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Besluitenlijst Commissievergadering 21 maart 2019 
 

Aanwezigen  
Voorzitter: D.C.M. Roeken  

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, C.J. Gabriëls, C.H.D. 

Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens VLP M.W.C. Verbeek, J.F.A. Heeren, A. van Gestel VVD: C.F.J. 

Verstraten, A.T. Eijck, J.P.L.M. van den Beemt GroenLinks L.C. Villée, N.W.R. Klaver, A.J.M. 

Gepkens CDA: J.A. van de Vrede, R.C.A.W. van Nassau, A.S. Hamans SP: A.A. Maas-Cleeren, 

W.J.H.P. Beens-van Zundert PvdA: M.S. Yap, K. Ahlalouch D66: H.W. Emmen, A. Homma 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, A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad 

  

 

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 VLP heeft verzocht om een eerste termijn bij agendapunt 5 - raadsvoorstel vaststelling 

bestemmingsplan Nieuwe LTS. Een meerderheid van de commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

3. BESLUITENLIJST    
De besluitenlijst van de commissievergadering van 14 en 18 februari 2019 is ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4. Raadsvoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een extra bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen 
voor de viering van 75 jaar bevrijding in Roosendaal en akkoord te gaan met de dekking van dit 
bedrag in de eerstvolgende Bestuursrapportage.  
Portefeuillehouder: burgemeester Niederer. Tevens aanwezig: dhr. Rommens, Kabinetschef. 

 
De burgemeester heeft toegezegd, dat wanneer de plannen/ideeën concreter zijn, de raad hiervan 
een overzicht zal ontvangen.  

 
De VLP-fractie heeft de suggestie meegegeven om de VVV te vragen de route (met het Algemeen 
Educatief Pakket) uit te werken ten einde deze ook aan te kunnen bieden aan bezoekers aan de 
gemeente Roosendaal. Dhr. Rommens heeft aangegeven dit mee te nemen.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De ChristenUnie komt met een motie ten behoeve van een monument voor de 
Holocaustslachtoffers van Roosendaal, waarbij wordt aangesloten op een project van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei.  

 

5. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuwe LTS 
Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk, welke op het terrein bij de inmiddels 
herbestemde LTS behoort. Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe LTS” heeft 6 weken ter inzage 
gelegen. Gedurende deze termijn is een zienswijze ingediend, welke later is ingetrokken. De raad 
wordt nu verzocht het bestemmingsplan vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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De fractie Wezenbeek heeft de vraag gesteld hoe de Omgevingsdienst gereageerd heeft op het 
terugnemen/wijzigen van de waarden (de Omgevingsdienst plaatste kanttekeningen bij het 
verwachte zeer slechte tot matige woonklimaat). Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij hier 
het antwoord niet op paraat heeft. De fractie Wezenbeek heeft aangegeven het antwoord op deze 
vraag graag tegoed te houden en verzoekt tevens om inzage in het taxatierapport.  
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de fractie Wezenbeek langs kan komen om het 
taxatierapport in te zien.  
 
Dit raadsvoorstel gaat B-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
De VLP heeft een motie in voorbereiding ten einde in toekomstige situaties de raad aan de 
voorkant te betrekken bij de totstandkoming van anterieure overeenkomsten. De voorzitter heeft de 
VLP wel meegegeven te bezien of het wellicht niet beter is om hier een eigenstandige motie van te 
maken. Vooralsnog is dit voor de VLP een B-stuk. 

 

6. Raadsvoorstel Beter Afval Scheiden 
De raad wordt voorgesteld om in het vierde kwartaal van 2019 de inzameling van het restafval aan 
huis voortaan 1x per 4 weken uit te voeren. Tevens wordt de raad voorgesteld om een 
haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de combinatie van bronscheiding en nascheiding 
van huishoudelijk restafval. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad  

 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven de suggestie van de ChristenUnie mee te zullen nemen 
ten aanzien van een aanpak voor voedselverspilling en meer aandacht hiervoor in de educatie en 
in de informatie. 

 
Wethouder Koenraad heeft op verzoek van de VVD aangegeven dat zij zal kijken of het doen van 
een pilot (1x in de vier weken restafval ophalen) tot de mogelijkheden behoort.  
 
Daarnaast heeft wethouder Koenraad op verzoek van de VVD toegezegd dat zij de raad een 
overzicht zal verstrekken van de kosten.  
 
Wethouder Koenraad heeft, op vraag van het CDA, aangegeven dat ze de mogelijkheden wil 
verkennen voor het gescheiden inzamelen van afval in het stadscentrum, waarbij ze wel heeft 
aangegeven dat dit soort gescheiden afvalbakken erg duur zijn. Aanvullend heeft het CDA 
aangegeven het ook wenselijk te vinden dat het afval, al dan niet fasegewijs, gescheiden wordt 
ingezameld op plekken als winkelcentra, Rosada en andere plekken waar veel mensen 
samenkomen. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het zeker de bedoeling is om die 
stappen te gaan maken. 
 
D66 heeft aandacht gevraagd voor de klantvriendelijkheid/toegankelijkheid van de Milieustraat. 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven hier naar te zullen kijken.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.  
 
De PvdA-fractie overweegt de situatie te laten zoals die nu is: 1 x per twee weken restafval 
inzamelen, maar daarbij wel volledig inzetten op een flankerend beleid als het gaat om 
communicatie, voorlichting en mensen te stimuleren beter te scheiden. De PvdA komt hiertoe 
mogelijk met een amendement om de frequentie van het inzamelen te wijzigen.  
 
Ook de VVD-fractie overweegt een amendement met betrekking tot de frequentie van het 
inzamelen van restafval en plastic afval van 1x per twee weken, gedurende de periode van het 
haalbaarheidsonderzoek.  
 
Voor de fractie van de VLP is het raadsvoorstel voorlopig een B-stuk in verband met de 
problematiek van de luiers. Daarnaast zal de VLP in overleg met andere fracties kijken of het 
raadsvoorstel kan worden aangevuld op de 5 ergernissen van Roosendaal (amendement).  
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie om aan alle huishoudens kosteloos een 
gft-bakje te verstrekken. 
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De fractie van GroenLinks overweegt om samen met de fractie van de Roosendaalse Lijst een 
motie in te dienen ten behoeve van een verbod op het oplaten van ballonnen.  

 
 

7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur. 
  

   


