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Besluitenlijst Commissievergadering 11 januari 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons A. Eijck Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-

van Kaam, R.G.J. van Broekhoven CDA: A.A.M. Mol S. Hamans, A.G.A. van den 
Nieuwenhof VLP: A. van Gestel, W.C.H. Brouwers SP: M.J.G. Heessels, A.W. Oudhof 
en B. Missal D66: H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver Nieuwe 
Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beessems GroenLinks: - 

College: C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, A.A.B. Theunis 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De PvdA-fractie heeft verzocht om een eerste termijn bij agendapunt 5 – Raadsmededeling 71-
2017 Resultaten Bewonersenquête. De Commissie heeft hiermee ingestemd.  
 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 14 december 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN HEERMA VAN 
VOSSTRAAT 38 TE ROOSENDAAL  
Aan de Raad van de gemeente Roosendaal wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven ten behoeve van de procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder 
a, sub 3, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren van drie vrijstaande 
grondgebonden woningen op het perceel aan de Heerma van Vosstraat 38 in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf als bespreekstuk op de agenda 
geplaatst.  

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangeven:  
- De vraag van het CDA, wat de raad wordt voorgesteld te doen met de conclusie van het 

archeologisch onderzoek waaruit blijkt dat sprake is van een hoge archeologische 
verwachtingswaarde en daarom moet worden overwogen om een proefsleuvenonderzoek te 
doen om te bekijken of er daadwerkelijk iets van waarde ligt, wordt schriftelijk beantwoord nog 
voordat over dit raadsvoorstel in een raadsvergadering wordt beslist.   

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

5. RAADSMEDEDELING 71-2017 RESULTATEN BEWONERSENQUÊTE  
Via raadsmededeling 71-2017 wordt de raad in kennis gesteld van de resultaten van de 
Bewonersenquête 2017. De bewonersenquête wordt iedere 2 jaar -onder inwoners van de 
gemeente Roosendaal van 16 jaar en ouder- afgenomen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
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- Op de vraag van de fractie van D66, of de portefeuillehouder inzichtelijk heeft welk percentage 
bewoners wel begint aan het invullen van de enquête maar door de lengte ervan ergens 
halverwege afhaakt, heeft wethouder Lok aangegeven dit te zullen nagaan.   

- Op de vraag van de Roosendaalse Lijst of er ook is gekeken of op sommige aspecten van de 
enquête de 600+ facebookrespondenten een ander beeld genereren heeft wethouder Lok 
aangegeven dit te zullen nagaan.  

- In reactie op de PvdA dat campagnes op een aantal beleidsterreinen positief kunnen werken, 
heeft wethouder Lok aangegeven dat hij zal bezien of er beleidsterreinen kunnen worden 
benoemd waarop dit van toepassing kan zijn.  

 
Deze raadsmededeling gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten komt met een motie met als doel te bewerkstellingen dat de 
raad opvolging geeft aan resultaten uit de bewonersenquête.   
 
 

6. RAADSMEDEDELING 66-2017 UITBREIDING ROTONDE BEETHOVENLAAN 
Via raadsmededeling 66-2017 wordt de raad in kennis gesteld van het voornemen van het college 

om de rotonde Beethovenlaan-Boulevard te verruimen. Dit om de verkeersveiligheid en 

doorstroming te verbeteren.  

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- Er komt een raadsvoorstel richting raad.  
 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

7. 337-2017 VRAAG EN ANTWOORD PVDA – ESSENTGEBOUW AFSTOTEN  
Vragen PvdA en antwoorden van het college met betrekking tot het afstoten van het voormalig 

Essentgebouw en dit niet te duiden als culturele hotspot voor de gemeente Roosendaal. 

Portefeuillehouder: wethouders Theunis en Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 
- Er moet snel met de huidige gebruikers van het Essentgebouw tot een probleemstelling worden 

gekomen, waarbij wethouder Theunis de toezegging heeft gedaan dat voor de zomer van 2018 
dit probleem zal worden opgelost.  

- Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de portefeuillehouder cultuur heeft laten weten het 
concept van het Theaterhuis te omarmen en na te streven. Het is aan de portefeuillehouder 
vastgoed om te bekijken binnen de vastgoedportefeuille hoe in deze behoefte kan worden 
voorzien. Wethouder Theunis heeft toegezegd hiermee aan de slag te zullen gaan.    

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

8. RAADSMEDEDELING 64-2017 REGIONAAL AFSPRAKENKADER BEDRIJVENTERREINEN EN 
CONVENANT KANTORENBELEID WEST-BRABANT  
Het college heeft ingestemd met het in regionaal verband opgestelde afsprakenkader 

bedrijventerreinen en het convenant kantorenbeleid. Via raadsmededeling 64-2017 wordt de raad 

hierover in kennis gesteld.  

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
- Wethouder Verbraak is van mening dat er met elkaar goede afspraken zijn gemaakt ten 

aanzien van hoe we met elkaar omgaan in West-Brabant richting bedrijventerreinen en richting 
kantorenmarkt. Er kunnen echter altijd veranderingen plaatsvinden als gevolg van economische 
omstandigheden of door andere inzichten, waarbij wethouder Verbraak heeft aangegeven:  “U 
bent als raad altijd daarvoor in de mogelijkheid om dat te doen”.  
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Deze raadsmededeling gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA fractie overweegt een motie ten behoeve van meer zeggenschap/regie vanuit 
Roosendaal.  

 
 
 
9. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur 


