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Besluitenlijst Commissievergadering 14 december 2017 

Aanwezigen 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: J. van den Beemt, G.A.H.M. Boons en A. Eijck Roosendaalse Lijst: E.J.C. de 

Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, R. Niehot en J.C.J.M. van Dorst CDA: R. 
Breedveld en S. Hamans  VLP: J.F.A. Heeren, W.C.H. Brouwers SP: M.A.K. van 
Heumen, A.W. Oudhof en B. Missal D66: H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: M.S. 
Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: J.M.L. Niederer, A.A.B. Theunis 

Extern: Mevrouw Tax (Officier van justitie) en de heer Van den Oever (Teamchef 

politie) 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. BESLUITENLIJST  
 

De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 23 & 30 november 2017 en 7 december 
2017 zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. RAADSVOORSTEL ACTIEPLAN INTEGRALE VEILIGHEID  
Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (kadernota) wordt jaarlijks een actieplan 

opgesteld. Dit actieplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voor dit 

onderwerp zijn de officier van justitie en de politiechef van het team Roosendaal uitgenodigd.  

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer  

 
Tijdens de beraadslaging heeft burgemeester Niederer het volgende aangegeven: 
- Er komt een integrale aanpak overlast arbeidsmigranten. De gesprekken hierover zijn 

geagendeerd voor het eerste kwartaal van 2018. De raad wordt over de voortgang 
geïnformeerd. 

- Aan de raad zal een terugkoppeling worden gegeven hoe ‘de spreekuur rechter’ elders loopt. 
- Wethouder Lok zal worden verzocht de raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken 

externe veiligheid spoor. 
- De raad zal geïnformeerd worden over wat de burgemeesters vinden van het rapport van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. vuurwerk.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De VVD overweegt een tweetal moties; een motie m.b.t. (kennis over) cybercriminaliteit en een 
motie m.b.t. ‘safe streets’. 
 
De CDA-fractie overweegt een motie ten behoeve van een pilot ‘De buurt bestuurt’. 
 
De SP-fractie overweegt een motie m.b.t. regulering wietteelt.  
 
De Nieuwe Democraten hebben aangegeven met meerdere voorstellen te zullen komen, o.a. op de 
onderwerpen: coffeeshops en preventie.  
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5. RAADSVOORSTEL AANKOOP MILL HILLPLEIN 1  
De raad wordt voorgesteld realisatie van het Hoger Beroepsonderwijs in Roosendaal mogelijk te 

maken door de huisvesting van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland te accommoderen op 

de locatie Mill Hillplein 1 (voormalig belastingkantoor)..  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis  

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Welke opleidingen er zullen worden aangeboden, is nog niet helemaal bekend (o.a. Logistiek in 

2017);  
- De verwachting is dat 10% van de studenten in Roosendaal op kamers gaat; 
- Het Essent-gebouw wordt verkocht. Dit pas binnen de door de raad gestelde kaders. Er zullen 

gesprekken worden gevoerd met de huidige gebruikers van het pand om de behoefte te 
inventariseren. 

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

 
7. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur 


