
1  

 

Besluitenlijst Commissievergadering 14 november 2019 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: C. Koop 

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

C.H.D. Hoendervangers VLP: A. van Gestel, M.C.W. Verbeek, G.A. van Zalinge VVD: G. Vruwink, 

S.M.J. Vermeulen, C.F.J. Verstraten GroenLinks L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: A.S. Hamans, 

R.C.A.W. van Nassau, D.C.M. Roeken SP: A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, 

R.P.P. Bouquet D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: K. Kraak 

College: M.A.C.M.J. van Ginderen, I.M. Raaijmakers, C.A. Lok 

  

 

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 SP-fractie heeft laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

agendapunt 4 – Raadsvoorstel Re-integratieverordening 2019. De SP-fractie was de enige fractie 

die dit onderwerp voor een eerste termijn geagendeerd had. De Commissie heeft ingestemd met 

het voorstel van de voorzitter om dit onderwerp rechtstreeks als A-stuk (hamerstuk) door te 

geleiden naar de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2019. 

 

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

agendapunt 6 - Raadsvoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling en zienswijzen 2e 

begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020, ICT West-Brabant West (ICT WBW). Dit 

agendapunt is door meerdere fracties geagendeerd en blijft dus gewoon op de agenda staan. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 10 oktober 2019 en 30 oktober 2019 zijn 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Re-integratieverordening 2019 

Vanwege verschillende wijzigingen in de Participatiewet en de behoefte om gemaakte 
beleidskeuzes nader vast te leggen voor de uitvoering, wordt de gemeenteraad voorgesteld een 
nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. Via de Re-integratieverordening 
Participatiewet 2019 kan de raad heldere kaders meegeven voor de wijze waarop de gemeente 
ondersteuning biedt bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. 
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd en gaat rechtstreeks als A-stuk 
naar de raadsvergadering van 28 november 2019. 
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5. Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) worden de zorgplichten van de gemeente 
Roosendaal voor afval-, hemel- en grondwater vastgelegd. Het huidige VGRP loopt aan het einde 
van 2019 af. Om invulling te blijven geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor het afval-, 
hemel- en grondwater is het noodzakelijk dat er een nieuw plan door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 
Op de vraag van de ChristenUnie of er een plan kan komen om de oude in lood gelegde 
elektriciteitskabels en oude loden leidingen te verwijderen, heeft wethouder Raaijmakers 
aangegeven dat de nutsbedrijven verantwoordelijk zijn voor deze leidingen en dat de gemeente dit 
dus niet zelf kan doen. Wel zal wethouder Raaijmakers bij de afstemming van de beheerkalender in 
de gesprekken met de nutsbedrijven dit punt nader met ze bespreken.  
 
Er komt een onderzoek naar de heffingsgrondslag en de daarbij gepaard gaande consequenties. 
Wethouder Raaijmakers heeft verzocht om hier een jaar de tijd voor te krijgen om dit gedegen te 
doen. De VLP-fractie heeft verzocht om de resultaten van het onderzoek -bij voorkeur voor de 
begrotingsbehandeling 2021- in een raadsmededeling met de raad te delen zodat de raad hierop 
kan reageren. De VLP-fractie heeft verzocht om dit als actiepunt toe te voegen aan de Actielijst, 
zodat de raad de voortgang kan meten.  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overwoog een motie t.b.v. onderzoek naar de mogelijkheden 
om rioolheffing te kunnen vorderen bij leegstand, maar wacht nu de onderzoeksopzet van het door 
wethouder Raaijmakers aangekondigde onderzoek (waarin een aantal scenario’s zullen worden 
geschetst) af. Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd om ook de onderzoeksopzet in een 
raadsmededeling met de raad te zullen delen, zodat de raad ook daar nog wat van kan vinden.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft voorts aangegeven dat zij in de communicatie richting inwoners nog 
wel een aantal verbeteringen ziet. Het gaat dan o.a. om het intensiever uitdragen van de visie op 
meer vergroenen/minder tegels en ook het attenderen op de eigen verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het aansluiten op het riool (men moet zelf de aansluiting op het riool regelen). 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling en zienswijzen 2e 

begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020, ICT West-Brabant West (ICT WBW) 

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt voor een zienswijze 
door de gemeenteraad de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 aan. De 
begrotingswijzigingen worden gelijktijdig aangeboden in verband met de nauwe samenhang 
tussen de begrotingswijzigingen in verband met de realisatie van de adviezen uit de evaluatie GR 
ICT WBW en de zienswijzen van deelnemers op de begroting 2020. Daarnaast heeft, bij brief van 4 
september, het bestuur van de ICT WBW de deelnemers verzocht om instemming met wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling ICT WBW. De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing 
van de governance op directieniveau en uitbreiding van de taken op het gebied van de ICT-
infrastructuur. Verder zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat alle aanbevelingen uit de evaluatie ICT WBW worden 
overgenomen. Zo komt er een deelnemersraad en een regieraad, maar ook alle andere 
aanbevelingen worden overgenomen. Dit heeft verder geen plek in de gemeenschappelijke 
regeling.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De VLP en het CDA hebben aangegeven nog nader te willen bezien of de komst van de regieraad 

niet toch een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling behoeft.  
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7. Raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat 
De raad wordt gevraagd een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor de implementatie 
van de maatregelen uit het Verkeersplan Nieuwstraat. Dit verkeersplan is in samenspraak met 
stakeholders uit de omgeving opgesteld. Het gevraagde krediet is nodig om samen met bewoners 
en andere stakeholders uit de straat een definitief ontwerp te maken, zodat de straat medio 2020 
heringericht kan worden. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat het rapport van Goudappel Coffeng de basis vormt om met 

de bewoners verder te finetunen ten aanzien van wat waar komt (concreet aan de hand van de 

tekening). Het gaat dan om zaken als groen, verleggen van het wegdek, middenberm, keerlus, kiss 

and ride, enz. Wethouder Lok heeft aangegeven dat het onderwerp parkeren hierbij ook besproken 

kan worden (alle aspecten over de Nieuwstraat komen aan de orde). Hij heeft voorgesteld om 

daarna een moment met de raad te organiseren zodat de opbrengst vanuit de bewoners aan de 

raad kan worden teruggekoppeld. 
 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De VLP-fractie overweegt een motie en laat dit tijdig aan de griffie weten.  
 
De PvdA-fractie overweegt een amendement om van het voorstel een deugdelijk voorstel te maken. 
 

 

8. Ingekomen B&W-Brief – Wethouder Lok – rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg 
Op 25 juni 2018 zijn er door diverse raadsfracties schriftelijke vragen gesteld over het 
vestigingsklimaat op Vijfhuizenberg (nr. 123-2018). ln de beantwoording is onder andere 
aangegeven dat er een rapport zou worden opgesteld naar aanleiding van deze vragen. Dit rapport 
is per ingekomen B&W-brief op 16 mei 2019 aan de raad aangeboden. Belangrijke conclusies in dit 
rapport zijn in ieder geval dat er sprake is van beperkte leegstand en een goed vestigingsklimaat op 
Vijfhuizenberg.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Wethouder Lok heeft aangegeven er belang aan te hechten dat een bedrijventerrein een 

bedrijventerrein moet blijven (woon-werkkavels), want anders zal er op den duur overlast worden 

ervaren door mensen die er alleen maar een woning hebben gekocht. De leegstand wordt ook niet 

als problematisch ervaren. 

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De CDA-fractie overweegt een motie ten einde ervoor te zorgen (als dat planologisch kan) om de 
woonhuizen op bedrijventerreinen als wonen te bestemmen.  

 

 

9. 155-2019 Vragen ChristenUnie – Renovatie (turborotonde) Wouwseweg i.c.m. 163-2019 
Vragen VLP – Gevaarlijke situatie burgemeester Freijterslaan door werkzaamheden aan 
rotonde 
Betreft vragen en antwoorden met betrekking tot de renovatie van de zgn. turborotonde en de 
verkeersveiligheid aldaar.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Wethouder Lok heeft aangegeven de indruk te hebben gehad dat de varkensruggen er al niet meer 

lagen, maar nu in de commissie is aangegeven dat ze er nog wel liggen, zal hiernaar worden 

gekeken.  

 

Wethouder Lok heeft nader met wethouder Raaijmakers afgestemd en heeft aangegeven dat de 

beplanting op de rotonde zal worden vervangen. Er is ook aandacht gevraagd voor de oversteek 

voor de zebra op de Wouwseweg en daar gaat wethouder Raaijmakers ook naar kijken.  
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Wethouder Lok heeft toegezegd te zullen kijken of er nog documenten zijn waarin de 

beargumentering staat waarom bij de initiële aanleg van de Turborotonde voor die aanleg is 

gekozen. Dan kan op basis daarvan worden gekeken of de argumenten van toen nu nog steeds 

valide zijn. Als wethouder Lok deze documenten nog kan vinden, zal hij ze delen met de raad. 

 

Dit onderwerp gaat niet naar de raadsvergadering. 
 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 


