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Besluitenlijst Commissievergadering 27 mei 2021 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: W.C.H. Brouwers 

Secretaris: E.J. Blook 

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

Hoendervangers VLP: J.F.A. Heeren, G.A. van Zalinge, M. Verbeek, E.G.A. van der Star-Deijkers 

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

van Oosterhout, A.S. Hamans LS21: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger 

Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: - Wezenbeek: K. Kraak, J.J.M.M. Wezenbeek 

College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, C.F.G.R. Koenraad 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 12 mei 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel Verkoop Flaviadonk 1 en 2 

Met de verkoop van Flaviadonk 1 en 2 wordt uitvoering gegeven aan de Kaders vastgoed. De 
panden hebben namelijk hun onderwijsfunctie verloren. Met de verkoop wordt de ontwikkeling 
mogelijk gemaakt van tijdelijke huurwoningen in het onderste prijssegment. De vraag naar deze 
woningen is enorm groot. Omdat de koopprijs niet marktconform is, wordt de gemeenteraad 
gevraagd eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad nog voor de zomer wordt geïnformeerd over de 
specifieke plannen en maatregelen voor de wijk Langdonk [de reeds geplande 
raadsinformatiebijeenkomst op 6 juli a.s., brief aan de raad d.d. 26 mei 2021].  

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat de gemeenteraad in het najaar van 2021 een voorstel 
ontwerpbestemmingsplan Vlietpark (Stadsoevers Oost) voorgelegd krijgt. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 17 juni 2021. 

 

 

5. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Robijndijk 145 

Aan de raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het realiseren van een woning aan de Robijndijk 145 in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
De VLP-fractie heeft ter vergadering een parallel getrokken met inwoners die snippergroen hebben 
aangekocht en daar niet op mogen bouwen. Wethouder Lok heeft aangegeven, dat het dan wel om 
een andere bestemming gaat, maar dat hij in het college aan de orde zal stellen of de gemeente 
wellicht niet anders moet/kan/wil omgaan met het beleid omtrent snippergroen. De VLP heeft 
aangekondigd hierover mogelijk nog formeel schriftelijke raadsvragen te zullen stellen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 17 juni 2021. 
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6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen 2-tal zonneparken Wouw 

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om “Ontwerpverklaringen van geen 
bedenkingen” af te geven voor de realisatie van een tweetal zonneparken nabij de Donkenweg in 
Wouw. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft ter toelichting aangegeven, dat het wel van belang is, dat de gemeente 
Roosendaal de opgave voor 75 ha grootschalige zonneparken in het buitengebied uit het 
zonnebeleid gaat realiseren. De aanvraag past volgens wethouder Koenraad binnen de kaders uit 
de beleidsvisie, is aardkundig verantwoord en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening/ 
goede landschappelijke inpassing.  
 
Wethouder Koenraad heeft de commissie aangegeven, dat de anterieure overeenkomst voldoende 
ruimte biedt voor de raad om een besluit te nemen over het wel/niet afgeven van de 
ontwerpverklaringen. Wel heeft zij aangegeven, dat een besluit van de raad om geen 
ontwerpverklaringen van geen bedenkingen af te geven, moet worden genomen op argumenten in 
relatie tot de ‘goede ruimtelijke ordening’. Het aspect van ‘draagvlak’ is volgens wethouder 
Koenraad geen criterium bij het afwijzen van de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen.     

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk naar de raad van 17 juni 2021. 
 
De fracties VLP en CDA zullen in samenwerking met andere partijen een amendement indienen ten 
einde geen ontwerpverklaringen van geen bedenkingen voor de zonneparken af te geven. 

 
 

7. Raadsvoorstel Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025 vast 
te stellen. Het beoogde effect van het beleidsplan is dat inwoners goed kunnen rondkomen en 
(financieel) zelfredzaam zijn. Het beleidsplan stelt de kaders om als gemeente schulden te 
voorkomen, schulden efficiënt en effectief aan te pakken en schulden duurzaam op te lossen.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven, het idee van de PvdA-fractie voor een plan om als 
gemeente de schulden van jongeren over te nemen en ze vervolgens te begeleiden naar scholing 
en werk te willen onderzoeken en dit nader uit te willen werken in het uitvoeringsplan dat nog komt. 
Wethouder Koenraad heeft op verzoek van fracties Roosendaalse Lijst en D66 tevens aangegeven 
in dit uitvoeringsplan mee te willen nemen hoe met bewindvoering om te gaan. Wethouder 
Koenraad heeft naar aanleiding van een vraag van D66 ook aangegeven te zullen kijken naar 
aandacht voor de basisschooljeugd en daarbij: of het wel/niet zinvol is om lessen te geven op de 
basisschool over schulden.  
 
Het uitvoeringsprogramma verwacht wethouder Koenraad kort na de zomer aan de raad te kunnen 
presenteren. 

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk naar de raad van 17 juni 2021. 
 
De fractie van de PvdA overweegt een motie/amendement m.b.t. jongeren met problematische 
schulden (ten aanzien van een plan om als gemeente de schulden van jongeren over te nemen en 
ze vervolgens te begeleiden naar scholing en werk). 

 
 

8. Eigenstandige motie – Geen kerncentrale in de gemeente Roosendaal 

Met deze motie wordt het college opgeroepen om bij het provinciale bestuur van Noord-Brabant en 
bij de landelijke overheid aan te geven, dat er in de gemeente Roosendaal geen gelegenheid is 
voor een kerncentrale en niet mee te werken aan initiatieven voor het plaatsen van een 
kerncentrale binnen de gemeente Roosendaal.   
Woordvoerder: Christian Villée  
 
Dhr. Villée heeft ter vergadering de eigenstandige motie Geen kerncentrale in de gemeente 
Roosendaal nader toegelicht.  
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Aan het einde van de beraadslagingen over dit onderwerp heeft de dhr. Villée namens de 
indienende fracties -en op verzoek van de fracties van PvdA en D66- aangegeven de motie nog 
iets te zullen aanpassen, waardoor de motie duidelijker uitspreekt dat het de indieners erom gaat, 
dat een kerncentrale in Roosendaal op dit moment niet reëel/wenselijk is. Zowel de fractie van 
PvdA als D66 hebben aangegeven dan de motie mede te zullen indienen.  

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad van 17 juni 2021. 

 
 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


