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Besluitenlijst Commissievergadering 9 december 2020 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, P.L.F. Raijmaekers VLP: G.A. van 

Zalinge, M.W.C. Verbeek, A. van Gestel VVD: C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen GroenLinks N. el 

Azzouzi, A.J.M. Gepkens, L.C. Villée CDA: D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver 

D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: G.A.M. Testers-van der 

Maas Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek 

College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 3 december 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Formalisering situatie Stichting cultuurhuis Bovendonk 

Stichting Cultuurhuis Bovendonk huurt het pand aan de Bovendonk 111 van de gemeente en 
exploiteert het gebouw. De stichting heeft daarbij een exploitatietekort en dat wordt door de 
gemeente gedekt door aan de stichting een subsidie te verstrekken. In de huidige subsidieregels en 
beleidsregels is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het verstrekken van subsidie aan 
de stichting. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het verstrekken van subsidie aan de 
stichting formeel wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de gemeentelijke begroting de 
subsidieontvanger vermeldt alsmede het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden 
vastgesteld. De subsidieverstrekking aan de stichting is juridisch getoetst o.a. op het onderwerp 
staatssteun. De raad wordt nu voorgesteld de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, 
waardoor de subsidieverstrekking aan stichting Cultuurhuis Bovendonk geformaliseerd wordt.   
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Wethouder Theunis heeft, op vraag van fractie Wezenbeek, toegezegd erop toe te zullen blijven 

zien, dat er geen oneigenlijke concurrentie zal ontstaan als gevolg van het cultuurhuis Bovendonk.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2020. 

 

 

5. Raadsvoorstel verzoek van gemeente Bergen op Zoom voor uittreding van 

Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West 

Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-
Brabant West een brief van de gemeente Bergen op Zoom, waarin zij het bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West verzoekt toestemming te 
verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de 
uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke 
regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’. De deelnemende gemeenten worden door het 
bestuur gevraagd in te stemmen met de ‘’Notitie gevolgen en voorwaarden’’, waarin de spelregels 
en uitgangspunten voor het uittredingsproces zijn opgenomen. Het college heeft het 
principebesluit genomen om hiermee in te stemmen en verzoekt de raad om toestemming te 
verlenen. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
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Wethouder Lok heeft, op suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst, aangegeven dat hij 

een onafhankelijke IT-toets, naast het ENSIA-onderzoek, buitengewoon nuttig acht. Hij heeft 

toegezegd dat hij dit op korte termijn zal inbrengen bij het bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling ICT West-Brabant West.  

 

Wethouder Lok heeft, op verzoek van de PvdA-fractie, aangegeven de raad periodiek op de hoogte 

te zullen houden van wat er speelt bij de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West. 

Wethouder Lok heeft daarbij eveneens aangegeven, dat mocht er zich een andere gemeente 

aandienen die zich bij de gemeenschappelijke regeling zou willen aansluiten, hij de raad hierover 

zal informeren. 

 

Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering van 17 december 2020. 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie, om de roep om een onafhankelijke IT-

toets bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West kracht bij te 

zetten.  

 

 

6. Beantwoording raadsvragen VLP - Megajumbo 

Betreft antwoord van het college van 26 augustus 2020 op raadsvragen van de VLP van 10 juli 
2020 over de uitbreiding van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven, dat de Jumbo recentelijk heeft aangegeven dat 

het project te duur gaat worden. Het is nu eerst afwachten welk formaat Jumbo er komt. De raad 

wordt hierover door de wethouder op de hoogte gehouden.  

 

De fracties van de VLP en PvdA hebben ter vergadering nog aangegeven dat dit gebied 

meegenomen zou kunnen worden in de ontwikkeling van het stationsgebied/oude centrum (vanaf 

de Van Beethovenlaan tot aan het station). De VLP-fractie heeft wethouder Lok gevraagd of hij dit 

in het college bespreekbaar wil maken; of het college verder wil nadenken over mogelijke andere 

perspectieven voor dit gebied/deze locatie. Wethouder Lok heeft toegezegd dit aan zijn collega’s te 

zullen melden, maar heeft hierbij ook verwezen naar de motie die de raad onlangs heeft 

aangenomen m.b.t. de ontwikkeling van het stationsgebied/oude centrum (de raad kan het daar ook 

in meenemen).   

   

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 17 december 2020. 

 

De fractie van de VLP heeft wel aangegeven de uitkomsten van de bespreking in het college te 

zullen afwachten en heeft aangekondigd hier vragen over te zullen stellen, naar wat de uitkomst 

daarvan is. Als daarop geantwoord wordt dat het college het wenselijk acht dat de gemeenteraad 

zich uitspreekt, dan zal de VLP-fractie hier nog op terugkomen. De voorzitter heeft toegelicht, dat 

de VLP-fractie in dat geval deze aangekondigde nieuwe vragenset in de raadscyclus in kan 

brengen. 

 

 

7. 245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen geluidswering spoorzone en 217-2019 

Vraag en Antwoord Geluidswering spoorzone 

Betreft antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VLP uit november en december 
2019 over door ProRail te nemen geluidswerende maatregelen in de spoorzone. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven, dat het akoestisch onderzoek van ProRail in de 

eerste helft van 2021 tegemoet zal kunnen worden gezien. Welke maatregelen ProRail wil treffen, 

is nu nog niet duidelijk. Deze plannen zullen in 2021 door ProRail ter inzage worden gelegd. 

Belanghebbenden kunnen daar zienswijzen op indienen.  
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De VLP-fractie heeft wethouder Lok verzocht om namens de gemeente Roosendaal ProRail aan te 

schrijven c.q. aan te spreken ten einde het proces te bespoedigen. Wethouder Lok heeft toegezegd 

om ProRail te zullen verzoeken, om bij de implementatie Roosendaal vooraan in de planning te 

zetten, maar dat hij geen druk uit kan oefenen op ProRail. Wethouder Lok heeft daarbij 

aangegeven, dat de gemeente geen zicht heeft op maatregelen die getroffen moeten worden in 

andere gemeenten; ProRail wil eerst heel Nederland in kaart hebben en dan pas gaat ProRail 

besluiten waar zal worden begonnen met de uitvoering van de maatregelen.   

 

Ten aanzien van het door de fractie van de ChristenUnie ingebrachte punt m.b.t. geluidsoverlast 

veroorzaakt door optrekkende treinen, heeft wethouder Lok aangegeven best bereid te zijn om daar 

zelf een keer te gaan luisteren.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 17 december 2020. 

 

De fractie van de VLP wil dit onderwerp nog even mee terugnemen in de eigen raadsfractie en 

bespreken met de PvdA-fractie ten aanzien van de lobby.  

 

 

8. 019-2020 Vraag en Antwoord - Spoorwegovergangen 

Betreft antwoorden van het college van 11 februari 2020 op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie 
van 21 januari 2020 over de spoorwegovergangen aan de Willem Dreesweg in het kader van 
verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer van en naar de wijk Tolberg. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat het college t.b.v. de ontsluiting van de wijk 

Tolberg inzet op een tunnel aan de zuidkant, niet aan de noordkant.  

 

Wethouder Lok heeft, op verzoek van de PvdA-fractie, toegezegd het document 13e 

voortgangsrapportage van het Programma ERMTS (d.d. 1-10-2020) aan de raad toe te zullen doen 

toekomen. De planning die daarin staat [Kijfhoek-Belgische grens 2026-2028], is geaccepteerd tot 

op het hoogste niveau. 

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 17 december 2020 en wordt op 

verzoek van PvdA en VLP dan gecombineerd met agendapunt 7 - 245-2019 Vraag en Antwoord 

VLP aanvullende vragen geluidswering spoorzone en 217-2019 Vraag en Antwoord Geluidswering 

spoorzone. 

 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 


