
Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 22 oktober 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 H.J. Polderman, A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 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), G.A.H.M. Boons 

(VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), 

J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), 

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

van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 

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 (Partij 

Verhoeven),  J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), J.F.A. Heeren (VLP), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten)  
 
 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 

De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

15 oktober 2015 
 
De besluitenlijst van 15 oktober 2015 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

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

 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 
B25–2015 Vermindering m2 kantoorruimte 
Wethouder Verbraak heeft verwezen naar zijn schriftelijke beantwoording. 
 
B26-2015 Opvang vluchtelingen 
Wethouder Polderman heeft aangegeven t.a.v. de communicatie de raad te zullen betrekken.  



c. Actielijst en motielijst 
  

Over de actielijst en de motielijst zijn geen opmerkingen gemaakt. 
 

 
5. A-CATEGORIE 

 
Over onderstaand voorstel is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd. 
 
 
a. Raadsvoorstel 41  Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene  

    Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

 
 
6. B-CATEGORIE 
 
a. Interpellatie Nieuwe Democraten, de PvdA, GroenLinks, VLP en Partij Verhoeven inzake 

verdeeld standpunt college B&W inzake Economisch Actieplan 
 

Deze interpellatie handelde over de gang van zaken rondom het verdeeld standpunt van het college B&W 
ten aanzien van het Economisch Actieplan. De burgemeester heeft de vragen beantwoord. Hij heeft 
aangegeven dat het niet de bedoeling is geweest om de tegenstem van wethouder Polderman op 
het Economisch Actieplan in het collegebesluit op te nemen. De argumentatie van wethouder Polderman 
om tegen te stemmen blijft verder een college-interne aangelegenheid; Collegevergaderingen zijn  
besloten vergaderingen en enkel de collegebesluiten gaan naar buiten.  
 
Bij de beraadslaging van dit onderwerp zijn geen moties ingediend.  
 
 
b. Raadsvoorstel 45  Benoeming tijdelijk lid Auditcommissie  
 
Raadslid G.A.H.M. Boons is benoemd tot tijdelijk lid van de Auditcommissie.  
 

 
7. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
5 november 2015. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 
 
 


