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Besluitenlijst Commissievergadering 7 december 2017 

Aanwezigen 

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

C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van Broekhoven, E.J.C. de Regt, C.J. Gabriëls, C.G.M. 
Janssen CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, S. Hamans  VLP: J.F.A. Heeren, W.C.H. 
Brouwers, J.M.M. Hertogh SP: M.A.K. van Heumen, M.J.G. Heessels D66: H.W. 
Emmen. W. Reijnders PvdA: P.R. Klaver, M.S. Yap Nieuwe Democraten: P.A.M.P. 
Beesems, A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
In verband met de afwezigheid van burgemeester Niederer wordt agendapunt 4 – Raadsvoorstel 1e 
wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) door wethouder Theunis 
overgenomen.  
 
De PvdA-fractie verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 8 – Raadsvoorstel herinrichting 
openbaar gebied “Rondom de Nieuwe Markt”. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 
 
3. RAADSVOORSTEL BELASTINGVOORSTELLEN 2018 

Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een 
juiste heffing en invordering mogelijk te maken. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
-De verwachting is dat het voorstel met betrekking tot het omgekeerd inzamelen in het eerste 
kwartaal van 2018 aan de raad kan worden aangeboden.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
 

4. RAADSVOORSTEL 1E WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIO WEST-
BRABANT (RWB) 
Sinds 2011 werken 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen samen in de Regio West-Brabant 
(RWB). In 2016 en 2017 is gewerkt aan de doorontwikkeling. Volgend op dit besluit over 
doorontwikkeling van de RWB is het nodig de gemeenschappelijke regeling aan te passen.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
-Elke samenwerking in de regio moet worden gemeten aan economische betekenis; De focus ligt 
op economische ontwikkeling. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
 

5. RAADSVOORSTEL PLAN VAN AANPAK DOORDECENTRALISATIE CENTRUMGEMEENTE 
Vanaf 1 januari 2020 komt de huidige centrumgemeenteconstructie voor de uitvoering van 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, het OGGZ-team en verslavingszorg te vervallen.  
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Vanaf dat moment is elke gemeente zelf (mede) verantwoordelijk en ontvangt elke gemeente 
hiervoor budget van het Rijk. Om de ondersteuning voor kwetsbare inwoners te organiseren dienen 
gemeenten regionaal samen te werken. Het Rijk heeft daarom bepaald dat gemeenten in 2017 een 
regionaal plan moeten opstellen waarin is opgenomen hoe deze taken vanaf 2020 uitgevoerd gaan 
worden. De raad wordt voorgesteld het Plan van Aanpak doordecentralisatie taken 
centrumgemeenten West-Brabant West vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven: 
- Op dit moment ligt het kader stellende document “Plan van aanpak Doordecentralisatie 

Centrumgemeente” voor; De financiële consequenties moeten op een later moment nog met de 
raad worden besproken.  

- Wethouder van Poppel hoopt op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over het 
verdeelmodel;  

- Mogelijk wordt de startdatum in 2020 nog naar achteren geschoven.  
- De raad wordt in de gelegenheid gesteld om te toetsen of de door de raad gestelde kaders 

goed opgenomen zijn in het Programma van Eisen; Het proces zal gelijkend de inkoop van de 
Jeugdzorg worden vormgegeven.   
 

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

 
6. RAADSVOORSTEL HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN BULKSTRAAT 

De raad wordt voorgesteld het Herstelbesluit bestemmingsplan Bulkstraat vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis volgende aangegeven: 
- Het feit dat de eigenaar reeds met werkzaamheden is aangevangen is voor risico eigenaar. 
- Het plan valt binnen de geluidsnormen. 

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

7. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN TOLBERG 
Voor Tolberg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft een actualisatieplan. De raad 
wordt voorgesteld het bestemmingsplan Tolberg vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
-Het bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg komt nog naar de raad.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering 
 
De VLP komt met een amendement met betrekking tot het Winkelcentrum Tolberg. Dit omdat het 
bestemmingsplan Winkelcentrum Tolberg nog separaat naar de raad komt.   
 
De VLP heeft daarnaast opgemerkt dat geluidswerende voorzieningen alleen toegestaan zijn in de 
categorie ‘verkeer’, terwijl de geluidswallen naast het spoor, de Thorbeckelaan en naast de Willem 
Dreesweg als ‘groen’ zijn ingetekend. De VLP zal een amendement indienen om dit te corrigeren.  

 
 
8. RAADSVOORSTEL HERINRICHTING OPENBAAR GEBIED “RONDOM DE NIEUWE MARKT” 

De raad wordt voorgesteld de herinrichting van de delen van het openbaar gebied “Rondom de 
Nieuwe Markt” qua vormgeving aan te laten sluiten bij de uitgevoerde herinrichting van de Nieuwe 
Markt. Tevens wordt voorgesteld om kredieten beschikbaar te stellen voor de directievoering in de 
Binnenstad en de eerste activiteiten in het kader van Smart Retail City Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven:  
- In januari 2018 wordt het plan Smart Retail City aan de raad aangeboden 
- De opgave ‘Oost-West’ fietsverbinding wordt in samenhang bezien met andere fiets-

gerelateerde opgaven (scootervrije binnenstad, fietsnietjes, fietsenstalling). Ook dit komt naar 
verwachting in januari 2018 naar de raad.  
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Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De VLP komt met een amendement om de Binnenstaddirectie per 1 april 2018 te beëindigen.  
De VLP komt daarnaast met schriftelijke vragen ten aanzien van de Centrumring.  
 
De PvdA-fractie beziet of zij het voorstel zo kan steunen of dat zij het wil aanpassen om het 
voorstel nog wat sterker te maken. Voor de PvdA-fractie is dit derhalve een B-stuk.  
 
 

9. 308-2017 VRAGEN PVDA – COMMUNICATIE VERGUNNINGVERLENING 
BIOMINERALENFABRIEK EN 309-2017 VRAGEN NIEUWE DEMOCRATEN – NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN BIOMINERALENFABRIEK 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis terugverwezen naar de beantwoording op de 
schriftelijke vragen.  
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie overweegt met een motie te komen.  
 

  
 

10. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 7 december 2017 om 22.15 uur. 

 


