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Besluitenlijst Commissievergadering 24 juni 2021
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: E.J. Blook
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens
VLP: E.G.A. van der Star-Deijkers, E.J.C. de Regt, W.C.H. Brouwers, M.C.W. Verbeek VVD: C.F.J.
Verstraaten, S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein GroenLinks: N. el Azzouzi CDA: R. Breedveld,
W.F.J.M. van Oosterhout LS21: M.J.G. Heessels, A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver D66:
H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader
Wezenbeek: K. Kraak, J.J.M.M. Wezenbeek
College: C.A. Lok, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad

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

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
De VLP-fractie heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij
Agendapunt 5 - Raadsvoorstel Verlenging Ondernemersfonds Binnenstad.
De fractie van het CDA heeft aangegeven graag alsnog gebruik wensen te maken van een eerste
termijn bij agendapunt 4 - 111-2021 Beantwoording Raadsvragen VLP – Snelheid en veiligheid
Molensingel Wouw. De commissie heeft hiermee ingestemd.
De fractie van de PvdA heeft aangegeven graag alsnog gebruik wensen te maken van een eerste
termijn bij agendapunt 8 – Raadsvoorstel Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen
Zonnepark Vroenhout. De commissie heeft hiermee ingestemd.
De fractie van D66 heeft aangegeven graag alsnog gebruik wensen te maken van een eerste
termijn bij agendapunt 9 – Raadsvoorstel Beleidsplan Nieuwe wet Inburgering. De commissie heeft
hiermee ingestemd.

3. BESLUITENLIJST
Ten aanzien van de besluitenlijst van 16 juni 2021, stellen dhr. Van Zalinge en mevr. Gepkens de
volgende wijzigingsvoorstellen voor:
Agendapunt 4 - 90-2021 Beantwoording raadsvragen VLP en PvdA – Toekomst van
cultuurhuis De Suite
De inleidende tekst:
“De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren, te faciliteren en te optimaliseren.
In de Woonagenda worden acties omschreven die een bijdrage leveren aan een
toekomstbestendige woningvoorraad in Roosendaal. De gemeenteraad wordt voorgesteld de
Woonagenda 2021-2025 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis”
Als volgt te wijzigen:
“Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP en PvdA over de toekomst van cultuurhuis De
Suite.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis”
Agendapunt 6 - Brief wethouder van Ginderen – Rapport Eigenwijs Transformeren en
doorbraakaanpak Kwetsbare kinderen
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De tweede alinea:
“De fracties van GroenLinks en VLP hebben aangegeven dat het wellicht goed is om nog een keer
over het rapport te komen spreken en te bezien hoe als gemeenteraden input kan worden
gegeven, bijvoorbeeld m.b.t. een perspectief voor de toekomst op hoofdlijnen. Wethouder van
Ginderen heeft aangegeven dat hij de raad vooral ook uitnodigt om deel te nemen aan een van de
reeds geplande bijeenkomsten m.b.t. de Regiovisie Jeugdregio [29, 30 juni en 1 juli].”
Als volgt te wijzigen:
“Vanaf het moment dat de raad de opdracht kreeg om de organisatie rondom de jeugdzorg te
onderzoeken met behulp van de Duisenbergmethode, is hier vanuit de raad samengewerkt tussen
mevr. Gepkens, dhr. Vrolijk en dhr. van Zalinge. In het vervolgtraject heeft dhr. Vrolijk de raad
verlaten en zijn mevr. Gepkens en dhr. van Zalinge op dezelfde voet verdergegaan. Nadat zij het
rapport Duisenberg aan de raad hebben gepresenteerd, volgde de uitnodiging om ook aan het
rapport dat vanavond ter bespreking voorligt mee te werken. Beide rapporten laten zien dat er in de
volle breedte is samengewerkt. De samenwerkende raadsleden hebben namens de raad
aangegeven, dat het wellicht goed is om nog een keer over het rapport te komen spreken en te
bezien hoe als gemeenteraden input kan worden gegeven, bijvoorbeeld m.b.t. een perspectief voor
de toekomst op hoofdlijnen. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij de raad vooral ook
uitnodigt om deel te nemen aan een van de reeds geplande bijeenkomsten m.b.t. de Regiovisie
Jeugdregio [29, 30 juni en 1 juli].”
Deze wijzigingsvoorstellen zijn vervat in een amendement, dat bij de vergaderstukken is gevoegd.
De besluitenlijst van 16 juni 2021 is geamendeerd -dus met deze wijzigingen- vastgesteld.

4. 111-2021 Beantwoording Raadsvragen VLP – Snelheid en veiligheid Molensingel Wouw
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP-fractie over de snelheid en veiligheid op de
Molensingel in Wouw
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Wethouder Lok heeft aangegeven, dat hij de handtekeningen van de inwoners van de Molensingel
in ontvangst heeft genomen en dat daarbij een afspraak met de inwoners is gemaakt om
gezamenlijk ter plaatse te kijken en over de verkeerssituatie in gesprek te gaan om te kijken hoe de
verkeersveiligheid kan worden verbeterd.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat er tevens aandacht zal komen voor de verkeerssituatie op
wegen nabij de scholen binnen de gemeente Roosendaal.
Wethouder Lok heeft voorts toegezegd, dat er een breed onderzoek naar de hotspots m.b.t.
snelheidsovertredingen zal komen, waaruit dan een lijst zal ontstaan met een voorstel voor
prioritering in aanpak.
Wethouder Lok heeft daarnaast aangegeven, dat het college zal blijven lobbyen t.b.v. het in
aanmerking komen van een mobiele flitspaal.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021.
De fractie van de VLP overweegt een motie ten behoeve van het op korte termijn terugbrengen van
de snelheid in de Molensingel van 50 km/uur naar 30 km/uur en het daartoe herinrichten van de
weg.
De CDA-fractie overweegt een voorstel om dit breder te trekken en wil dat er wordt gekeken naar
de mogelijkheden om 30 km/uur-zones in te stellen rondom alle scholen in de gemeente
Roosendaal om zo de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren.
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5. Raadsvoorstel Verlenging Ondernemersfonds Binnenstad
De raad wordt voorgesteld de "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting
Binnenstad Roosendaal" 2022-2026 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Bij dit onderwerp zijn door wethouder Lok geen toezeggingen gedaan.
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021.
De PvdA-fractie overweegt een motie op het punt van meer centrale regie en ter voorkoming van
versplintering van gelden t.b.v. de Binnenstad.

6. Raadsvoorstel Stadstuin De Ster
Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het definitief ontwerp van het project “De Ster van
Roosendaal: De Tuin van Van Hasselt” (Stadstuin De Ster) vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Bij dit onderwerp zijn door wethouder Lok geen toezeggingen gedaan.
De VVD-fractie heeft wethouder Lok in overweging meegegeven om een paar speeltoestellen en/of
een jeu-de-boules-baan op de locatie te situeren, om zo deze locatie wat levendiger te maken.
De fracties PvdA, CDA en Roosendaalse Lijst hebben wethouder Lok in overweging meegegeven
om de stadstuin de naamgeving ‘De Tuin van Van Hasselt’ mee te geven in plaats van stadstuin
‘De Ster’.
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021.
De fracties van de Roosendaalse Lijst, PvdA en het CDA overwegen gezamenlijk een motie ten
behoeve van een wijziging van de naamgeving van de stadstuin.

7. Raadsvoorstel Expeditie Duurzaam Roosendaal en EKP i.c.m. Raadsmededeling 36-2021
Programma Duurzaamheid - verduursamen
Met raadsmededeling 36-2021 neemt de raad kennis van het nieuwe programma duurzaamheid
voor de gemeente Roosendaal - verduursamen. Expeditie Duurzaam Roosendaal is één van de
actiepunten uit dit programma. De raad wordt voorgesteld om het EKP gebouw in te zetten als
uitvalsbasis en voorbeeldlocatie voor Expeditie Duurzaam Roosendaal (EDR).
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat na een jaar zal worden bekeken of het EKP-project
succesvol is.
Wethouder Koenraad heeft, naar aanleiding van de termijn van de VVD-fractie, aangegeven dat zij
niet uitsluit, dat op deze locatie ook iets met wonen kan worden gerealiseerd.
Het raadsvoorstel Expeditie Duurzaam Roosendaal en EKP gaat als B-stuk door naar de
raadsvergadering van 8 juli 2021.
De VVD overweegt een voorstel ten behoeve van een andere, structurele invulling voor het EKP,
waarbij het EKP wordt ontwikkeld ten behoeve van huisvesting voor starters en studenten. De VLPfractie heeft aangegeven hierover mee te willen denken.
Raadsmededeling 36-2021 Programma Duurzaamheid – verduursamen gaat niet door naar de
raadsvergadering.
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8. Raadsvoorstel Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Vroenhout
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Verklaring van
geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de
Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Bij dit agendapunt zijn door wethouder Koenraad geen toezeggingen gedaan.
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021.
De PvdA-fractie overweegt een amendement ten einde geen definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven ten aanzien van dit zonnepark.

9. Raadsvoorstel Beleidsplan Nieuwe wet Inburgering
De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Op 26 november 2020 is besloten om de
uitvoering van deze wet met De6 te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. In het
voorliggend beleidsplan wordt ingegaan op de nieuwe wet, de samenwerking en de ruimte voor een
eigen, lokale keuzes en invulling. De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Inburgering vast te
stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen
Wethouder Van Ginderen heeft, naar aanleiding van de in de raad van 26 november 2020
aangenomen motie Implementatie Wet Inburgering, aangegeven dat per 1 september wordt
begonnen met een voorstel. Dit voorstel komt op korte termijn richting raad. Ook de
uitvoeringsagenda zal na de zomer richting de raad komen.
Op vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst, of de taalcursussen ook in de avond kunnen
worden gegeven, zodat men overdag kan werken, heeft wethouder Van Ginderen aangegeven,
deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur.

