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Besluitenlijst Commissievergadering 29 juni 2017 en 6 juli 2017 
(P&C Stukken) 

 

 
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: C.Koop 
Deelnemers: VVD: J.P.L.M. van den Beemt, G.A.H.M. Boons, G.A.W.A. Verhoeven, M.C.J. Frijters 

(6/7), S. Vermeulen (6/7) Roosendaalse Lijst: E.J.C. de Regt, C.G.M. Janssen, 
R.G.J. van Broekhoven, C.A.J.M. Goossens, Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, C.H.D. 
Hoendervangers, J.C.J.M. van Dorst, C.J. Gabriëls, R. Niehot (6/7) CDA: A.G.A. van 
den Nieuwenhof, A.A.M. Mol, M. Aygün, S. Hamans (29/6) VLP: A. van Gestel, 
W.C.H. Brouwers, J.F.A. Heeren (6/7) SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels, M.A.K. van 
Heumen D66: H.W. Emmen (29/6) B. Taher (29/6) A.K. Raggers (6/7) PvdA: M.S. 
Yap, P.R. Klaver (29/6) Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. Schijvenaars 
GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad  

College:  burgemeester: J.M.L. Niederer, wethouders: C.A. Lok, A.A.B. Theunis, 

J.A.M. Verbraak, C.A.E.M. van Poppel,  S.D.A.H. Schenk-Dekkers 

  
Deze vergadering is op 29 juni 2017 om 23.30 uur geschorst, na de reactie van de wethouders op 
de eerste termijnen. De vergadering is hervat op donderdag 6 juli 2017, om 19.30 uur.  

 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
 
De voorzitter licht kort de vergaderorde toe.  
 
 

2. JAARSTUKKEN 2016, BESTUURSRAPPORTAGE 2017 EN KADERNOTA 2018 
 
Door de fracties zijn de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen en moties aangekondigd: 
 
Roosendaalse Lijst 

 Motie Arbeidsmarktagenda 

 Motie onderzoek naar mogelijkheden subsidiëring sport t.b.v. ouderen in armoede 

 Motie muziekeducatie en bevorderen van instroom jonge muzikanten (samen met CDA, 
VLP en GroenLinks) 

 
CDA 

 Motie extra impuls Integrale Kind Centra (door het aanstellen van een (tijdelijke) 
aanjager/verbinder t.b.v. de doorontwikkeling van de Integrale Kind Centra) 

 

SP 

 Oormerken Buiggelden 

 Meer geld voor de Roosendaalse Werk op Maat banen 

 Schrappen van het plan WoonConnect (300.000,-) 

 Verhogen bijdrage aan Stichting Paul 

 Motie geld vrij maken in de armoedeagenda om ouderen te kunnen laten sporten 

 Motie consequenties in kaart brengen ten behoeve van voorziening treffen inzake de 
Biomineralenfabriek (om de Biomineralenfabriek niet naast een woonwijk te plaatsen). 

 

VVD 

 Motie ten behoeve van het voorbereidingen treffen voor het oprichten van een permanente 
hoorcommissie Gemeenschappelijke Regelingen  
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VLP 

 Amendement Fietsenstalling (samen met Roosendaalse Lijst en CDA) 

 Amendement (op de Jaarrekening 2016) Jaarrekeningresultaat van 500.000 euro niet naar 
de algemene reserves maar t.b.v. de ontsluiting Tolberg (samen met PvdA) 

 
D66 

 Motie Regenboogzebrapaden 
 
PvdA 

 Stimulering Roosendaalse economie en arbeidsmarkt 

 Amendement investeren in Roosendaals onderwijs (structureel 2,5 miljoen) 

 Motie invoering Buurtrechten 

 Extra impuls verkeersontsluiting Tolberg 
 
Nieuwe Democraten 

 Stimuleringsregeling om mensen in vaste dienst te nemen 

 Meer geld naar zorg (dagbesteding ouderen en mantelzorgers) 

 Structureel meer geld voor grijs en groen (o.a. t.b.v. meer werkploegen in wijken en 
buurten) 

 Impuls armoedebestrijding (o.a. invoering Roosendaal Pas) 

 Motie maximum stellen aan ratio weerstandsvermogen 

 Meer betaalbare woningen voor specifieke doelgroepen 
 

GroenLinks 

 Motie m.b.t. gespecialiseerde Jeugdzorg 

 Motie tiny houses/earth ships 

 Motie uitbreiding bomenareaal 
 
Korte Samenvatting van Toezeggingen en Opmerkingen van het College 

 
Van de volgende vragen is toegezegd dat deze schriftelijk zullen worden beantwoord: 

 Is de verhoging van de toeristenbelasting structureel en zo ja, moet deze dan niet 
meegenomen worden als structurele opbrengst in de Kadernota 2018? 

 Het aantal claims en de toegekende schadebedragen zijn fors gestegen, waardoor de 
prolongatie-premie voor de WA-verzekering voor 2017 € 120.000 hoger is dan begroot. 
Wat voor schadeclaims zijn dit geweest?  

 Welke initiatieven zijn er genomen ter versterking van het voorliggend veld (€ 700.000)? 

 De VLP heeft aangegeven meer informatie te willen hebben over het project tijdelijke 
huurwoningen en verzoekt hier (via de griffie) schriftelijk antwoord op.  

 De VLP heeft tevens aangegeven meer informatie te willen hebben over de afspraken die 
gemaakt zijn met het Gertrudis/Norbertuscollege (doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting) en verzoekt hier (via de griffie) schriftelijk antwoord op.  

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad een uitnodiging zal ontvangen voor een 
themabijeenkomst (vóór de Programma Begroting) ten aanzien van projecten die specifiek gericht zijn 
om inwoners van Roosendaal maximaal aan het sporten en bewegen te krijgen (tevens in relatie tot 
participatie). 
 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat de adviesnota cultuur in oktober 2017 naar de raad komt. 
De raadsmededeling over de Citymarketingstrategie Roosendaal komt nog voor de zomer richting raad. 
 
Wethouder Van Poppel heeft aangegeven dat het integraal armoedebeleid in september naar de raad 
komt. 
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de documenten met betrekking tot de second opinion inzake de 
Biomineralenfabriek in september beschikbaar komen, waarop het college formeel een besluit neemt 
op de vergunningaanvraag. 
 
Wethouder Schenk heeft aangegeven dat de raad op korte termijn een raadsmededeling ontvangt over 
de stand van zaken van Verbindend Water. 
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Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat het integraal veiligheidsplan 2018 in 
november/december 2017 richting de raad komt.  
 
 
3. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 

 
Deze vergadering is op 29 juni 2017 om 23.30 uur geschorst, na de reactie van de wethouders op de 
eerste termijnen. De vergadering is hervat op donderdag 6 juli 2017, om 19.30 uur en gesloten om 
21:30 uur. 

 
 
 
 

De voorzitter van de Commissie 
 
 

J.J.M.M. Wezenbeek 


