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Besluitenlijst Commissie Begroting 30 oktober 2019 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

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

Raijmaekers, A.J. Vrolijk, C.H.D. Hoendervangers VLP: M.C.W. Verbeek, G.A. van Zalinge, W.C.H. 

Brouwers, E.G.A. van der Star-Deijkers, K.A. Raggers, J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. 

Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, L.C. Villée CDA: 

D.C.M. Roeken, R. Breedveld, A.S. Hamans, R.C.A.W. van Nassau SP: W.J.H.P. Beens van Zundert, 

M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, D66: H.W. Emmen 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: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers, C.A. Lok, 

J.M. van Midden 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2020 
De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen over het raadsvoorstel 
Programmabegroting 2020.  

  
Door de fracties zijn de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen en moties aangekondigd: 
 
Roosendaalse Lijst:  
▪ Amendement om structureel 200.000 euro te steken in meer bomen en meer groen en het 

vervangen van versleten groen 
▪ Motie ten behoeve van een intensievere inzet op de andere zones uit de zonneschijf (niet enkel 

zone 4) 
▪ Roosendaalse Lijst participeert in amendement VVD: ondertunneling Willem Dreesweg 
▪ Roosendaalse Lijst participeert in motie CDA met betrekking tot AED’s  
▪ Amendementen om de tariefstijging afvalstoffenheffing fors te verlagen (samen met VLP) 
 
VLP:  
▪ Amendement(en) om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing fors te verlagen (samen met de 

Roosendaalse Lijst)  
▪ Amendement t.b.v. extra investering in onderhoud grijs en groen 
▪ Amendement t.b.v. uitbreiding van de formatie Toezicht en Handhaving (extra BOA’s) 
▪ Amendement geactualiseerde uitgave (zowel gedrukt als digitaal) van de miniboekjesreeks 

Geschiedenis van Roosendaal en Dorpen 
 

VVD 
▪ De VVD komt niet met een kant en klaar amendement maar verzoekt het college om de 

kwijtscheldingskosten voor de afvalstoffenheffing in de programmabegroting technisch elders 
onder te brengen, te weten bij het minimabeleid. Dit zodat dit binnen de juiste portefeuille komt 
te vallen (t.b.v. meer inzicht, invloed en sturing door de portefeuillehouder). Verzoekt het 
college om een toezegging hiertoe. 

▪ VVD vraagt om een kritischere blik op de OZB-heffing. VVD komt niet gelijk met een 
wijzigingsvoorstel, maar verzoekt het college om een toezegging. 

▪ Amendement VVD: ondertunneling Willem Dreesweg 
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CDA 
▪ Amendement t.b.v. uitbreiding van de formatie Toezicht en Handhaving (meer BOA’s) 
▪ Amendement dat erin voorziet dat na het bereiken van 75 ha aanleg zonneparken in het 

buitengebied er geen nieuwe zonneparken in het buitengebied aangelegd worden 
▪ Motie om karakteristieke straatlantaarns terug te brengen in de historische dorpskernen 
▪ Motie CDA met betrekking tot AED’s 

 
GroenLinks 
▪ Onderzoek naar behoefte aan moestuinen in de wijken t.b.v. educatie en cohesie. 
▪ Motie t.b.v. verbod op afsteken van vuurwerk in combinatie met het introduceren van een 

centrale vuurwerkshow in Roosendaal en in de omliggende dorpen 
▪ Amendement t.b.v. extra geld t.b.v. extra aanplant en behoud van bossen (mogelijke combi met 

VLP en Roosendaalse Lijst) 
▪ Motie Vrouwenhof als volwaardig stadspark 
▪ Amendement t.b.v. financiering op dierenwelzijnsbeleid 
 
SP 
▪ Amendement t.b.v. een ophoging van 300.000 euro van het extra budget voor jeugdzorg 

(verhoging van 500.000 euro naar 800.000 euro) 
▪ Motie ten behoeve van het ontschotten van zorg en ten behoeve van het bewerkstelligen dat 

hulpvragen 24/7 worden beantwoord 
▪ Motie ten einde het halveren van woningen t.b.v. dubbele bewoning makkelijker mogelijk te 

maken 
▪ Motie inzameling van blikjes en flesjes door verenigingen voor een schonere omgeving, naar 

voorbeeld gemeente Apeldoorn 
 
PvdA 
▪ Amendement - impuls op onderhoud grijs en groen 
▪ Amendement - investeren in het onderwijs  
▪ Motie ten behoeve van een gelijkwaardige stagevergoeding (ongeacht opleiding) bij de gemeente 
▪ Amendement m.b.t. afvalstoffenheffing (naar voorbeeld Halderberge) 
▪ Motie t.b.v. het verkennen van de kansen (bijv. via DER) van het in eigen beheer ontwikkelen 

en exploiteren van zonneparken, zodat inwoners meeprofiteren van de winsten van de 
energietransitie 

▪ Motie Lobby t.b.v. verlaging van de maximumsnelheid op de A58 
 
D66 
▪ Motie in kaart brengen en aanpakken onveilige locaties 
▪ Motie formaliseren ongevraagde inspraak inwoners 
▪ Amendement om de openbare Wifi te schrappen 
▪ Motie voor meer openbaar groen en bij het vervangen van versleten openbaar groen vooral ook 

weideplanten op te nemen t.b.v. de bijenpopulatie 
 
Burger Belangen Roosendaal 
▪ Motie ten aanzien van activiteiten en les in de Nederlandse taal voor ouderen met een 

migratieachtergrond 
▪ Motie t.b.v. een overzicht/het in kaart brengen van alle activiteiten voor senioren in de 

gemeente Roosendaal (wegwijzer senioren) 
 

ChristenUnie 
▪ Motie ten behoeve van een goede registratie van bij de gemeente ingekomen stukken 
▪ Motie ten behoeve van meer Housing First 
▪ Motie ten behoeve van het meegeven van kaders voor de nieuwe kwartiermaker 

Bestaanszekerheid 
 

Wezenbeek 
▪ Geen eigen moties/amendementen aangekondigd 
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Tijdens de beraadslaging zijn door de portefeuillehouders de volgende toezeggingen gedaan: 
 

Wethouder Theunis: 

− Wethouder Theunis heeft aangegeven in de Begrotingsraad terug te zullen komen op de vraag 
de VVD m.b.t. de OZB. 

− D66 heeft ten aanzien van de bovenregionale samenwerking verzocht om meer inzicht in de 
systematiek van het verkrijgen van subsidies en cofinanciering op bovenregionaal niveau. D66 
wenst daarbij dat dit in de toekomst in een bepaald kader aan de raad wordt meegegeven (zo 
werkt deze systematiek en daarom doen wij het op deze wijze). Wethouder Theunis heeft 
aangegeven dit een interessante vraag te vinden waar hij zeker op terug zal komen.    

− Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij de eerdere vraag van de ChristenUnie (bij 
behandeling Kadernota 2020) heeft uitgezocht m.b.t. brieven van diverse kerkgenootschappen 
aan de gemeente en of die wel/niet door de gemeente zijn beantwoord. Wethouder Theunis 
heeft aangegeven dat deze inderdaad zijn beantwoord. De ChristenUnie heeft ter vergadering 
nog een heel specifiek voorbeeld -een brief daterend van maart 2018- genoemd waarin is 
verzocht om in contact te komen met het college. Dit contact heeft nooit plaatsgevonden aldus 
de ChristenUnie en derhalve vraagt de ChristenUnie hoe deze specifieke brief is afgedaan. 
Wethouder Theunis heeft toegezegd dit nog nader uit te zullen zoeken. 

− De Kerkenvisie komt in de eerste helft van 2020. 
 
Burgemeester van Midden: 
- Burgemeester van Midden heeft het aanbod gedaan om in overleg te treden met GroenLinks 

over de strekking van de motie vuurwerkverbod. 
- Burgemeester van Midden heeft aangegeven inhoudelijk mee te zullen gaan in de discussie 

over de behoefte aan meer BOA’s (en zal deze discussie dus niet parkeren tot aan behandeling 
van het Actieplan Integrale Veiligheid). 

 
Wethouder Raaijmakers: 
- Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er een duurzame pilot komt in het kader van 

wegdekverlichting (wegdekreflectoren op zonne-energie op de fietspaden) op de Nelson 
Mandelaweg of de Lage Zegstraat). Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven hier nog op 
terug te zullen komen. Hierbij heeft zij tevens, op vraag van de VLP, aangegeven dat, als de 
resultaten van de pilot positief zijn, kan worden overwogen om dit ook bij Vierhoevenpad te 
doen, mits dat fietspad daar geschikt voor is (d.w.z. voldoende zonne-energie).  
 

Wethouder Koenraad 

− De Kwartiermaker Bestaanszekerheid is inmiddels gestart. Hij heeft zijn eigen opdracht al bijna 
uitgewerkt en wethouder Koenraad heeft aangegeven dat dit dan ook met de raad besproken 
kan worden. Sowieso zal de raad de Kwartiermaker Bestaanszekerheid binnenkort ontmoeten; 
wethouder Koenraad heeft aangegeven hier iets voor te zullen organiseren.  

− De concept RES (contourennota) komt eind dit jaar, begin volgend jaar richting raad. 
 
Wethouder Koenraad heeft de fracties verzocht die moties/amendementen hebben aangekondigd 
die vooruitlopen op de RES, om deze pas in te dienen bij de RES. Het is een beleidsdocument 
waar nu nog geen geld uit vloeit, dus zij ontraadt het om dit bij de begrotingsbehandeling in te 
brengen en stelt voor dit te parkeren tot bij de consultatie van de contourennota RES (begin 2020). 

 
Wethouder van Ginderen 
-Met betrekking tot de vraag inzake terugkoppeling C-categorie (Werkplein) heeft wethouder Van 
Ginderen aangegeven dat zodra dit in beeld is bij het Werkplein, de raad die scenario’s tegemoet 
kan zien.  
-De Integrale Sport/bewegingsvisie komt richting de raad nadat terugkoppeling aan de verenigingen 
van de uitwerking -naar aanleiding van de werksessies van afgelopen voorjaar- heeft 
plaatsgevonden. De raad zal hier ook voor worden uitgenodigd. 
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat wat hem betreft de €300.000 extra die de SP wil 
t.b.v. Jeugdzorg nu niet nodig is en ontraadt het door de SP aangekondigde amendement. Mocht 
blijken dat dit extra budget toch nodig zou zijn, dan komt wethouder van Ginderen daar in 2020 bij 
de raad op terug.  
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Wethouder Lok 

− Kort parkeren (blauwe zone) wordt betrokken bij het Parkeer Uitvoerings Plan (PUP), dat in de 
eerste helft van 2020 gereedkomt. 

− Wethouder Lok gaat kijken of de twee binnenstad organisaties kunnen worden samengevoegd, 
daar komt hij op enig moment nog bij de raad op terug.  

− Ten aanzien van de voorgestelde lobby t.b.v. 80 km i.p.v. 100 km op een deel van de A58; 
Hiervan heeft wethouder Lok aangegeven dat men probeert om in RWB-verband een brief naar 
de minister te sturen. 

− Wethouder Lok heeft op verzoek van de ChristenUnie aangegeven nog eens na te zullen 
vragen hoe het zit met de reactietermijn van ingekomen brieven en het al dan niet versturen 
van ontvangstbevestigingen.  

 

4.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur. 


