
1  

 

Besluitenlijst Commissievergadering 11 april 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: A.J.M. Gepkens  

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: E.J.C. de Regt, C.H.D Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens, R.G.J. 

van Broekhoven  VLP M.W.C. Verbeek, A. van Gestel, W.C.H. Brouwers, E.G.A. van der Star-Deijkers 

VVD: G.J. Vruwink, S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. El Azzouzi, N.W.R. Klaver 

CDA: R. Breedveld, A.J. van Ginkel, J.A. van de Vrede, A.S. Hamans SP: M.J.G. Heessels, W.J.H.P. 

Beens-van Zundert PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch 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: A.A.B. Theunis, C.A. Lok 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 28 maart 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Vragen PvdA – Regionaal Mediafonds 
Betreft vragen van de PvdA-fractie en antwoorden van het college over het Regionaal Mediafonds.  

Portefeuillehouders: burgemeester Niederer en wethouder Theunis 

 

De PvdA stelt een onderzoek voor om te kijken naar de mogelijkheden voor oprichting van een 
lokaal danwel regionaal Mediafonds. In dit onderzoek zouden de inhoudelijke rol van de media in 
Roosendaal en de actuele ontwikkelingen daarbij in kaart kunnen worden gebracht en of er 
mogelijkheden zijn tot ondersteuning van de lokale media in de breedste zin van het woord. Doel 
hierbij is om de ‘waakhond van de democratie’ te bewaken en om de journalistiek in Roosendaal en 
de regio te stimuleren en te innoveren. 
 
Op het voorstel van de PvdA-fractie zijn overwegend positieve reacties gekomen van de fracties die 
in tweede termijn hebben gesproken. Wel is de kanttekening meegegeven, dat de onafhankelijkheid 
van de media gewaarborgd moet blijven. 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven de portefeuillehouder [burgemeester Niederer] te 
verontschuldigen; hij kon niet bij deze commissievergadering aanwezig zijn. Wel heeft wethouder 
Theunis aangegeven dat hij denkt dat de portefeuillehouder dit onderzoek best zal toejuichen. 
Wethouder Theunis pleit ervoor om dit onderzoek dan wat breder te trekken in het 
communicatiebeleid, ook met de vraagstelling: Hoe kunnen wij onze burgers nog bereiken en welke 
rol speelt de geschreven pers daarin?    
 
De raadsmededeling gaat als C-stuk naar de raadsvergadering. 
 
Vooralsnog is dit onderwerp voor de PvdA-fractie een C-stuk. De PvdA-fractie wil eerst van 
portefeuillehouder Niederer horen of voor het in gang zetten van dit onderzoek hetgeen hierover 
gezegd is in de commissievergadering voor hem afdoende is of dat hiertoe een opdracht van de 
raad benodigd is [motie].  
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5. Raadsvoorstel Invoering Verzilverlening 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt sinds kort een 
zogenaamde Verzilverlening aan. Met deze leningsvorm kan de overwaarde van de eigen woning 
gebruikt worden voor het treffen van maatregelen aan de eigen woning op het gebied van 
levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid. Dan wel een bijdrage te schenken aan zijn 
of haar kind voor de aankoop van diens eerste woning. De raad wordt voorgesteld de Verordening 
verzilverlening gemeente Roosendaal vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er op dit moment nog maar een paar gemeenten in 
Nederland zijn die deze leningsvorm hanteren. Naar aanleiding van het krantenbericht over de 
Verzilverlening hebben zich al wel geïnteresseerden gemeld.  
 
Het bouwt voor de gemeente geen schuldpositie op; tegenover een schuld staat ook een vordering. 
De maatregel kost de gemeente dus geen geld.  

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

 

6. Raadsvoorstel ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS 
De raad wordt voorgesteld om een bedrag van €3.408.818 beschikbaar te stellen voor de aankoop 

van Mariadal. Hiermee wordt de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie geregeld. 

Zodra de renovatie van het HUIS van Roosendaal in 2021 klaar is, neemt projectontwikkelaar BVR 

het klooster over van de gemeente en ontwikkelt BVR het kloostercomplex o.b.v. het 

gecontracteerde plan en bijbehorende contractafspraken. 

Portefeuillehouders: wethouder Theunis en wethouder Lok 

 
Wethouder Theunis heeft op verzoek van de VLP toegezegd, dat de raad de overeenkomsten met 
de provincie en BVR vertrouwelijk mag inzien.  
 
Over de huidige gebruikers van Mariadal heeft wethouder Theunis aangegeven dat, mede in relatie 
tot de ontwikkeling Bovendonk, in mei/juni nadere berichtgeving zal volgen.  
 
De raad zal worden meegenomen in het gehele proces Groot Mariadal. 
 
Wethouder Lok heeft in reactie op de fractie Burger Belangen Roosendaal aangegeven dat de 
dienstverlening toegankelijk moet blijven voor mindervaliden. Mede gelet op de beperkingen in het 
huidige Mariadal wordt bekeken of de publieksdiensten op een andere plek wellicht beter tot hun 
recht zouden komen, zodat mindervaliden hier gebruik van kunnen maken. 

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

 
De VLP-fractie heeft wel aangegeven het raadsvoorstel nog binnen de fractie te willen bespreken.  
 
 

7. Raadsvoorstel aanpak rotonde van Beethovenlaan en turborotonde 

Burgemeester Freijterslaan 
De raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van €795.000 ten behoeve van de 
aanpak rotondes Burgemeester Freijterslaan en Beethovenlaan-Boulevard.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Doel van de aanpak van beide rotondes is om ze veiliger te maken.  
 
Wethouder Lok heeft ter vergadering op vraag van het CDA aangegeven dat de effecten van de 
aanpak rotonden door de gemeente zullen worden gemonitord.  
 
Ten aanzien van de suggestie van de VVD om een bord te plaatsen om fietsers te helpen veilig de 
rotonde bij de van Beethovenlaan over te steken, heeft wethouder Lok aangegeven dat, als dit gaat 
helpen hij dit in overweging wil nemen, maar hij denkt dat iedereen het wel snapt. 
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Wethouder Lok heeft op vraag van de VLP toegezegd na te zullen gaan hoe lang de rotonde van 
de Beethovenlaan buiten gebruik zal zijn voor het autoverkeer (d.w.z.: dat het autoverkeer last 
heeft van de werkzaamheden) en zal dit aan de raad terugkoppelen.   

 
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat de aanplant te hoog is bij de turborotonde op 
de Burgemeester Freijterslaan (met name late zomer/herfst) en stelt er nieuwe, lagere beplanting 
voor. Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij niet kan zorgen dat de planten laag blijven, maar hij 
kan wel vragen aan collega-wethouder Raaijmakers om er extra te snoeien. De fractie van de 
ChristenUnie is echter van mening dat deze beplanting (siergras) niet gesnoeid hoort te worden 
(alleen in de winter) en dat de hoge pluimen dus het zicht zullen blijven belemmeren. Wethouder 
Lok heeft toegezegd hiernaar te zullen gaan kijken.  
 
Voorts heeft de ChristenUnie aangegeven dat op de tekeningen de zebrapaden op de fietspaden 
missen (deze zijn in de tekening niet doorgetrokken). Wethouder Lok heeft toegezegd deze alsnog 
in te zullen laten tekenen.  
 
Op de vraag van de ChristenUnie of er geleide lijnen en markeringstegels voor blinden en 
slechtzienden zullen komen, heeft wethouder Lok aangegeven dit te zullen uitzoeken en hier bij de 
raad op terug te zullen komen.   
 
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat over het fietspad dat komt vanuit de 
Ettingstraat, Veilig Verkeer Nederland heeft geadviseerd om dit fietspad op te schuiven, zodat 
fietsers voor automobilisten beter zichtbaar worden. Ook de VLP heeft aangegeven dat, wanneer 
daar tijdens spitsuur auto’s geparkeerd staan, de fietsers inderdaad bijna niet zichtbaar zijn. 
Wethouder Lok heeft aangegeven hier niet onmiddellijk een antwoord op te hebben, maar hij wil 
wel naar de situatie ter plekke gaan kijken. Mocht blijken dat daar maatregelen benodigd zijn, dan 
zullen deze alsnog getroffen worden, maar hij kan dit nu nog niet beloven.  
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de omleidingsroutes tijdig en goed zullen worden 
aangegeven, waarbij ook de inwoners die aan de omleidingsroutes wonen op de hoogte zullen 
worden gesteld. De fractie van GroenLinks verzoekt wethouder Lok om de planning van de 
werkzaamheden en de omleidingsroutes (incl. OV) aan de raad te doen toekomen zodra dit bekend 
is. Wethouder Lok heeft toegezegd de raad inzicht te zullen geven in de termijnen en de aanpak.  
 
De PvdA-fractie heeft aangegeven dit jaar nog een nieuwe Mobiliteitsagenda te willen ontvangen 
(mede i.v.m. verkeersafwikkeling Burgemeester Freijterslaan). Wethouder Lok heeft aangegeven 
dat de Mobiliteitsagenda dit najaar richting de raad komt.  

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

 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 


