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Besluitenlijst Commissievergadering 28 maart 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: W.C.H. Brouwers  

Secretaris: C. Koop 

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

Vrolijk, C.A.J.M. Goossens VLP M.W.C. Verbeek, J.F.A. Heeren, A. van Gestel VVD: C.F.J. Verstraten, 

G.J. Vruwink, S.M.J. Vermeulen GroenLinks L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: J.A. van de Vrede, 

A.S. Hamans, D.C.M. Roeken, A.J. van Ginkel SP: A.A. Maas-Cleeren, W.J.H.P. Beens-van Zundert 

PvdA: M.S. Yap, E.J.M. Stroop D66: H.W. Emmen, Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt 

ChristenUnie: G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: A.A.B. Theunis, 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 wijziging vastgesteld: 

 

De fractie van GroenLinks heeft om een eerste termijn verzocht bij Agendapunt 5. De Commissie 

heeft hiermee ingestemd.   

 

Agendapunt 7, Raadsmededeling 9-2019 Transformatie Sociaal Domein 2019-2022, is door de 

commissie van de agenda afgevoerd. De fracties die het onderwerp voor een eerste termijn 

geagendeerd hadden, hebben aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn. 

Dit naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst van gisteravond. De VLP-fractie heeft 

verzocht om de informatie te delen die tijdens de raadsinformatiebijeenkomst is verstrekt en die ten 

grondslag heeft gelegen aan de keuze van de fracties om de eerste termijnen in te trekken.  

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 21 maart 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Raadsvoorstel Vestigen voorkeursrecht (artikel 6, eerste lid en aansluitend 
artikel 5 eerste lid Wet voorkeursrecht gemeenten) t.b.v. mogelijke 
unilocatie Bravis 
De raad wordt gevraagd een voorkeursrecht te vestigen op de gronden gelegen aan de 
Bulkenaarsestraat en omgeving, waarmee het door het college al gevestigde voorkeursrecht met 
een termijn van 3 jaar wordt verlengd. Doel is het faciliteren van de mogelijke hoofdlocatie van 
Bravis op deze plek. De raad wordt tevens voorgesteld het verwervingskrediet vast te stellen 
alsmede een krediet voor de hoofdinfrastructuur.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het college heeft besloten om, mocht de keuze voor de 
unilocatie Bravis vallen op de locatie in de gemeente Bergen op Zoom, niet het voorkeursrecht te 
laten vallen op de gronden die nodig zijn voor een eventuele extra ontsluiting Tolberg.  
 
Er is sprake van 1 bezwaarschrift. Dit ligt bij de commissie bezwaarschriften.  
 
Het voorkeursrecht is gelegd op gronden, niet op woningen. 
 
Bravis is voornemens de voorkeurslocatie half april/voor de meivakantie bekend te maken.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
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5. Raadsvoorstel Afgifte verklaring van geen bedenkingen Spectrum te 
Roosendaal 
De raad wordt gevraagd om een “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het 
realiseren van een verkooppunt voor motorbrandstoffen (tankstation) met wasvoorzieningen aan 
het Spectrum in Roosendaal.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Wethouder Theunis heeft toegelicht dat het college dit initiatief heeft willen steunen omdat het een 
verplaatsing van het buitengebied betreft en omdat er geen extra tankstation bijkomt. De raad moet 
dit voorstel strikt op een goede ruimtelijke ordening toetsen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De PvdA-fractie heeft een amendement aangekondigd ten einde de raad voor te stellen om geen 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook de VLP-fractie en de fractie van D66 zijn van 
mening dat de verklaring van geen bedenkingen niet dient te worden afgegeven en zullen het 
amendement mede indienen.  

 
De fractie van GroenLinks komt met een motie om elektrisch vervoer actief te promoten en in de 

toekomst geen aanbestedingsprocedures meer te starten voor fossiele brandstoffenstations. 

De fractie van de Roosendaals Lijst en D66 hebben aangegeven graag met de motie van 
GroenLinks mee te willen denken.  
 

 

6. Raadsvoorstel Vitaliteitsactie 5de tranche 
De raad wordt voorgesteld om € 155.000 beschikbaar te stellen voor de volgende vitaliteitsacties in 
de vijfde tranche:  

• Upgraden Dijkcentrum  

• Uitbreiding hondenspeelplaatsen 

• Tiny Forests 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers  

 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat ze bezig is met een doorontwikkeling op het concept 
Vitale Wijken en Dorpen. Zij zal hier voor de zomer nog bij de raad op terug komen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.  
 
Voor de VLP-fractie is dit vooralsnog een B-stuk, omdat de plannen rondom de ‘Roosendaalse 
bosjes’ voor de VLP nog onvoldoende concreet zijn gemaakt.  
 

7. Raadsmededeling 9-2019 Transformatie Sociaal Domein 2019-2022 
De raad wordt geïnformeerd over het besluit van het college om de veranderopgaven in de 
transformatie van het sociaal domein te herijken.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda (zie agendapunt 2) van de agenda afgevoerd.  

 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur. 


