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Besluitenlijst Commissievergadering 24 oktober 2018  
Aanwezigen  
Voorzitter: C.A.J.M. Goossens 

Secretaris: C. Koop  

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, J.C.J.M. van Dorst, E.J.C. de Regt, 

M.C.M. Schillemans VLP M.W.C. Verbeek, G.A. van Zalinge, A. van Gestel VVD: S.M.J. Vermeulen, 

J.P.L.M. van den Beemt, C.F.J. Verstraten GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée CDA: D.C.M. 

Roeken, R.C.A.W. van Nassau SP: W.J.H.P. Beens-van Zundert, M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren 

PvdA: M.S. Yap, E.J.M. Stroop, R.P.P. Bouquet D66: B. Taher, H.W. Emmen Nieuwe Democraten: S. 

Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas   

College: J.M.L. Niederer, C.A. Lok  

  

  

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 fracties van de Roosendaalse Lijst en de SP geven aan niet langer een eerste termijn te 

wensen bij agendapunt 8; Lis-brief nr. 156849 – Verhuizing brandweerkazerne Wouw i.c.m. Vragen 

Roosendaalse Lijst nr. 156-2018 en 173-2018 Brandweerkazerne Wouw. Dit agendapunt komt 

hiermee te vervallen.  

 

De SP-fractie heeft aangegeven niet langer een eerste termijn te wensen bij agendapunt 6 – 

Eigenstandige motie snel glasvezel buitengebied noodzakelijk.  

 

 

3. BESLUITENLIJST   
  

De besluitenlijst van de commissievergadering van 24 oktober 2018 is ongewijzigd vastgesteld.   

  

  

4. Eigenstandige motie monitoring duurzame energie 
Betreft een eigenstandige motie om de raad en inwoners 2x per jaar te informeren over de 

ontwikkelingen aangaande de treden van de zonneladder als ook om andere vormen van energie 

uitgebreid te onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken in combinatie met zonne-

energie.  

Steller: Roger van Nassau 

 

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

 

 

5. Lis-brief nr. 153300 – Gegrondverklaring klacht LFO tegen wethouder Lok 

en burgemeester Niederer door Commissie Ombudsman 
Betreft een ingekomen brief met als onderwerp gegrondverklaring klacht LFO tegen wethouder Lok 

en burgemeester Niederer door de Commissie Ombudsman. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok en burgemeester Niederer 
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Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat er inmiddels maatregelen getroffen zijn binnen de 

procedure van klachtafhandeling. Burgemeester Niederer heeft daarnaast aangegeven in het 

college te zullen bespreken of de beantwoording geborgd is van de mails die rechtstreeks naar een 

portefeuillehouder worden gestuurd. 

 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat LFO welkom is voor een gesprek waarbij er kan worden 

gesproken over wat er niet goed is gegaan, maar aan de weg zelf zal niets worden veranderd.  

De fracties van de PvdA, SP en VLP hebben aangegeven dat zij het wenselijk vinden dat 

wethouder Lok in het gesprek wel open staat voor de inhoudelijke punten van LFO, omdat LFO zich 

daarin niet gekend voelt. 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst verzoekt om een update over de stand van zaken met 

betrekking tot een verbeterde communicatieparagraaf in raadsvoorstellen en het samen werken 

aan een communicatievere gemeente; Wat is de stand van zaken, welke maatregelen zijn er 

genomen of worden hierin nog genomen en hoe wordt hierbij omgegaan met de participatieladder?  

Burgemeester Niederer heeft toegezegd dat de raad hiertoe een actualisatie zal ontvangen. 

  

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.  

 

 

6. Eigenstandige motie snel glasvezel buitengebied noodzakelijk 
Betreft een eigenstandige motie met als doel bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een 

graafdiepte van 0,40 m toe te staan. 

Steller: Arwen van Gestel 

 

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

 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er zich inmiddels diverse aanbieders hebben gemeld die 

glasvezel op 0,60 m diepte willen aanleggen. In november 2018 zijn er met 3 partijen gesprekken 

hierover en daarna zal wethouder Lok de raad over de uitkomsten informeren.  

 

 

7. Eigenstandige motie kinderpardongemeente  
Betreft een eigenstandige motie met als strekking ervoor te zorgen dat Roosendaal zich aansluit bij 

de 49 andere ‘kinderpardongemeenten’. 

Steller: Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) 

 

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

 

De motie zal met een aangepaste tekst ter besluitvorming in de raadsvergadering worden 

ingebracht. 

 

 

8. Lis-brief nr. 156849 – Verhuizing brandweerkazerne Wouw i.c.m. Vragen 

Roosendaalse Lijst nr. 156-2018 en 173-2018 Brandweerkazerne Wouw 
Betreft een ingekomen brief alsmede schriftelijke vragen van de Roosendaalse Lijst inzake plannen 

voor een andere locatie voor de Brandweerkazerne in Wouw. 

Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 

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

 

 

9. SLUITING  
  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur 

  

   


