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Besluitenlijst Commissievergadering 22 februari 2018 

Aanwezigen 

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

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, J.C.J.M. van Dorst, C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. 
Goossens CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, R. Breedveld VLP: M. Verbeek, W.C.H. 
Brouwers SP: A.W. Oudhof, M.A.K. van Heumen D66: H.W. Emmen, K.A. Raggers 
PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. 
Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: C.A. Lok, 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 wijzigingen vastgesteld. 
 
De SP-fractie heeft niet langer behoefte aan een eerste termijn bij agendapunt 7, raadsmededeling 
7-2018 stand van zaken budgetten stimulering voorliggend veld. De commissie is akkoord met het 
voorstel om agendapunt 7 van de agenda af te voeren.  
 
De VLP-fractie geeft aan dat zij geen behoefte heeft aan een eerste termijn bij agendapunt 6, 016-

2018 Vraag en Antwoord PvdA en GroenLinks – Kwestie BioMoer. De eerste termijn van de VLP 

bij dit agendapunt komt derhalve te vervallen. 

 
De fractie van de Nieuwe Democraten verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 4, 
Raadsvoorstel Slimme Binnenstad. De commissie heeft hiermee ingestemd.  
 
De fractie van de PvdA verzoekt om, in verband met de specifiek voor agendapunt 6 aanwezige 
mensen op de publieke tribune, dit agendapunt naar voren te halen op de agenda en te 
behandelen voor agendapunt 4 – Raadsvoorstel Slimme Binnenstad. De commissie stemt hiermee 
in.  
 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 8 februari 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. RAADSVOORSTEL SLIMME BINNENSTAD 
Het beleid inzake de Binnenstad is er op gericht dit gebied aantrekkelijker te maken voor 
bewoners en consumenten. Om activiteiten en voorzieningen te kunnen opzetten om dit doel te 
bereiken stelt het college aan de gemeenteraad voor om een krediet van € 430.350,- beschikbaar 
te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 

- Het voorstel, om een krediet van € 430.350 beschikbaar te stellen gaat over de lancering 
van een loyalty programma, de doorontwikkeling van Roosendaal 24 en de aanleg van wifi; 

- De bedoeling van de loyaltypas is om klanten te binden aan de Roosendaalse binnenstad. 
- Een dergelijke pas is nog nergens in Nederland; 
- In het voorstel staat dat er een evaluatie plaatsvindt in 2020. Wethouder Lok heeft 

aangegeven dat dit vaker en eerder moet, in  ieder geval al na één jaar en dan met een 
periodiciteit van een jaar; 
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- Wifi moet worden gezien als aanleg van de digitale infrastructuur. Dit is voor rekening van 
de gemeente, gelijkend de aanleg van wegen; 

- Wethouder Lok neemt de tip van de fractie van de Roosendaalse Lijst ter harte, om naast 
de ondernemers in de binnenstad, ook te kijken naar het betrekken van ondernemers 
buiten de binnenstad. Hierbij heeft wethouder Lok wel aangegeven dat er in aanvang 
alleen begonnen wordt met de ondernemers in de binnenstad.   

 
Het raadsvoorstel Slimme Binnenstad gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De fractie van D66 overweegt een amendement om de aanleg van de wifi uit het voorstel te halen. 
 
De Nieuwe Democraten pleiten ervoor om het raadsvoorstel terug te geven aan het college zodat 
het terug kan naar de tekentafel. Dit omdat er volgens de fractie van de Nieuwe Democraten te veel 
onduidelijkheden en losse eindjes zitten aan het voorstel. De Nieuwe Democraten zullen hiertoe 
met een motie komen. 
 
De VLP heeft aangegeven het voorstel mee terug naar de fractie te zullen nemen. De VLP-fractie 
beraadt zich of zij de gevraagde € 430.350 beschikbaar wenst te stellen. 
 
De PvdA-fractie heeft ook aangegeven het raadsvoorstel nog nader te willen bespreken in de 
gemeenteraad. De PvdA-fractie overweegt te komen met een motie. 
 

 
5. Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018  

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven: 

- Het beleidskader betreft een herziene versie ten opzichte van het vorige beleidskader;  
- Het nieuwe beleidsplan is participatief opgepakt en daardoor is de timing iets uitgelopen 

ten opzichte van de streefdatum van 1 januari 2018; 
- Wethouder van Poppel heeft toegezegd om zijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen 

van de Auditcommissie Sociaal Domein opnieuw te bezien op actuele ontwikkelingen/data. 
Deze beantwoording komt richting raad.  

- Op de vraag van de Roosendaalse Lijst waarom het project ‘Nazorg’ van het Da Vinci 
College is afgewezen heeft wethouder Van Poppel toegezegd dit schriftelijk te laten 
toekomen.  
 

Het raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018 gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 

De fractie van het CDA overweegt een motie ten aanzien van nadere afspraken ten behoeve van 
een betere monitoring door de raad.  
 
Het CDA komt  daarnaast met een motie gezamenlijk met SP, VLP en Roosendaalse Lijst over 
Jeugdwerk in Kalsdonk.  
 
Ook de PvdA-fractie heeft aangegeven dit raadsvoorstel als B-stuk mee te willen nemen naar de 
raad. De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld en wil eerst de beantwoording ervan 
afwachten.  

 
 

6. 016-2018 Vraag en Antwoord PvdA en GroenLinks – Kwestie BioMoer 

Betreft antwoord op de vragen van de fracties PvdA en GroenLinks met betrekking tot een 

vergunningsprocedure i.r.t. BioMoer. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda naar voren gehaald en behandeld voor 
agendapunt 4. 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 

- Het bevoegd gezag in deze is de Provincie Noord-Brabant; 
- De eerder door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen (2014) is 

feitelijk niet gewijzigd, behoudens dan dat het tonnage naar beneden is bijgesteld. Er is dus 
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geen aanleiding om de Roosendaalse gemeenteraad te vragen voor een nieuwe verklaring 
van geen bedenkingen; 

- In antwoord op de vraag van de fractie van GroenLinks hoe de raad eventueel in stelling 
gebracht zou kunnen worden, heeft wethouder Lok aangegeven dat de raad in beroep zou 
kunnen gaan bij de Raad van State. Dit kan tot en met 5 april 2018; 

- Het is voor de rest een gelopen race; De vergunning is door de provincie afgegeven. 
 

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

De fracties GroenLinks, PvdA en SP overwegen een motie ten einde duidelijk te krijgen of de raad 
zich neerlegt bij het juridische verloop zoals dit nu voorligt of dat er mogelijkheden te bedenken zijn 
waarbij de gemeenteraad nog iets te zeggen heeft over de uitbreiding van BioMoer op 
Roosendaals grondgebied (naar aanleiding van de gewijzigde aanvraag).   
 

 

7. Raadsmededeling 7-2018 Stand van zaken budgetten stimulering voorliggend veld 

Met raadsmededeling 7-2018 neemt de raad kennis van de initiatieven die zijn gehonoreerd vanuit 

het stimuleringsfonds en de investeringen die zijn gedaan vanuit de door de raad beschikbaar 

gestelde budgetten voor toegankelijkheid basisvoorzieningen en de integratie/participatie van 

statushouders. 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) van de agenda gehaald. 
 
 

8. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur 
 
  


