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Besluitenlijst Commissievergadering 8 maart 2018 

Aanwezigen 

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

Lijst: E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. 
Goossens, R. van Broekhoven, E. De Regt CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, M. 
Aygün, S. Hamans VLP: A. van Gestel, W.C.H. Brouwers SP: A.W. Oudhof, B. Missal, 
M.J.G. Heessels D66: H.W. Emmen, K.A. Raggers, W. Reijnders PvdA: M.S. Yap, 
P.R. Klaver Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems  
GroenLinks: - 

College: C.A. Lok, C.A.E.M. van Poppel, S.D.A.H. Schenk-Dekkers, 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 wijzigingen vastgesteld. 
 
De GroenLinks-fractie heeft de griffie laten weten niet langer een eerste termijn te hoeven bij 
Agendapunt 4 – Raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen, 4de tranche vitaliteitsacties. Deze eerste 
termijn komt te vervallen.  
 
De VVD-fractie heeft de griffie laten weten niet langer een eerste termijn te hoeven bij Agendapunt 
6 – Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan camping Herelseheide. De commissie stemt in om 
agendapunt 6 van de agenda af te voeren. Het raadsvoorstel wordt rechtstreeks naar de 
raadsvergadering doorgeleid als A-stuk (hamerstuk). 

 
I.v.m. de belangstelling op de publieke tribune voor agendapunt 5, wordt dit agendapunt reeds na 
agendapunt 3 behandeld.  
 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 22 februari 2018 is met de volgende 
amendering vastgesteld: 

 
 De tekst bij agendapunt 5, Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018:  
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.  
 
Wordt aangevuld met:  
- 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.  

 
De amendering wordt verwerkt in de besluitenlijst van 22 februari 2018.  
 
 
 
 

 



2 

 

 

4. RAADSVOORSTEL VITALE WIJKEN EN DORPEN – 4DE TRANCHE VITALITEITSACTIES 
De raad wordt voorgesteld om €140.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale 

Wijken en Dorpen ten behoeve van de uitvoering van de 4de tranche vitaliteitsacties.  

Portefeuillehouder: wethouder Schenk 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Schenk het volgende aangegeven: 

- De Vitaliteitskaarten konden in dit raadsvoorstel niet worden meegenomen omdat de 
Vitaliteitskaarten eind deze maand/begin volgende maand zullen zijn afgerond; 

- Motie pilot buurt bestuurt; De raad wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd door de 
verantwoordelijk portefeuillehouder; 

 
Het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen – 4de tranche vitaliteitsacties gaat als A-stuk door naar 
de raadsvergadering. 

 
 
5. RAADSVOORSTEL OMGEVINGSVERGUNNINGSPROCEDURE VAN DER VELDT, 

PLANTAGEBAAN 57 WOUW 
De raad wordt voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte, het 

aanbrengen van verhardingen en het veranderen van de inrichting (milieu) op het perceel 

Plantagebaan 57 te Wouw. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Dit agendapunt is behandeld na agendapunt 3.  
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok verwezen naar zijn eerdere beantwoording op 
schriftelijke vragen over dit onderwerp. 

 
Het raadsvoorstel Omgevingsvergunningsprocedure Van der Veldt, Plantagebaan 57 Wouw gaat 
als A-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
 

6. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN CAMPING HERELSEHEIDE  
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Camping Herelseheide vast te stellen. Doel is 

het tot stand brengen van een volledig nieuwe planologische regeling voor de camping. Het 

nieuwe plan maakt het mogelijk om te komen tot een andere opzet en inrichting van de camping. 

De camping “Herelseheide” is gelegen aan de Gareelweg in Moerstraten. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd. Dit raadsvoorstel gaat 
rechtstreeks als A-stuk door naar de raadsvergadering van 15 maart 2018.  

 
 

7. BRIEF COLLEGE – OVERZICHT LOPENDE ZAKEN REGIO WEST-BRABANT 
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de lopende zaken per portefeuille/programma van 

de Regio West-Brabant. 

Portefeuillehouder: de onderwerpen die de PvdA wenst te bespreken behoren tot de portefeuilles 

van wethouder Lok en wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 

- Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid/wenselijkheid om in het Algemeen 
Bestuur van de RWB vak wethouders te laten plaatsnemen in plaats van burgemeesters. 
De raad zal periodiek op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen (1x per 
kwartaal). 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 

- In de nieuwe constellatie zullen de portefeuillehouders overleggen worden opgeheven. Dit 
worden Commissies van Advies. De commissievoorzitters van deze Commissies van 
Advies hebben een plek in het Dagelijks Bestuur (DB). 

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
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8. BRIEF WETHOUDER VERBRAAK – ECONOMISCHE BAROMETER BERGEN OP ZOOM EN 
ROOSENDAAL 
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de Economische Barometer 2017.  

Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven: 
- De overheid heeft een aanjagende rol. Ook in de regio is voor de gemeente Roosendaal 

hierin een belangrijke rol weggelegd.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

9. EIGENSTANDIGE MOTIE NIEUWE DEMOCRATEN ONDERZOEK VVG DE BIGGELAAR 
Betreft een eigenstandige motie van de Nieuwe Democraten ten behoeve van een onderzoek 

naar de haalbaarheid van een Vereniging Verzamelings Gebouw in het nagenoeg leegstaande 

winkelcentrum De Biggelaar. 

 

Na de beraadslaging heeft de fractie van de Nieuwe Democraten aangegeven de motie in een 

aangepaste vorm door te willen geleiden naar de raadsvergadering, waarbij het onderzoek naar 

mogelijke locaties breder zal worden getrokken. De precieze tekst wordt in overleg met andere 

fracties nader vormgegeven.  

 

De commissie heeft ter vergadering een toelichting verzocht van wethouder vastgoed, dhr. 

Theunis. Deze toelichting heeft plaatsgevonden aan het einde van de tweede termijn. De fracties 

zijn daarna niet meer in de gelegenheid geweest om te reageren op hetgeen door de wethouder is 

ingebracht. Derhalve heeft de voorzitter toegezegd dat iedere fractie het recht heeft op een eerste 

termijn in de komende raadsvergadering.  

 
 

10. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55uur 
 
  


