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Besluitenlijst Commissievergadering 16 november 2017 

Aanwezigen 

Voorzitter: C.G.M. Janssen (deels bij agendapunt 8; dhr. J.J.M.M. Wezenbeek) 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst: 

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.J. Gabriëls, J.C.J.M. van Dorst, R. Niehot, CDA: S. 
Hamans, M. Aygün, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers VLP: M. Verbeek, A. 
van Gestel, J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.A.K. van Heumen D66: H.W. 
Emmen, W. Reijnders PvdA: P.R. Klaver, M.S. Yap Nieuwe Democraten: P.A.M.P. 
Beesems, A.J. Schijvenaars GroenLinks: - 

College: J.M.L. Niederer, J.A.M. Verbraak, S.D.A.H. Schenk-Dekkers 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 12 oktober 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Raadsvoorstel vaststellen van de verordening speelautomatenhallen 

Het college stelt de raad voor een nieuwe verordening Speelautomatenhallen vast te stellen. De 
huidige verordening Speelautomatenhallen dateert uit 1999 en is in juridische zin verouderd.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Tijdens de beraadslaging heeft burgemeester Niederer het volgende aangegeven: 
-Samen met Novadic Kentron zullen we zeer zorgvuldig zijn in de voorwaarden -als het aan de orde 
komt- om een nieuwe ontwikkeling op De Stok mogelijk te maken.  

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

 
 

5. Raadsvoorstel Wijziging APV 
De laatste wijziging van de APV dateert van december 2016. Inmiddels is er een aantal nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom is het gewenst de APV aan te passen.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
Tijdens de beraadslaging heeft de fractie van de Nieuwe Democraten verzocht om een overzicht 
van de verdeling van het aantal geüniformeerden in relatie tot de misdaadcijfers per wijk/buurt. De 
burgemeester heeft verzocht om deze vraag te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel 
Actieplan Integrale Veiligheid en dus niet bij de wijziging van de APV. Burgemeester Niederer heeft 
toegezegd de beantwoording (schriftelijk) te verzorgen ruim voor behandeling van het raadsvoorstel 
Actieplan Integrale Veiligheid. 

 
Het aandachtspunt van de VLP-fractie over overlast door parkeren van vrachtauto’s neemt 
burgemeester Niederer mee richting de portefeuillehouder; Wethouder Lok.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.  
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De Nieuwe Democraten hebben aangegeven dit onderwerp mee terug te zullen nemen naar de 
fractie in verband met de mogelijke concurrentievervalsing die optreedt, bij beperking van het 
gebied waar verruiming van de sluitingstijden mogelijk is. 
 
 

6. Raadsvoorstel Evenementennota 
Met het beleidskader ‘Evenementen in Roosendaal’ worden nieuwe instrumenten geboden 
waarmee integraal tegemoet gekomen wordt aan de centrale doelstelling om in Roosendaal een 
krachtig en aangenaam evenementenklimaat te creëren. De raad wordt voorgesteld dit integrale 
beleidskader vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak  
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
- De suggestie van het CDA om ook een regionale evenementenagenda samen te stellen wordt 

door de portefeuillehouder meegenomen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.  

 
De VLP-fractie is voornemens om met een motie te komen met betrekking tot het precariorecht.  
 
 

7. Raadsmededeling 62-2017 1 Nota Cultuurfonds 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop het college per 1 
januari 2018 de motie Cultuurfonds instelt.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
-De raad zal worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 20 december a.s., waarin de aftrap zal 
worden geven voor de nieuwe werkwijze.  
-De fractie van D66 heeft verzocht om een integrale visie van het college op de ontwikkeling van 
het culturele veld. Wethouder Verbraak heeft aangegeven dit te onderschrijven en hiermee aan de 
slag te gaan. 

 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  

 
De fractie van de VLP komt met een motie ten behoeve van het storten van de 100.000 euro, die 
t.b.v. cultuur is onttrokken aan de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen, terug in de 
Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Dit ten behoeve van de Roosendaalse samenleving.  
 
 

8. Raadsmededeling 63-2017 Aanpassen planning Beheerkalender en kwaliteitsslag fietspaden 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het besluit van het college om de 
planning van de Beheerkalender aan te passen en versneld een kwaliteitsslag van de fietspaden te 
realiseren.  
Portefeuillehouder: wethouder Schenk 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Schenk het volgende aangegeven: 
-Inmiddels zijn voorbereidingen gestart om aansluitend aan de in de raadsmededeling genoemde 
maatregelen ook nog andere fietspaden aan te pakken. Hiervoor zal een tweede voorstel met 
financiële dekking aan de raad worden aangeboden.  
-De VVD-fractie heeft gevraagd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de verkeersveiligheid 
m.b.t. het fietspad aan de Zundertseweg. Wethouder Schenk heeft aangegeven de uitkomsten van 
dit onderzoek schriftelijk met de raad te zullen delen.   
 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering.  

 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangekondigd met een motie te zullen komen ten 
behoeve van een vrij liggend fietspad aan de Leemstraat.  
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9. Eigenstandige motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen 
 

Omwille van de tijd is dit agendapunt doorgeschoven naar de eerstvolgende 
commissievergadering. 

 
 
 

10. SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

 


