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Besluitenlijst Commissievergadering 24 mei 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: D.C.M. Roeken 
Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.J. Gabriëls, C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van 
Broekhoven, P.L.F. Raijmaekers VLP: A. van Gestel, J.F.A. Heeren, E.G.A. van der 
Star-Deijkers, M.W.C. Verbeek VVD: S.M.J. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, A.T. 
Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten GroenLinks: A.J.M. Gepkens, L.C. Villée, CDA: A.S. 
Hamans, R. Breedveld, A.J. van Ginkel SP: A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels 
PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch, D66: H.W. Emmen Nieuwe Democraten: - 
ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers   

College: C.A. Lok, A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen 
 
 
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 VVD-fractie heeft de griffie laten weten niet langer een eerste termijn te hoeven bij Agendapunt 
4 – Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Centrum-Noord. 
 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 8 maart 2018 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
4. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORD 

De raad wordt voorgesteld tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Centrum Noord. 

Het nieuwe bestemmingsplan Centrum Noord biedt een actuele juridische regelgeving waarbij 

vooral de bestaande situatie en bouwrechten worden vastgelegd. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven: 

- Het gebied rond Mariadal is buiten dit bestemmingsplan gelaten; Hiervoor volgt eind dit 
jaar/begin volgend jaar een aparte bestemmingsplanwijziging (deze komt richting raad). 

- Functies horeca en detailhandel kunnen niet zomaar worden geschrapt uit het 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wel aangegeven: ‘organiseer de krimp’; Er 
wordt dus gekeken naar herontwikkeling in het kader van stedelijke transformatie 
(voorzienbaarheid/perspectief hoe met de aanloopstraten om te gaan). Het gaat dan met 
name om het ontwikkelen van een kwalitatief goede woonfunctie.  

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

 
 
5. RAADSMEDEDELING 13-2018 CITYMARKETINGSTRATEGIE ROOSENDAAL 

Met deze raadsmededeling is aan de raad het Merk- en Organisatieplan Citymarketingbureau 

Roosendaal aangeboden. Dit rapport is een inhoudelijke aanscherping van het rapport 

Citymarketing strategie Roosendaal van bureau Connect, dat 28 september 2017 in de 

raadsvergadering is behandeld. Het college heeft deze strategie als richtinggevend kader 

vastgesteld in vergadering d.d. 6 maart 2018, met uitzondering van de (structurele) financiering. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 
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Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- De financiering voor 2018 is geregeld; Men kan van start. Dit zit in de begroting.  

Het was niet netjes geweest om vóór de verkiezingen al een claim te leggen op de 
begrotingen die hierna nog komen; Voor de begroting voor 2019 komt wethouder Lok met 
een voorstel (waarbij het structureel bedrag is verlaagd naar vijf ton). 

- Er wordt jaarlijks aan de raad gerapporteerd over de KPI’s. Wethouder Lok heeft daarnaast 
aangegeven de KPI’s nog wat scherper te zullen formuleren. Er wordt tevens gekeken of er 
na 1 jaar reeds een evaluatie kan plaatsvinden (i.p.v. na 2 jaar). 

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
 

6. RAADSMEDEDELING 21-2018 ACTUALISEREN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 
2018 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het besluit dat het college van B&W vanaf 

2018 akkoord is met het actualiseren van de afspraken voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE) 

Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Ginderen het volgende aangegeven: 
- De resultaatsafspraken zijn nieuw. Dit geeft de gelegenheid om de afspraken goed te 

monitoren. 
- Naar verwachting krijgt de gemeente Roosendaal een miljoen extra om de 

onderwijsachterstand op te lossen (indicatief bedrag).  
- Ten aanzien van de indicatoren is op dit moment opleidingsniveau een criterium dat geldt, 

maar in de nieuwe regeling worden hier meerdere criteria voor opgenomen, bedoeld om de 
risico’s als het gaat om taalachterstand beter te kunnen detecteren.   

- Dhr. van Ginderen heeft toegezegd te zullen uitzoeken welke criteria gelden voor het 
verkrijgen van subsidie (dit naar aanleiding van een vraag van de VLP-fractie of men in 
aanmerking komt voor subsidie wanneer men woonachtig is in Roosendaal maar gebruik 
maakt van VVE in een andere gemeente).   

- Dhr. van Ginderen heeft tevens toegezegd na te zullen gaan of kinderen van buitenlandse 
ouders, die niet automatisch naar het consultatiebureau gaan (omdat ze later in Nederland 
zijn komen wonen) geïnformeerd worden over de mogelijkheden van en in aanmerking 
komen voor VVE. Dit op verzoek van de VVD. 

- Dhr. van Ginderen heeft tevens toegezegd de volgende vragen van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst schriftelijk te zullen beantwoorden:  

o Wat zijn de voorlopige ervaringen bij andere gemeenten? De gemeente 
Roosendaal zou daarvan kunnen leren en goede punten kunnen meenemen bij 
haar vervolgstappen. 

o Heeft de gemeente goed in beeld of de definitie van de doelgroep goed 
geëffectueerd kan worden, met andere woorden is het proces dusdanig ingericht 
dat alle kinderen onder de 4 jaar in beeld zijn om VVE te kunnen bieden? 

o Zijn de consultatiebureaus  en de GGD’s  aan de hand van indicering en 
vragenlijsten voldoende uitgerust, in kwaliteit en tijd, om evt. achterstanden bij 
kinderen te herkennen? De Roosendaalse Lijst kan zich voorstellen dat een 
beperkte bezetting van deze bureaus een knelpunt zou kunnen gaan vormen bij 
de doorstroom van kinderen met een mogelijke leer en ontwikkelachterstand naar 
het VVE toe. In 2016 heeft de RL vragen gesteld om ook gecertificeerde 
gastouders bij het VVE-traject te betrekken. De vraag is daarbij of daarin nog 
nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten? 

o Is er een plan van aanpak om, nadat bij kinderen bepaalde achterstanden zijn 
vastgesteld, deze achterstanden ook daadwerkelijk te kunnen inlopen? 

o In het document VVE wordt opgesomd dat in een aantal gevallen externe zorg 
nodig is om achterstanden in te lopen. De Roosendaalse Lijst vraagt zich af of dit 
past dit binnen het budget van de huidige subsidieregeling?  

o Bij de documentatie is een toetsplan van de Inspectie opgenomen. Kan worden 
aangegeven wat de dekking is van het Inspectieonderzoek? Met andere woorden: 
worden alle VVE’s in de gemeente Roosendaal in het toetskader/onderzoek 
meegenomen?  

  
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 
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7. VRAAG EN ANTWOORD VLP – GLASVEZEL IN WOUW KAN SNELLER 
Betreft Vragen en Antwoorden over de aanleg van glasvezel in Wouw. 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- Iedereen mag glasvezel aanleggen. Het enige wat de gemeente kan doen, is faciliteren 

daarin, maar de gemeente kiest niet, dat mag iedereen, zolang men maar aan de 
voorwaarden voldoet (alle kabels en leidingen dienen op 60 cm diepte te liggen).  

- Er komt over een paar weken meer duidelijkheid m.b.t. de partij die glasvezel aan kan 
leggen. Eind juni moet dat bekend zijn.  
 

Deze raadsmededeling gaat vooralsnog niet door naar de raadsvergadering. 
 

De VLP heeft wel aangegeven de uitkomsten m.b.t. eind juni af te willen wachten en hoopt dan ook 
meer duidelijkheid te krijgen over de periode van aanleggen, ook richting de bewoners van het 
buitengebied. De VLP behoudt zich het recht voor om, indien nodig, dit onderwerp na 
bekendmaking eind juni alsnog te agenderen voor een raadsvergadering en verzoekt tevens 
opname op de Actielijst.  
 

 
8. VRAAG EN ANTWOORD VLP – VERGUNNINGAANVRAAG LIDL 

Betreft Vragen en Antwoorden over de Vergunningaanvraag van de Lidl in de wijk Kroeven. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 
- De uitbreiding mag volgens de detailhandelsnota.  
- De uitbreiding kost geen parkeervakken aan de voorkant. 
- Het is de Lidl die een vergunning heeft aangevraagd en het is de rol van de Lidl om de 

gesprekken met de omgeving aan te gaan. De initiatiefnemer is wel aangesproken om ook 
met de omwonenden aan de achterkant in overleg te gaan (waar de parkeerplaatsen zijn 
voorzien). Dhr. Lok zal dit nogmaals benadrukken bij initiatiefnemer. 

- Wethouder Lok heeft aangegeven de optie om er 1 rijrichting van te maken te willen 
onderzoeken, maar geeft gelijk aan dat dit verder geen restrictie geeft aan het verlenen van 
de vergunning. Ook levert dit niet meer parkeerplekken op.  

- Wethouder Lok heeft aangegeven te zullen kijken of er bij de kerk nog extra 
parkeermogelijkheden zijn. 

 
Deze raadsmededeling gaat niet door naar de raadsvergadering. 

 

 
9. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 
  


