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Besluitenlijst Commissievergadering 21 september 2017 

Aanwezigen 

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

R.G.J. Broekhoven, E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.J. Gabriëls CDA: 
M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: M. Verbeek, O. Mouwen, J.F.A. Heeren, J.M.M. 
Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels, W. Claessens-Vloedgraven D66: H.W. 
Emmen PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. Schijvenaars 
GroenLinks: - 

College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.55 uur 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 14 september 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

 
4. Raadsvoorstel ’t Zand - Welstand 

Ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling ’t Zand zijn bij deze 
gebiedsontwikkeling passende welstandscriteria nodig. De raad wordt voorgesteld de 
welstandscriteria voor ’t Zand vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit onderwerp is rechtstreeks als B-stuk op de commissieagenda geplaatst.  
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- De eis energieneutraal kan niet per definitie worden opgelegd omdat in het gebied veel hoge 

bomen staan die beschermd moeten worden. Dit kan beperkingen opleveren voor de 
zonnepanelen;  

- Er is, ook naar aanleiding van de duurzaamheidsagenda, in het plan rekening gehouden met 
klimaatadaptatie, waarbij regenwater zoveel mogelijk in het bestaande gebied wordt 
opgevangen. 

 
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 

 
5. Raadsmededeling 48-2017 Programma van Eisen ‘Huis van de Gemeente’ 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het collegebesluit waarin het programma van 
eisen voor het Huis van de Gemeente is vastgesteld. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- De Provincie maakt in november 2017 een keuze ten aanzien van welke partij Mariadal gaat 

ontwikkelen; 
- Er wordt rekening gehouden met de motie van 22 december 2016 (2016-M52, Stadskantoor 

blijft in verbinding met Mariadal); 
- Er kan op dit moment nog geen datum worden gemeld voor wat betreft de start van de 

renovatie van het Stadskantoor. Als alles meezit zou het nieuwe gebouw in 2020 gereed 
kunnen zijn.   
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
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6. Raadsmededeling 43-2017 Citymarketingstrategie Roosendaal 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de door Bureau Connect ontwikkelde 
citymarketingstrategie voor Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- De kwartiermaker is maandag 18 september jl. begonnen; In een proeftuinfase wordt tot maart 

2018 de Citymarketingstrategie uitgewerkt. De raad zal regelmatig over de ontwikkelingen 
worden gerapporteerd en in maart 2018 zal er een voorstel richting de Raad komen; Dan zullen 
ook keuzes gemaakt worden ten aanzien van het structureel in de begroting opnemen van een 
budget voor Citymarketing.   

- Wethouder Verbraak heeft toegezegd aan de kwartiermaker het verzoek van de VVD-fractie 
mee te zullen geven om het te verwachten kostenplaatje reeds eerder (eerden dan afloop 
pilotfase) met de raad te delen.  

- Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat de punten die door de commissie zijn ingebracht 
aan de kwartiermaker zullen worden meegegeven en dat er nog een 
raadsinformatiebijeenkomst zal volgen waarin de kwartiermaker zijn plan van aanpak 
presenteert.  
 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie overweegt een motie om de profilering scherper te formuleren.  
Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie om een budget mee te geven voor Citymarketing.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dat zij nog nader met andere fracties wil 
nadenken over met name de aspecten ambitie en identiteit in de citymarketingstrategie.  
 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven met de PvdA te willen meedenken en 
derhalve is het voor de fractie van de Nieuwe Democraten een B-stuk. 
 
D66 heeft aangegeven met de PvdA, Roosendaalse Lijst en Nieuwe Democraten mee te willen 
denken en derhalve is dit voor D66 een B-stuk.  
 
Vz. verzoekt de eventueel in te dienen moties dinsdag a.s. voor 12.00 uur bij de griffie aan te 
geven.  

 

4. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 


