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Besluitenlijst Commissievergadering 6 december 2018  
 

Aanwezigen  
Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop  

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, J.C.J.M. van Dorst, P.L.F. 

Raijmaekers, A.J. Vrolijk VLP A. van Gestel, W.C.H. Brouwers, G.A. van Zalinge VVD: S.M.J. 

Vermeulen, C.F.J. Verstraten GroenLinks L.C. Villée, N.W.R. Klaver CDA: R. Breedveld, A.S. Hamans 

SP: M.J.G. Heessels, A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch D66: H.W. Emmen, A. 

Homma Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der 

Maas Jac Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek. 

College: J.M.L. Niederer, C.A. Lok 

  

  

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  

  

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  
  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

Dhr. Wezenbeek heeft verzocht om een eerste termijn bij agendapunt 4 – Raadsvoorstel Integraal 

Veiligheidsplan - Actieplan Integrale Veiligheid. De commissie heeft hier niet mee ingestemd. 

 

 

3. BESLUITENLIJST   
  

De besluitenlijst van de commissievergadering van 15 november 2018 is ongewijzigd vastgesteld.   

  

  

4. Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan – Actieplan Integrale Veiligheid 
De raad wordt voorgesteld het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 ‘Samen 
bouwen aan onze veiligheid’ vast te stellen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld het Actieplan 
Integrale Veiligheid 2019 ‘Veiligheid, uw en onze zorg’ vast te stellen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer 
 
N.B: Voor dit onderwerp zijn tevens uitgenodigd: dhr. R. van den Oever en dhr. J. Pieters, beiden 
teamchefs van de Politie t.b.v. beantwoording van vragen. 
 

Burgemeester Niederer heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat ten aanzien van de 

spreekuurrechter de gemeente nog volop in gesprek is met de rechtbank en dat dit de goede kant 

op kantelt in die zin dat de president van de rechtbank Zeeland West-Brabant zeker interesse heeft 

in deze aanpak. 

 

Burgemeester Niederer heeft op verzoek van de ChristenUnie toegezegd om voor de 

raadsvergadering van 20 december a.s. een schriftelijke uiteenzetting aan de raad te doen 

toekomen ten aanzien van de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van de 

commerciële zeden van de politie naar de gemeente.  

 

Daarnaast heeft burgemeester Niederer op verzoek van de ChristenUnie toegezegd in overleg met 

portefeuillehouder Jeugd terug te zullen komen op de vragen van de ChristenUnie ten aanzien van 

een visie rondom (preventie) kinderen/jeugd (crimineel gedrag in de kinderjaren). 
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Burgemeester Niederer heeft op aangeven van het CDA toegezegd dat er nog een aanpassing 

komt in de stukken; De Parkrangers zullen worden genoemd als 1 van de partners in 

veiligheidsbeleving omdat zij wezenlijk heel goed werk doen op de bedrijventerreinen.  

 

Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat het terugkoppelen aan melder na het doen van een 

melding als aandachtspunt wordt genoteerd.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering 20 december 2018.  

 

De CDA-fractie komt met een motie om te bezien of de Boa’s vast aan wijken en dorpen kunnen 

worden gekoppeld.  

 

De Roosendaalse Lijst overweegt een motie ten behoeve van een pop-up store veiligheid. Dit als 

extra informatiebron over veiligheid voor inwoners. 

 

PvdA overweegt (een) motie(s) om te realiseren dat (1.) er een BRP-ambtenaar wordt toegevoegd 

aan het BOA-team, (2.) dat alle panden bestemd voor verhuur vergund worden en (3.) dat er een 

digitaal nachtregister komt voor deze panden. 

 

De ChristenUnie heeft aangegeven eerst de door de burgemeester toegezegde informatie over de 

commerciële zeden-overdracht (van de politie naar de gemeente per 1 januari 2019) te willen 

afwachten. Hetzelfde geldt voor de toegezegde informatie omtrent een visie rondom (preventie) 

kinderen/jeugd (crimineel gedrag in de kinderjaren). 

 

Voor de VLP is dit een B-stuk omdat de VLP nog wil kijken naar het bestedingsvoorstel. 

Ook voor D66 is het voorstel om die reden een B-stuk.  

 

Burgemeester Niederer heeft de commissie verzocht om eventuele moties/amendementen van te 

voren naar hem toe te sturen. Dit zodat hij hier gedegen naar kan kijken.  

 

 

5. Raadsvoorstel Kredietvotering Huis van Roosendaal 
Het college heeft in november 2016 besloten om het stadskantoor duurzaam te renoveren tot het 

HUIS van Roosendaal. Daartoe is in april 2017 de visie vastgesteld wat zich heeft vertaald (juli 

2017) in een Programma van Eisen voor de architect. De raad wordt voorgesteld het totaalkrediet 

ten behoeve van het project HUIS van Roosendaal beschikbaar te stellen.  

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Het is de bedoeling dat rondom de grote vergaderzaal/multifunctionele ruimte op de begane grond 

kleinere vergaderzalen zullen worden gerealiseerd die (mede) kunnen worden gebruikt als 

fractiekamers. Het fractiehuis kan dan op termijn worden afgestoten. De VLP heeft verzocht om 

mee te mogen denken over de inrichting/aankleding van deze fractiekamers. Wethouder Lok heeft 

aangegeven dat de wensen/vereisten bij de fracties zullen worden opgehaald.  

 

Tijdpad: in een maand of vier zal het definitieve ontwerp gereed kunnen zijn. In het 2e/3e kwartaal 

2019 kan dan worden aangevangen met de bouw. In 2021 is het de bedoeling dat de nieuwe 

locatie in gebruik kan worden genomen. 

 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat geheimhouding op een deel van de stukken noodzakelijk is 

totdat er is aanbesteed, dit vanwege de verwachting dat de prijs zeker niet omlaag zal gaan 

wanneer deze informatie openbaar wordt.  

 

Wethouder Lok heeft toegezegd na te zullen gaan of er een inschatting kan worden gemaakt van 

het weerstandsvermogen. Dit op verzoek van de VLP-fractie. Indien dit kan worden gemaakt, dan 

zal dit in het geheimenkastje worden gelegd.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 20 december 2018.  

 

De fractie VLP stelt voor om het huis van Roosendaal aan te merken als een zgn. ‘groot project’ en 

deze daarmee op te nemen in de P&C cyclus, zodat de raad vinger aan de pols kan houden.  
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De VLP overweegt hiertoe met een motie/amendement te komen. Ook de PvdA wil zich ten 

aanzien hiervan nog intern beraden, waarbij de griffie tijdig zal worden bericht. 

 

 

6. SLUITING  
  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur 

  

   


