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Besluitenlijst Commissievergadering 27 juni en 1 juli 2019
Aanwezigen
Voorzitter: C.A.J.M. Goossens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: E.J.C. de Regt, R.G.J. van Broekhoven, Y.A.J.M. de Beer-van
Kaam, P.L.F. Raijmaekers, C.J. Gabriëls, C.H.D. Hoendervangers VLP W.C.H. Brouwers, M.C.W.
Verbeek, G.A. van Zalinge, A. van Gestel, J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen,
A.T. Eijck-Stein, J.P.L.M. van den Beemt GroenLinks N. El Azzouzi, A.J.M. Gepkens, L.C. Villée CDA:
R.C.A.W. van Nassau, A.S. Hamans, R. Breedveld, D.C.M. Roeken SP: W.J.H.P. Beens van Zundert,
A.A. Maas-Cleeren, M.J.G. Heessels 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: J.M.L. Niederer, C.A. Lok, A.A.B. Theunis, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad, I.M.
Raaijmakers

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
De voorzitter licht kort de vergaderorde toe.

2. JAARSTUKKEN 2018, VOORJAARSBRIEF FINANCIËN 2019 EN KADERNOTA 2020
Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de
uitvoering van de Programmabegroting 2018. Met de Voorjaarsbrief Financiën legt het college
tussentijds verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Programmabegroting
2019. Indien wenselijk kan op basis hiervan bijsturing plaatsvinden. Met de Kadernota 2020 wordt de
raad in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten
voor de komende jaren. Deze keuzes worden vervolgens in de begroting 2020 en in de
meerjarenramingen vastgelegd.
Door de fracties zijn de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen en/of moties aangekondigd:
Roosendaalse Lijst
• Amendement (Kadernota 2020) ten aanzien van de aanpak van zwerfafval – strenger
controleren en handhaven
VLP
•
•
•
•
•
•
•
•
VVD
•
•
CDA
•

Motie Upgrade Speelveldjes aan het Knipplein/Keijenburg
Motie Extra inzet voor intensivering t.b.v. brandveilig leven Roosendaal
Motie restafval bouwclubs Carnaval
Motie Aanpak onderhoud Sprookjeshuis Openluchttheater
Amendement Eenmalige teruggave van € 10 per huishouden i.v.m. invoering milieustraat
Motie – Legesvrije evenementen ook wat betreft: geluidshinder, ontheffing autoluw gebied
en ontheffing Zondagswet
Motie t.a.v. korter parkeren in de binnenstad: onderzoek naar instellen zgn. blauwe zone
rondom het gebied van de Centrumring
Motie onderzoek gebruik van camerawagen/scanauto bij handhaving en toezicht parkeren

Motie - breed perspectief bij duurzaamheidsmaatregelen
Motie - m.b.t. stortingen in het Innovatiefonds.

Motie om in het kader van stad en dorpen een digitale verbinder in te stellen (in de vorm
van een app)
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GroenLinks
• Motie m.b.t. kaders voor de lokale uitvoering van het thema ‘inburgering’
• Motie t.b.v. dierenwelzijnsbeleid
• Motie onderzoek naar discriminatie en racisme
• Een vrijmoedige, creatieve zone t.b.v. tinyhouses
SP
•
PvdA
•
•
•

Amendement (Kadernota 2020) – behoud van de risicoreserve Sociaal Domein
Amendement (Kadernota 2020) om een aantal voorstellen uit de kadernota te schrappen (i.v.m.
geen plan geen geld) en de daarvoor voorgestelde financiële middelen toe te voegen aan de
reserves
Amendement (Kadernota 2020) Structureel borgen van de nostalgische kermis
Motie creatieve hotspot op Stadsoevers

D66
• Motie coöperatieve duurzame energie
Burger Belangen Roosendaal
• Motie i.r.t. armoedebestrijding
ChristenUnie
• Amendement (Kadernota 2020) t.b.v. extra capaciteit voor Jongerenwerkers
Wezenbeek
• Motie opbrengst toeristenbelasting ten behoeve van toerisme in Roosendaal
Toezeggingen van het College
− Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij samen met de raad de werkwijze rondom het
innovatie- en ontwikkelfonds nog verder vorm wil geven.
− Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er een integrale kerkenvisie komt (in de vorm van een
plan van aanpak); hier is vanuit de provincie geld voor beschikbaar gesteld. De ChristenUnie
heeft gevraagd om de raad periodiek te informeren over de stand van zaken m.b.t. de
kerkenvisie. Wethouder Theunis heeft toegezegd de raad op de hoogte te zullen houden van
belangwekkende ontwikkelingen.
− Wethouder Theunis heeft op vraag van de ChristenUnie toegezegd te zullen kijken of er
(klacht)brieven onbeantwoord zijn gebleven van een kerkgenootschap dat op zoek is naar
huisvesting.
− Wethouder Lok heeft aangegeven dat er na de zomer (september/oktober) een visie komt over
laadinfrastructuur.
− Wethouder Lok heeft aangegeven de raad nader te zullen informeren over de pilot Distributie
(met de bedoeling minder verkeer in de binnenstad en schoner verkeer in de binnenstad) op het
moment dat er met deze pilot wordt aangevangen.
− Wethouder Lok heeft op vraag van de VLP m.b.t. het snelfietspad F58 aangegeven het rapport
van de Antea Group niet te hebben. De VLP heeft aangegeven vragen hierover door te zullen
geleiden richting griffie.
− Wethouder van Ginderen heeft m.b.t. het onderzoek naar doelgroep C aangegeven dat de
opdracht hiertoe is uitgezet bij het Werkplein en dat de terugkoppeling hierover na de zomer
richting de raad komt.
− Fractie Wezenbeek verzoekt om een ondernemersschool; een opleidingsschool voor
arbeidsmigranten. Wethouder van Ginderen heeft hierbij gerefereerd aan het opleidingsfonds
voor arbeidsmigranten. Wethouder van Ginderen heeft hierbij aangegeven dat het voor zich
spreekt, dat als het gaat om het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap, dit zeker ook een
plaatsje zal krijgen.
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−

−
−

−
−
−
−
−
−

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven te verwachten kort na de zomer de raad een eerste
update te kunnen geven van de regionale werkgroep inburgering. Wethouder van Ginderen
heeft aangegeven de oproep van GroenLinks -om dit traject in dialoog met de raad te doen- te
omarmen; de uitgangspunten die hieruit voortkomen zullen naast de contourennota worden
gelegd en kunnen als vertrekpunt dienen.
Wethouder van Ginderen heeft nogmaals toegezegd, dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn
rondom Juzt, hij de raad hierover zal informeren. Wethouder van Ginderen verwacht de raad
begin juli nadere informatie te kunnen verstrekken.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er nog een evaluatie komt van de
Armoederegisseur en de activiteiten die het laatste jaar gebeurd zijn. Het idee van het CDA om
de evaluatie van de Armoederegisseur te combineren in 1 document met de focus/inzet van de
Kwartiermaker lijkt haar een goed plan en zij heeft toegezegd dit te zullen doen en dit in het
derde kwartaal te zullen aanleveren.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het plan van aanpak afvaldump/zwerfafval direct na
de zomer richting de raad komt.
Wethouder Raaijmakers nodigt de raad uit om raad breed deel te nemen aan de
raadswerkgroep ten behoeve van #RSRD Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet en stelt voor
om de inhoud van dat programma voor een later moment te bewaren.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat ze ten aanzien van de stand van zaken van de
Klimaatscan met een raadsmededeling richting de raad zal komen.
Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat de raad schriftelijk zal worden geïnformeerd over
evt. bodycams voor boa’s zodra hier juridisch en financieel uitsluitsel over is.
Burgemeester Niederer nodigt de raad uit voor een informatiebijeenkomst over de Drugsmonitor.
Dit gezamenlijk met de raad van Bergen op Zoom in september 2019.
Burgermeester Niederer heeft toegezegd de raad te zullen informeren over de opbrengsten van
processen-verbaal en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.

De ChristenUnie heeft ter vergadering toegelicht dat er m.b.t. een eerdere vraag van de
ChristenUnie (uit de commissievergadering d.d. 6 december 2018) inmiddels antwoord is gekomen.
De ChristenUnie heeft toentertijd de vraag gesteld wat de visie is van de gemeente ten aanzien van
het signaleren en voorkomen van crimineel gedrag in de vroege kinderjaren. Om hier een antwoord
op te kunnen geven is er vanuit de gemeente een brief uitgegaan richting scholen en
jongerenorganisaties met de vraag waar behoefte aan is. Uit het gesprek met de veiligheidsadviseur
van de gemeente heeft de ChristenUnie vernomen dat deze brief slechts een aantal reacties heeft
opgeleverd. De ChristenUnie verzoekt burgemeester Niederer om de gehele raad over deze
resultaten op de hoogte te stellen.

3. SLUITING
Deze vergadering is op 27 juni 2019 geschorst om 23.05 uur en hervat op 1 juli 2019 om 19.30 uur. De
voorzitter heeft de vergadering gesloten op 1 juli 2019 om 21.15 uur.

De voorzitter van de Commissie

Charl Goossens

