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Besluitenlijst Commissievergadering 23 mei 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: E.J.C. de Regt, A.J. Vrolijk, R.G.J. van Broekhoven VLP A. van 

Gestel, M.C.W. Verbeek VVD: A.T. Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten, G.J. Vruwink GroenLinks A.J.M. 

Gepkens, L.C. Villée CDA: J.A. van de Vrede, R.C.A.W. van Nassau, A.S. Hamans SP: M.J.G. 

Heessels, A.A. Maas-Cleeren, PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch, E.J.M. Stroop D66: H.W. Emmen, B. 

Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-

van der Maas Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad 

  

 

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 en de VLP-fractie verzoeken de commissie om een eerste termijn bij agendapunt 7 

– Raadsvoorstel Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022. De commissie heeft hier in 

meerderheid mee ingestemd.  

 

De CDA-fractie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 7 – Raadsvoorstel Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022.  

 

De VVD-fractie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 5 – Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw. 

Hiermee komt agendapunt 5 te vervallen. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Herziening 

1 Buitengebied Wouw gaat als A-stuk (hamerstuk) naar de raadsvergadering van 6 juni. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 16 mei 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsmededeling 19-2019 Komst Bravis-ziekenhuis naar locatie Bulkenaar 

Roosendaal 
Met deze raadsmededeling informeert het college de raad over de keuze van Bravis voor locatie 

Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te 

bouwen, is formeel een voorgenomen besluit. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit.  Vanuit 

de gemeente wordt verdergegaan met de voorbereidingen van de plannen voor het gebied. Daarin 

wordt de ontsluiting van de wijk Tolberg meegenomen.  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Vanuit de Commissie is communicatie met inwoners en omwonenden als belangrijk aandachtspunt 
naar voren gekomen. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het de bedoeling is om, in het 
kader van de invoering van de Omgevingswet, te werk te gaan volgens de methodiek van het 
Omgevingsplan. Hierbij is participatie aan de voorkant juist van belang, niet alleen van burgers 
maar ook van de raad. Wethouder Theunis heeft zijn verwachting geuit dat de raad zelf ook gaat 
nadenken hoe de raad het best mogelijk gepositioneerd kan worden aan de voorkant van het 
proces.  



2  

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat men bezig is met het maken van een procesaanpak. 
Deze procesaanpak komt in het najaar gereed. Het is nu eerst wachten op het definitieve besluit 
van Bravis (eind juni).  
 
De ChristenUnie heeft aangegeven dat een goed openbaar vervoernetwerk voor het gebied 
belangrijk is. De ChristenUnie ziet hierbij ook kansen voor een extra treinstation. Wethouder 
Theunis heeft aangegeven dat hij niet denkt dat hier behoefte aan is, maar dat dit wel zal worden 
onderzocht in het kader van de mobiliteit. Ten aanzien van het regionaal vervoer zal er nog 
intensief overleg met de Provincie plaatsvinden.  
 
Er is overigens geen sprake van dat er een extra op/afrit komt vanaf de A58. 
 
De VLP heeft ook specifiek aandacht gevraagd voor communicatie richting omwonenden van de 
oude locatie, ten aanzien van wat er met die locatie gaat gebeuren en op welke termijn. Wethouder 
Theunis heeft hierop aangegeven dat in de planning locatie Roosendaal als laatste aan de beurt zal 
zijn en dat dit dus nog wel even zal duren. Desondanks kunnen bewoners wel al over deze 
planning op de hoogte worden gebracht.  
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er een bezwaarschrift is binnengekomen op de vestiging 
van het voorkeursrecht. In de raad van 6 juni zal de raad worden gevraagd om een besluit te 
nemen over de afwikkeling van dit bezwaarschrift.  

 
De raadsmededeling gaat in combinatie met het door wethouder Theunis aangekondigde 
raadsvoorstel Beslissing op bezwaar vestiging voorkeursrecht naar de raadsvergadering van 6 juni. 
 
De VLP komt met een motie ten aanzien van co-creatie.  
 
 

5. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied 

Wouw 
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw vast te stellen. 

Door de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een gedeeltelijke herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied Wouw bewerkstelligd op 26 onderdelen. Deels is dit om omissies 

recht te zetten en anderzijds worden verzoeken gehonoreerd, die anders nog jaren zouden moeten 

wachten op de algehele herziening van het vigerende buitengebiedplan. 

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd. Het raadsvoorstel 
gaat rechtstreeks als A-stuk (hamerstuk) naar de raadsvergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Herziening Moerstraten, De 

Gebrande Hoef II 
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Herziening Moerstraten, De Gebrande Hoef II vast 

te stellen en te bepalen dat een exploitatieplan niet nodig is. Door de vaststelling van het 

bestemmingsplan wordt het realiseren van een grotere differentiatie aan woningen, niet alleen in 

typologie, maar ook in oppervlak, mogelijk gemaakt. Op het ter inzage gelegde 

ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.  

Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf rechtstreeks als B-stuk op deze 
commissieagenda geplaatst.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
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7. Raadsvoorstel Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022 
De raad wordt voorgesteld om de Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022; Oog voor 

Elkaar vast te stellen. Deze transformatieagenda legt nieuwe bestuurlijke ambities, speerpunten en 

relevante ontwikkelingen (opnieuw) in beleid vast.  

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de afgelopen vier jaar in het teken stond van de 

transitie en dat de transformatie nog in de startfase zit. Op de vraag vanuit de commissie hoe deze 

transformatieagenda concreet kan worden ingevuld, heeft wethouder Koenraad aangegeven dit 

samen met de raad, professionals en inwoners te willen doen. Wethouder Koenraad denkt wel dat 

met de in de transformatieagenda benoemde uitgangspunten en missie & visie voldoende richting 

wordt gegeven.    

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft gevraagd naar de nieuwe Raad Sociaal Domein. 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat ze verwacht in september (2019) met een symposium-

achtige bijeenkomst de nieuwe Raad Sociaal Domein te kunnen presenteren.  

  

Wethouder Koenraad vindt het te ver gaan om het aspect ‘wonen’ apart te benoemen in de 

transformatieagenda. Wellicht kan dit een plek krijgen in de Woonagenda. Ook het idee van fractie 

Wezenbeek om een ondernemersschool op te richten voor statushouders vindt wethouder 

Koenraad te specifiek voor deze transformatieagenda. Wel denkt zij dat dit meegenomen zou 

kunnen worden in de Arbeidsmarktagenda van wethouder van Ginderen.   

 

Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat er aandacht is voor fraude in de zorg, maar ze vindt het 

niet passen om dit als paragraaf op te nemen in de transformatieagenda. 

 

GroenLinks heeft ‘het betrekken van de raad’ ingebracht. Wethouder Koenraad stelt voor om dit op 

een open en informele manier vorm te geven, met professionals, organisaties, inwoners en 

zorgvragers. De VLP-fractie heeft de suggestie meegegeven hiertoe een koffie/benen-op-tafel-

sessie te beleggen. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dit een goed idee te vinden en de raad 

hiervoor te zullen uitnodigen. 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven de raad binnenkort nader te kunnen informeren over het 

koploperproject, waarbij cliëntondersteuning van WegWijs gekoppeld gaat worden aan het 

Werkplein.  

 

Ten aanzien van de vraag van de VVD over de stand van zaken met betrekking tot de lokale 

Jeugdagenda en de lokale eenzaamheidsaanpak heeft wethouder Koenraad aangegeven dat 

wethouder van Ginderen bezig is met de Jeugdagenda en wethouder Raaijmakers met de lokale 

eenzaamheidsaanpak. De raad wordt hierover op korte termijn nader bericht (als dat niet al in de 

Kadernota zit).  

 

Op de vraag van D66 over speciale informatie richting arbeidsmigranten, heeft wethouder 

Koenraad aangegeven dit een goede suggestie te vinden; zij weet niet in hoeverre er nu zicht is op 

hun problematiek en zal dit nagaan. Wethouder Koenraad komt hier graag schriftelijk op terug  

 

Ten aanzien van de stand van zaken m.b.t. Juzt heeft wethouder Koenraad aangegeven na te 

zullen gaan of en op welke termijn er weer een update richting de raad komt. Zij zal dit vragen aan 

collega wethouder van Ginderen.   

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
Wel heeft dhr. Wezenbeek aangegeven dat hij even het gesprek met dhr. van Ginderen wil 
afwachten.  

 

 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 


