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Besluitenlijst Commissievergadering 25 november 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: E.J. Blook 

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

Raggers, M.W.C. Verbeek, G.A. van Zalinge, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, A.T. Eijck-Stein 

GroenLinks: L.C. Villée, N. El Azzouzi CDA: A.S. Hamans, W.F.J.M. van Oosterhout, D.C.M. Roeken 

LS21: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver, M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. 

Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek  

College: J.M. Van Midden, C.F.G.R. Koenraad (digitaal), I.M. Raaijmakers 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:35 uur.   
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld.  

 

Agendapunt 5 en 6 zijn zonder agendering door fracties vooraf op de commissieagenda geplaatst. 

Na inventarisatie door de voorzitter blijkt dat agendapunt 5 niet inhoudelijk hoeft te worden 

behandeld vanavond en rechtstreeks als A-stuk door kan naar de raadsvergadering van 9 

december a.s. 

 

Voor agendapunt 6 zal een inbelverbinding tot stand worden gebracht met wethouder Koenraad. 

Om dit voor te bereiden zal na agendapunt 4 een korte schorsing worden ingelast. 

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 17 november 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

  

4. Raadsvoorstel Wijziging APV 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen het op advies van de VNG opnemen van een verbod tot gebruik 
van lachgas in de openbare ruimte op plaatsen waar dit hinder veroorzaakt en een verbod tot het 
dragen van clubkleding van door de rechter verboden motorclubs (OMG's) in de openbare ruimte 
en bij evenementen. Daarnaast heeft het college besloten om de beleidsregels inzake het 
aanleggen van uitwegen aan te passen, de gebieden waar het verboden is te bedelen uit te breiden 
met de wijkwinkelcentra in Roosendaal en Wouw en gebieden aan te wijzen waar het te allen tijde 
verboden is lachgas te gebruiken. De Algemene Plaatselijke verordening te wijzigen conform het bij 
de raadstukken ter inzage gelegde concept-raadsbesluit. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 

 
De fractie van de VVD heeft ter vergadering aangegeven een amendement te overwegen m.b.t. 

opname in de APV van een verbod op straatintimidatie. Burgemeester van Midden heeft hierop 

toegezegd te zullen onderzoeken of in Roosendaal behoefte is aan een dergelijk artikel en zo ja, 

wat voor bepaling daarvoor dan in de APV zou kunnen worden opgenomen (én of hier concreet op 

kan worden gehandhaafd). Dit zou dan zijn ten behoeve van een eventuele volgende wijziging op 

de APV. Hierbij heeft de VVD-fractie de voorbeelden van de gemeenten Alkmaar en Enschede aan 

de burgemeester aangereikt.  
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Burgemeester Van Midden heeft hierbij overigens wel aangegeven, dat hij hierbij echt wil kijken of 

de APV hiervoor het juiste mechanisme is, of dat hier wellicht een andere, niet aan de APV-

gerelateerde aanpak voor nodig is.  

 
VLP en D66 hebben verzocht om een brede thema-avond over drugs. Burgemeester Van Midden 
heeft aangegeven, dat in het Presidium is besloten, dat er nog deze raadsperiode een aparte 
commissie komt m.b.t. dit onderwerp.   
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 9 december 2021. 

 

5. Raadsvoorstel Ontwerp vvgb zonnepark Roosendaalse Vliet 
Het college stelt de gemeenteraad voor om een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' af te 

geven voor het zonnepark nabij de Vlietweg te Roosendaal. Het gaat om het realiseren van een 

zonnepark tussen de Vlietweg, Gastelsedijk zuid en de Aanwas in Roosendaal. Het park is gepland 

achter de derde windturbine van WP Roosendaalsche Vliet, waarmee zonne- en windenergie wordt 

gecombineerd. Het zonnepark wordt ontwikkeld op een perceel van 5,2 hectare waarbij er netto 

maximaal 3,7 hectare aan zonnepanelen wordt geplaatst. 

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 

Dit raadsvoorstel is rechtstreeks op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.  

 

Dit onderwerp is niet nader besproken en gaat rechtstreeks als A-stuk naar de raadsvergadering 

van 9 december 2021.  

 

6. Raadsvoorstel Aanpassing voorschriften omgevingsvergunning Zonnepark Heerle t.b.v. 

F58 
In de raadsvergadering van 5 maart 2020 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven voor de realisatie van het zonnepark Heerle aan de Westelaarsestraat in Wouw (ten 
zuiden van bedrijventerrein De Wijper). Onderdeel van de omgevingsvergunning voor het 
zonnepark is een tekening met daarop de landschappelijke inpassing. Met de eigenaar van de 
gronden waarop het zonnepark wordt gerealiseerd zijn gesprekken gevoerd over de inpassing van 
het tracé van de snelfietsroute F58 aan de noordzijde van het zonnepark. Dit heeft invloed op de 
opzet van het zonnepark en de overeengekomen landschappelijke inpassing. De raad wordt 
voorgesteld om de gewijzigde landschappelijke inpassing voor het zonnepark Heerle (nabij de 
Wijper) vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Dit onderwerp gaat vooralsnog als B-stuk naar de raadsvergadering van 9 december 2021.  

 

Wethouder Koenraad heeft in de commissievergadering aangegeven dat er geen 

precedentwerking zal zijn op de voor dit initiatief voorgestelde afwijkende 

instandhoudingstermijn. Dit is ook juridisch uitgezocht door AKD. In dit geval heeft de gemeente 

uitdrukkelijk aan de initiatiefnemer gevraagd om even te wachten. Desondanks heeft de fractie 

van de VLP aangegeven toch nog even goed te willen kijken naar de instandhoudingstermijn en 

daarbij een amendement te overwegen. De VLP-fractie heeft hierbij aangegeven tijdig aan de 

griffie door te zullen geven of dit onderwerp als B-stuk voor de raad van 9 december a.s. 

gehandhaafd blijft.  
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7. Raadsmededeling 53-2021 Uitvoering motie voorkom sluiting Buurthuizen 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan 
de motie 'Voorkom sluiting buurthuizen'. Voor 2022 is een nieuwe subsidieregeling 'Wijk- en 
dorpshuizen 2022-2O25' opengesteld waarbij wordt gefinancierd op basis van onderhoudsplan en 
huisvestingskosten en de subsidie waar nodig kan worden opgewaardeerd op basis van het 
activiteitenplan. Met de nieuwe financierings- en ondersteuningsstructuur wordt een inhoudelijke 
transitie in gang gezet waarbij gestuurd wordt op een goede programmering vanuit de 
buurthuizen die aansluit bij de sociaal maatschappelijk problematiek in wijk of dorp en de 
kwetsbare doelgroepen. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 

Wethouder Raaijmakers heeft in de raadsvergadering van 11 november 2021, op verzoek van de 

VVD-fractie, aangegeven dat de optie van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) kan worden 

verkend. In de commissievergadering heeft de VVD-fractie gevraagd om hier een concrete termijn 

aan te koppelen waarop de raad een terugkoppeling kan verwachten. Wethouder Raaijmakers 

heeft hierbij aangegeven, dat zij hier nog even goed naar moet kijken en dat zij hoopt dat zij hier 

voor de zomer van 2022 bij de raad op terug kan komen.   

 

De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft ter vergadering gevraagd naar de stand van zaken 

m.b.t. de uitvoering van de motie ten aanzien van activiteiten voor senioren [2019-M42]. 

Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd hier schriftelijk bij de raad op terug te zullen komen.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering van 9 december 2021.  

 

De VLP-fractie overweegt een motie ten aanzien van meer duiding ten aanzien van de 

activiteitensubsidie. 

 

De fractie CDA beraadt zich ook op een motie. Dit ten aanzien van of er nog meer geld richting 

activiteiten c.q. personeel zou moeten.   

 

8. 160-2021 Beantwoording raadsvragen diverse fracties - Verwarrend beleid snippergroen 
Betreft antwoorden op raadsvragen van diverse fracties over het snippergroenbeleid. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

 

Wethouder Raaijmakers heeft ter vergadering aangegeven, dat er een koppeling is tussen een 

grondprijs van €160 per m² en een woonbestemming. Deze woonbestemming is wat het college 

betreft niet meer aan de orde op het moment dat de grondprijs voor snippergroen werd verlaagd 

naar €89 per m². Bovendien is door de gemeente, ook toen, continue het standpunt gehanteerd 

dat groen ook groen moet blijven (en dus dat er geen bebouwing op het aangekocht snippergroen 

mogelijk is). 

 

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er bij haar weten geen bouwvergunningen zijn 

toegekend voor bestemmingen groen. Vanuit de VLP-fractie is aangegeven, dat hier wel degelijk 

voorbeelden van zijn. De VLP zal deze concrete voorbeelden op verzoek van de wethouder met de 

wethouder delen. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven hier dan naar te zullen kijken.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raadsvergadering van 9 december 2021.  
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De VLP komt met een motie ten einde ‘oud’ aangekocht snippergroen [d.w.z.: onder het toen 

geldende beleid uit de vorige bestuursperiode] alsnog om te laten zetten naar de bestemming 

‘wonen’.  

 

Ook voor de fractie ChristenUnie is dit een C-stuk. De ChristenUnie heeft hierbij aangegeven de 

VLP te zullen volgen in de motie. 

 
 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:48 uur 
 

 


