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Besluitenlijst Commissievergadering 7 juni 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 
Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, J.C.J.M. van Dorst, 
M.C.M. Schillemans, P.F.H. de Graeff VLP: A. van Gestel, J.F.A. Heeren, M.W.C. 
Verbeek VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten 
GroenLinks: A.J.M. Gepkens, L.C. Villée, N.W.R. Klaver CDA: D.C.M. Roeken, A.S. 
Hamans SP: A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, R.P.P. Bouquet 
D66: K.A. Raggers Nieuwe Democraten: S. Bozkurt 
ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader  

College: A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers 
 
 
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 CDA-fractie heeft laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 
agendapunt 7, Raadsvoorstel verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke verordening, 
inkomenstoeslag en maatregelen- en handhaving. Nu geen enkele fractie dit raadsvoorstel voor 
een eerste termijn geagendeerd heeft, heeft de commissie besloten het agendapunt van de agenda 
af te voeren (dit raadsvoorstel gaat rechtstreeks als A-stuk (hamerstuk) naar de raadsvergadering).  
 
Zowel GroenLinks als de ChristenUnie hebben –via de griffie- bij uitzondering verzocht om een 
eerste termijn bij agendapunt 5 – Ingekomen brief integraal verkeersplan Nieuwstraat. De 
meerderheid van de commissie heeft met beide verzoeken ingestemd.  
 
De VVD-fractie heeft opgemerkt dat het toevoegen van eerste termijnen na publicatie van de 
agenda niet conform afspraak is en verzoekt de fracties zich aan deze afspraak te houden en stelt 
de commissie voor deze fracties een 5 minuten spreektijd te gunnen in de tweede termijn.  
De voorzitter heeft voor dit voorstel van de VVD-fractie geen meerderheid geteld en geconcludeerd 
dat een meerderheid van de commissie de extra eerste termijnen voor GroenLinks en ChristenUnie 
toestaat.   

 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2018 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
4. LIS-BRIEF 1104475 – GEMEENTE ROOSENDAAL – JAARVERSLAG HANDHAVING 

OMGEVINGSRECHT 2017 
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college uitgevoerde 

handhavingsbeleid in 2017. 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 

Tijdens de beraadslaging heeft burgemeester Niederer het volgende aangegeven: 
-De burgemeester heeft toegezegd om de raad na de zomer een update te geven over de 
ontwikkelingen ten aanzien van de problematiek in de stationsbuurt; 
-Op verzoek van de CDA-fractie om de nulmeting m.b.t. de nieuwe erfgoedwet alsmede het plan 
van aanpak (ten aanzien van hoe die nieuwe erfgoedwet kan worden gehandhaafd) aan de raad te 
verstrekken, heeft burgemeester Niederer toegezegd om, na afstemming in het college, de raad 
hier deelgenoot van te maken; 
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-De raad wordt voor het einde van het jaar een integrale aanpak op arbeidsmigratie gepresenteerd 
(op gebied van arbeidsmarkt, integratie, huisvesting etc.). 
-De vraag of er meer handhavingscapaciteit gewenst is zal de burgemeester meenemen 
bij de begroting en/of het Integraal Veiligheidsplan, jaarschijf 2019. 
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

5. INGEKOMEN BRIEF – INTEGRAAL VERKEERSPLAN NIEUWSTRAAT 
Dit betreft een brief van een inwoner aan de raad waarin de aandacht wordt gevestigd op de 

vertaling van de motie “integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal” en de 

vergunningverlening ten behoeve van de bioscoop. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
 

 Reeds bij het indienen van de motie “integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal” heeft 
wethouder Lok aangegeven dat er geen voorwaarden kunnen worden verbonden aan de 
vergunning in het kader van een verkeersplan. Het college was verplicht -conform de regels 
waar een bouwplan aan moet voldoen in de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht)- 
en conform de hiervoor geldende termijnen, om de vergunning te verlenen; 

 De vergunning is gepubliceerd, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen; 

 Het rapport van Goudappel Coffeng (het verkeersplan) is er nog niet. De punten uit de motie 
zijn op een verkeerstechnische manier door Goudappel Coffeng vertaald. Over het 
verkeersplan hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden. De raad ontvangt het 
verkeersplan zodra deze gereed is; 

 De bezwaartermijn loopt nog; 

 Wethouder Lok heeft toegezegd te zullen trachten bij de verkrijgers van de vergunning een 
aantal dagen respijt te vragen door voor te stellen om even te wachten met de beslissing op de 
bezwaren. Dit zodat met de inwoners van de Nieuwstraat kan worden gekeken of er 
overeenstemming kan worden bereikt over het verkeersplan (een veilige verkeerssituatie met 
een gezonde verkeersafwikkeling). Dhr. Lok heeft toegezegd de raad na 25 juni over de 
uitkomsten te zullen informeren.  

 Op de vragen van de VLP wanneer de aanvraag voor een vergunning is binnengekomen, wat 
de uiterlijke termijn van beslissen op deze vergunning was en of deze beslissing om de 
vergunning te verlenen ook daadwerkelijk op de uiterlijke termijn genomen is, heeft wethouder 
Lok aangegeven deze informatie nu niet paraat te hebben en deze informatie alsnog aan de 
raad te zullen doen toekomen. 

 
De VLP-fractie geeft aan het niet netjes en niet juist te vinden dat de gemeenteraad niet in kennis is 
gesteld over de punten waarop is afgeweken van hetgeen de gemeenteraad als opdracht in de 
motie heeft meegegeven; Wanneer wordt afgeweken van een door de raad aangenomen motie -om 
welke moverende redenen dan ook- dan moet de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. 
 
De Roosendaalse Lijst heeft aangegeven in een breder kader actie te willen ondernemen op het 
punt: communicatie door het gemeentebestuur (college en raad) richting de inwoners.  
D66 heeft aangegeven hier graag over mee te willen denken.  
 
 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De VLP wil de door wethouder Lok toegezegde beantwoording afwachten ten aanzien van wanneer 
de aanvraag voor een vergunning is binnengekomen, wat de uiterlijke termijn van beslissen op 
deze vergunning was en of deze beslissing om de vergunning te verlenen ook daadwerkelijk op de 
uiterlijke termijn genomen is. Dit om te kunnen toetsten of aan de opdracht uit de motie is voldaan.  
 
De PvdA overweegt een motie ten aanzien van het handelen van het college m.b.t. al dan niet 
uitvoeren van de motie en overweegt tevens een motie om een raadsuitspraak te krijgen op het 
punt van de communicatie.   
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6. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VIJFHUIZENBERG-HULSDONK 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk vast te stellen.  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
 
Wethouder Theunis geeft aan dat de problematiek die het CDA in eerste termijn heeft ingebracht 
rondom de vitalisering van het bedrijventerrein, buiten het kader van de thans gevraagde 
besluitvorming valt (het gaat om een consoliderend bestemmingsplan) en ook buiten zijn 
portefeuille Ruimtelijke Ordening. Wethouder Theunis adviseert om hierover gericht vragen aan het 
college te stellen. 
 
De VVD-fractie heeft hierbij nog aangegeven dat het revitaliseren van bedrijventerreinen wellicht 
een regionale uitdaging vormt en vraagt zich af of hierin samen kan worden opgetrokken (mede in 
het kader van ‘Samen Stadje Sterker’. Dhr. Theunis heeft aangegeven deze suggestie met 
wethouder Lok te zullen bespreken.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
Het CDA heeft aangekondigd raadsvragen te zullen stellen t.b.v. een onderzoek naar de 
problematiek van leegstand c.q. revitalisering van bedrijventerreinen.  
De fracties van D66, VLP, VVD, GroenLinks en ChristenUnie hebben aangegeven hier graag in 
mee te willen denken.   
 
Daarbij heeft wethouder Theunis de toezegging gedaan dat, wanneer er door andere inzichten een 
bestemmingsplanwijziging nodig is, dit op dat moment kan worden opgepakt en dat hiervoor geen 
enkel beletsel bestaat.  
 

 

7. RAADSVOORSTEL VERORDENINGEN TOT WIJZIGINGEN MAATSCHAPPELIJKE 
VERORDENING, INKOMENSTOESLAG EN MAATREGELEN- EN HANDHAVING 
Een wetswijziging in de wet minimumloon, jurisprudentie op het gebied van de Wmo en de motie 

van de raad om de hardheidsclausule in de regelgeving op te nemen, zijn aanleiding om de 

verordeningen maatschappelijke ondersteuning en individuele inkomenstoeslag en de 

Maatregelen- en handhavingsverordening aan te passen.  

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) van de agenda afgevoerd.  
 

 
8. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur 
 
  


