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Besluitenlijst Commissievergadering 18 januari 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons J.P.L.M. van den Beemt Roosendaalse Lijst: 

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, R.G.J. van Broekhoven, C.J. Gabriëls, I. Raaijmakers, 
E.J.C. de Regt, C.A.J.M. Goossens CDA: M. Aygün, S. Hamans, M.A.C.M.J. van 
Ginderen VLP: M. Verbeek, J.F.A. Heeren, J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof D66: 
H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. 
Schijvenaars, T. de Wit GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: C.A. Lok, A.A.B. Theunis, S.D.A.H. Schenk, J.M.L. Niederer, C.A.E.M. van 

Poppel 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:  
 
Agendapunten 4 en 5 zijn samengevoegd tot 1 agendapunt: Raadsmededeling 68-2017 Notitie 
Potenties en Proeftuinen Midsize Brabant + Lis-brief 1085973 Trends & Ontwikkelingen 
Roosendaal. 

 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 11 januari 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. RAADSMEDEDELING 68-2017 NOTITIE POTENTIES EN PROEFTUINEN MIDSIZE BRABANT + 
LIS-BRIEF 1085973 TRENDS & ONTWIKKELINGEN ROOSENDAAL 
Via raadsmededeling 68-2017 wordt de raad geïnformeerd over de samenwerking tussen de 
gemeenten Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk. Zij 
gaan als middelgrote gemeenten in gezamenlijkheid uitvoering geven aan de initiatieven uit de 
notitie Potenties en Proeftuinen Midsize Brabant. Daarnaast is aan de raad een trendstudie naar 
belangrijke trends en ontwikkelingen voor de gemeente Roosendaal aangeboden (LIS-brief 
1085973). 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

 
Tijdens de beraadslaging heeft burgemeester Niederer het volgende aangeven:  
- alle deeldocumenten (strategische verkenningen, midsize, trends en ontwikkelingen, reactie op 

veerkrachtig bestuur etc) zullen worden vervat in één document. De nieuwe raad en het nieuwe 
college kan zich hierover buigen (in een interactief proces) en eind dit jaar dit document met 
elkaar vaststellen, als stip op de horizon op weg naar 2050.   

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 
 

5. RAADSVOORSTEL AFGIFTE DEFINITIEVE VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
HOEKSEBAAN 2  
De raad wordt verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning ten behoeve van een gebruikswijziging pand/perceel Hoeksebaan 2 te 

Wouwse Plantage. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf als bespreekstuk op de agenda 
geplaatst.  

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Het betreft een boerderij met agrarische bestemming die omgezet wordt naar een woonfunctie, 

met het behoud van de schuur (dit laatste valt net buiten het bestemmingsplan). Er wordt 
maatwerk verricht om dit mogelijk te maken. Er moet compensatie plaatsvinden als er 
waardevermeerdering optreedt; Hierbij is wel gekeken om de kosten voor de bewoners relatief 
laag te houden. Hierover is overeenstemming bereikt met de Provincie.  

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

6. RAADSVOORSTEL REKENKAMERONDERZOEK ONDERHOUD EN BEHEER OPENBARE 
RUIMTE 
De Rekenkamer West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar het onderhoud en beheer van de 

openbare ruimte in Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de conclusies en aanbevelingen van 

de Rekenkamer West-Brabant onverkort over te nemen en te betrekken bij de kader stellende en 

controlerende rol van de gemeenteraad. 

Portefeuillehouder: wethouder Schenk 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Schenk het volgende aangegeven: 
- De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer West-Brabant zullen 

uitgewerkt moeten worden. Hier ligt een taak voor het nieuwe college en een visie hierover zou 
in het nieuwe Bestuursakkoord een plek kunnen krijgen.  

- Het is belangrijk dat er eerst een gezamenlijk realistisch streefbeeld wordt weggezet waar naar 
toegewerkt kan worden. Pas daarna kan gekeken worden naar actualisatie van de Nota 
Verbindend Beheer.  

. 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft een motie aangekondigd ten einde het onderhoud en 
beheer van de openbare ruimte structureel op orde te krijgen. 
 

 
7. RAADSMEDEDELING 75-2017 PROGNOSE REGIONALE UITGAVEN BESCHERMD WONEN 

Via deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de negatieve financiële prognose 

voor beschermd wonen. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven: 
- Er is vol gas gegeven op de lobby om de situatie onder het voetlicht te brengen. Deze lobby 

loopt nog. Hierbij is het uitgangspunt van het Rijk dat het macrobudget niet aangepast wordt. 
Dit betekent dus dat moet worden gekeken naar de verdeling tussen de gemeenten onderling. 
In maart 2018 volgt hierover een gesprek met de VNG, om te kijken naar eventuele 
compensatiemogeljkheden voor deze regio. Wethouder Van Poppel zal de raad over de 
uitkomsten van deze lobby informeren.  

- Daarnaast wordt momenteel kritisch gekeken hoe de instroom kan worden beperkt, door te 
kijken of er ambulante, goedkopere alternatieven zijn. Het moet echter wel gaan om reële 
alternatieven, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg.  

- In mei 2018 wordt bekend wat het Rijk aan middelen beschikbaar stelt voor beschermd wonen.  
 

Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 
8. 336-2017 VRAAG EN ANTWOORD VLP – ARBEIDSMIGRANTEN ZONNELAND 

Betreft vragen en antwoorden aangaande de toekomstige huisvesting van 160 arbeidsmigranten 

aan de Oude Turfvaartseweg 45. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
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- De kaders zijn door de raad middels bestemmingsplan mogelijk gemaakt.  
- Er zijn bezwaren ingediend. Dit proces loopt nog.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

9. SLUITING 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 


