en de beleidskeuzes op dat programma in deze bestuursrapportage niet worden aangepast, zal het 
mogelijke effect van de huidige begrotingsaanpassing zijn dat uiteindelijk bij de jaarrekening 2015 op 
deze onderdelen zal worden overschreden en deze derhalve onderdeel zullen uitmaken van het 
rekeningresultaat. Met deze constatering als aanvulling kan de SP-fractie instemmen met het 
raadsvoorstel inzake de Bestuursrapportage 2015.   
 
 
Bij behandeling van dit voorstel is eveneens Motie 1 Evaluatie Bestuursrapportage ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit 
 
De Auditcommissie de opdracht te geven te evalueren of één Bestuursrapportage per jaar, met als 
peildatum 1 juni,  de sturingsmogelijkheid van de gemeenteraad heeft versterkt in vergelijking met de 
vorige werkwijze (twee bestuursrapportages) en de raad over de bevindingen uiterlijk 1 oktober 2015 te 
informeren. 
 
Motie 1 is ingetrokken nadat de voorzitter van de Auditcommissie heeft aangegeven dat een van de 
taken van de auditcommissie is, om op periodieke basis de Planning & Control cyclus te bespreken met 
de portefeuillehouder en de concerncontroller. Dit gesprek vindt na de zomer wederom plaats. Zoals te 
doen gebruikelijk wordt het verslag hiervan bij de notulen van de Auditcommissie opgenomen. Op deze 
manier wordt in informele zin reeds invulling gegeven aan de strekking van de motie.  
 
 
Bij behandeling van dit voorstel is eveneens Motie 2 Onderzoek naar bereikbaarheid en tevredenheid 
van de Hulp bij de Huishouding (WMO). Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het College op 

 Een onderzoek te doen naar de huidige bereikbaarheid en tevredenheid bij de Hulp bij de 
Huishouding (WMO) en op basis daarvan eventueel voorstellen voor verbetering te doen; 

 De Adviesraad voor het Sociaal Domein actief te betrekken bij dit onderzoek; 

 De Gemeenteraad uiterlijk in het najaar van 2015 over de uitkomsten van het onderzoek en de 
aanbevelingen te informeren. 

 
Motie 2 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP en Nieuwe Democraten) en 
7 stemmen tegen (VVD, GroenLinks en D66) aangenomen. 
 
Stemverklaring D66: 
Wij zullen deze motie niet steunen omdat zo in ieder geval niet de schijn ontstaat dat de raad een 
opdracht geeft aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
 



 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2015     pagina 4 

Bij behandeling van dit voorstel is Motie 3 Bibliotheekwerk ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht: 
 
Draagt het college op om voor 1 oktober 2015: 

1. De motie alsnog uit te voeren, met dien verstande dat er eerst met de bibliotheek (VANNu) 
meerjarige subsidieafspraken worden gemaakt, die recht doet aan: 

o het geschetste alternatief van de bibliotheek (VANnU); 
o de opmerkingen van alle fracties over dit onderwerp de afgelopen maanden, waarbij 

met name een kleinere kernvestiging, de bibliotheek op school, de aanpak 
laaggeletterdheid en  volwaardige voorzieningen met voldoende service in onze wijken 
en dorpen centraal staan 

o de beleidsuitgangspunten van de gemeente Roosendaal,  
2. Een realistisch subsidieplafond hierbij vast te stellen, die recht doet aan voornoemde 

uitgangspunt onder 1,  waarbij de reeds  structureel opgenomen subsidiekorting vanaf 2016 e.v. 
wordt herzien; 

 
Motie 3 is met 12 stemmen voor (PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 23 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en SP) verworpen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De fractie van de Nieuwe Democraten dient deze motie mede in maar wij zouden het fijn vinden dat dat 
voortaan niet meer hoeft omdat moties gewoon klip en klaar worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn.  
 

6c. Voorstel 33 Jaarstukken 2014 
 

Tijdens de behandeling van voorstel 33 is het Amendement 3 Middelen Economisch Actieplan  
ingediend. Met dit amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om: 
 
Besluit: 
 

 De incidenteel voor het economisch actieplan benodigde middelen van € 1.228.000 te reserveren.   
 
Te wijzigen in: 
 

 € 1.228.000 te storten in de Algemene Reserve en bij het raadsvoorstel Economisch Actieplan 
(najaar 2015) het benodigde en onderbouwde krediet te voteren en middels een begrotingswijziging 
mogelijk te onttrekken aan de Algemene Reserve 

 
Het amendement 3 is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en D66) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, en SP) aangenomen.  
 
Het geamendeerde Voorstel 33 is unaniem aangenomen. 
 
 
Bij behandeling van dit voorstel is Motie 4 Roosendaalse Pas ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 

  
Besluit 
 
Dat het college een nieuw onderzoek doet naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de invoering 
van de Roosendaalse Pas, waarbij de Alkmaar Pas een stimulerend voorbeeld is, en hierover de 
gemeenteraad voor 1 september 2015 een raadsvoorstel doet. 
 
Wethouder Polderman heeft verzocht deze motie aan te houden tot de bredere discussie die na het 
zomerreces zal plaatsvinden over het armoede- en minimabeleid.  
 
Motie 4 is aangehouden. 
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6d. Voorstel 34 Begrotingen 2016 (voorlopige) jaarrekeningen 2014 van de  
gemeenschappelijke regelingen 

 
Bij de behandeling van voorstel 34 heeft wethouder Verbraak aangegeven dat afgelopen maandag (6 
juli 2015) de 9 portefeuillehouders van de 9 deelnemende gemeentes van de WVS-groep een akkoord 
hebben bereikt over de herstructureringsopdracht. Het voorstel zal kort na het zomerreces aan de raad 
worden aangeboden. Tevens zal de raad dan vanuit de WVS-groep c.q. Hart van West-Brabant een 
uitnodiging ontvangen ten behoeve van het bijwonen van een informatieavond.     
 
 
Tijdens de behandeling van voorstel 34 is eveneens het Amendement 4 RvS Begrotingen 2016 en 
(voorlopige) jaarrekeningen 2014 gemeenschappelijke regelingen - OMWB ingediend. Met dit 
amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om: 
 
Besluit: 
 

 Beslispunt 1.i. te schrappen; 

 Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen: 
2.  Niet in te stemmen met de begroting 2016 van de OMWB, tenzij: 

a) een deugdelijke toelichting en onderbouwing bij de ramingen (zowel uitgaven als 
inkomsten), die nieuw zijn of die aanzienlijk afwijken ten opzichte van de begroting 
2015 toegevoegd worden. We stemmen dan ook niet in met het budget van € 1,5 
miljoen voor de ontwikkelagenda; 

b) de risico's in vergelijking met de begroting 2015 beter en uitgebreider in de begroting 
worden toegelicht; de indruk bestaat dat de vermelde risico's op meerdere onderdelen 
te laag zijn ingeschat, met name het risico op de achterblijvende omzet; 

c) de voor 2016 geplande ICT-investering en de financiële gevolgen daarvan in de 
begroting 2016 worden verwerkt, met name omdat wij het beoogde budgetneutraal 
realiseren van deze investering niet haalbaar achten; 

d) wij aanvullende toelichting verkrijgen op de schuldenpositie van de OMWB (zie 
paragraaf Financiering blz.22 Begroting 2016), vooral ook in combinatie met de uit de 
voorlopige jaarrekening 2014 blijkende balansposten debiteuren en nog te factureren 
omzet (samen bijna 7 miljoen euro). En dat in samenhang hiermee kritischer wordt 
omgegaan met het afboeken van dubieuze vorderingen, zoals in 2013 en 2014 heeft 
plaatsgevonden; 

e) eerst inzichtelijk wordt gemaakt waarvoor het budget van € 194.000 dat uit de VVGB-
middelen wordt geraamd voor de collectieve taken, precies zal worden ingezet;  

 De oorspronkelijke beslispunten 2 t/m 5 opnieuw te nummeren. 
 
Het amendement 4 is unaniem aangenomen.  
 
Tijdens de behandeling van voorstel 34 is eveneens het Amendement 5 RvS Begrotingen 2016 en 
(voorlopige) jaarrekeningen 2014 gemeenschappelijke regelingen – WVS-groep ingediend. Met dit 
amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1.g. onder d: 
“niet automatisch iedere uitgestroomde Wsw-medewerker uit de gemeente Roosendaal wordt 
vervangen door iemand uit de doelgroep van de Participatiewet” 
  
Te wijzigen in: 
 
“alhoewel het begrijpelijk is dat WVS-groep in haar begroting 2016 het voorstel opneemt om 
uitgestroomde WSW-medewerkers te vervangen door andere kandidaten uit de doelgroep 
Participatiewet is er thans nog geen definitieve besluitvorming over de bestuursopdracht op basis 
waarvan de toekomstige positie van WVS-groep duidelijk moet worden”  
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En 
 
Beslispunt 1.g. onder h: 
 
“WVS-groep en de in WVS-groep deelnemende gemeenten doorpakken ten aanzien van het 
herstructureringstraject en de implementatie hiervan ten einde de WVS-groep (financieel) 
toekomstbestendig te maken. Dit betekent uitvoering van SW-taken binnen Rijksbudget” 
 
Te wijzigen in:  
 
“ WVS-groep en de in WVS-deelnemende gemeenten dienen door te pakken ten aanzien van het 
herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde WVS (financieel) toekomstbestendig te 
maken. Voor de gemeente Roosendaal is de nog vast te stellen bestuursopdracht leidend”  
 
Het amendement 5 is met 16 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, Nieuwe Democraten en D66) en 19 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks) verworpen.  
 
Tijdens de behandeling van voorstel 34 is het Amendement 6 RvS Begrotingen 2016 en (voorlopige) 
jaarrekeningen 2014 gemeenschappelijke regelingen Werkplein Hart van West-Brabant  ingediend. Met 
dit amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om: 
 
Besluit: 

 
Beslispunt 1.h. onder b: 
 
“de inrichting van de organisatie in samenhang dient te gebeuren met de herstructurering van de WVS-
groep waarbij het resultaat van de organisaties tezamen dient te zijn het komen tot een optimale 
integrale benadering van arbeidsontwikkeling in de totale keten, een versterking van de regiefunctie van 
de gemeente op de uitvoering waardoor de toekomstige financiële tekorten beperkt kunnen worden. Het 
Werkplein is leidend in de uitvoering van de Participatiewet en maakt hierbij gebruik van o.a. de 
structuur van de WVS-groep. Uitdrukkelijk is het de bedoeling om de activiteiten binnen Rijksbudget uit 
te voeren” 
  
Te wijzigen in: 
 
“de inrichting van de organisatie in samenhang dient te gebeuren met de herstructurering van de WVS-
groep waarbij het resultaat van de organisaties tezamen dient te zijn het komen tot een optimale 
integrale benadering van arbeidsontwikkeling in de totale keten, een versterking van de regiefunctie van 
de gemeente op de uitvoering waardoor de toekomstige financiële tekorten beperkt kunnen worden. Het 
Werkplein is leidend in de uitvoering van de Participatiewet en maakt hierbij gebruik van o.a. de 
structuur van de WVS-groep. Uitdrukkelijk is het de bedoeling om de activiteiten in beginsel binnen 
Rijksbudget uit te voeren, maar de kwaliteit van de dienstverlening staat centraal” 
 
En 
 
Beslispunt 1.h. onder d: 
 
“het Werkplein maximaal dient in te zetten op het terugdringen van het klantenbestand om zodoende 
binnen het Rijksbudget te kunnen blijven alsook om de gemeentelijke bijdragen niet te laten stijgen 
binnen de eerder in het bedrijfsplan gestelde kaders.” 
 
Te wijzigen in:  
 
“het Werkplein maximaal dient in te zetten op het terugdringen van het klantenbestand om zodoende in 
beginsel binnen het Rijksbudget te kunnen blijven alsook om de gemeentelijke bijdragen niet te laten 
stijgen binnen de eerder in het bedrijfsplan gestelde kaders. Centraal staat hierbij dat de kwaliteit, 
continuïteit en effectiviteit van de dienstverlening wordt versterkt en duurzaamheid in arbeid wordt 
nagestreefd. 
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Het amendement 6 is met 14 stemmen voor (PvdA, VLP, SP en D66) en 21 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De fractie Nieuwe Democraten vinden het een buitengewoon sympathiek amendement en we hadden 
het dolgraag willen steunen, ware het niet dat het woordje „in beginsel‟ impliceert dat je daarmee een 
volledige vrijbrief geeft om boven alle budgetten heen te gaan en dat vinden wij net een stap te ver.  
 
Het geamendeerde Voorstel 34 is unaniem aangenomen. 
 
Stemverklaring PvdA: 
De PvdA wordt geacht tegen te hebben gestemd t.a.v. beslispunt 1.h. Werkplein Hart van West-
Brabant. 
 
Stemverklaring VLP: 
De fractie van de VLP vindt de behandeling van al deze stukken in zo‟n korte en minimale cyclus niet 
wenselijk. Wij hebben notie genomen van het voornemen om later dit jaar daarover met elkaar een 
discussie te voeren, die zullen wij op dat moment ook graag voeren. Omdat derhalve onze invloed en 
macht op deze begrotingen zo klein zijn; Of we nu voor of tegen stemmen, het is brood noch vis. Maar 
we zijn een positieve partij dus afwijzen zullen wij het zeker niet.    
 

 
7. C-CATEGORIE 

 
7a. Raadsmededeling 28O-2015 Startnotitie duurzaamheidsagenda 

 
Dit agendapunt is bij vaststellen van de agenda komen te vervallen (zie agendapunt 2: vaststellen 
raadsagenda). 
 
 
8. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
3 september 2015. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 


