
1  

Besluitenlijst Commissievergadering 1 juli 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.D.H. Hoendervangers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, P.F.H. de Graeff, C.A.J.M. Goossens VLP: 

E.G.A. van der Star-Deijkers, E.J.C. de Regt, W.C.H. Brouwers, G.A. van Zalinge VVD: C.F.J. 

Verstraaten, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: A.S. Hamans, D.C.M. 

Roeken LS21: M.J.G. Heessels, A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap, B. Rommens D66: H.W. Emmen 

Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K. Kraak, J.J.M.M. 

Wezenbeek  

College: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, M.A.C.M.J. van Ginderen, C.F.G.R. Koenraad, I.M. Raaijmakers 

 
 
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 fractie van het CDA heeft aangegeven graag alsnog een eerste termijn te willen bij agendapunt 

4 – Jaarstukken 2020. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

De fractie van D66 heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij 

Agendapunt 4 - Raadsvoorstel Jaarstukken 2020. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 24 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

  

4. Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 

Middels de Jaarstukken 2020 legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad 
over de uitvoering van de Programmabegroting 2020. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de onderhoudsvoorziening zal worden overgeheveld 

naar de bestemmingsreserve. Deze zal helemaal worden uitgeplozen, waarbij zal worden gekeken 

of onderdelen wel/niet thuishoren in de voorziening (d.w.z.: of er wel/geen verplichting op rust). Dit 

onderzoek zal voor de nieuwe bestuursperiode gedaan zijn (wordt naar verwachting dit jaar nog 

afgerond). Na de gehele analyse zal een bedrag overblijven, waarbij aan de raad zal worden 

voorgesteld dit bedrag terug te storten in de onderhoudsvoorziening.  

 

Wethouder Raaijmakers heeft, in antwoord op vragen van de fractie van de ChristenUnie, 

aangegeven dat, wanneer de raad invulling wil gaan geven aan een beleidskader voor spelen en 

bewegen voor jong en oud in de openbare ruimte, dat daar dan extra middelen voor benodigd zijn. 

Hierbij zou gekeken kunnen worden naar de gelden die in het innovatiefonds zitten (dat de raad 

heeft aangemerkt als post-coronafonds). De VVD-fractie heeft wethouder Raaijmakers wel verzocht 

om de mogelijkheden te bezien of er in parken speel-/sportvoorzieningen kunnen komen, zoals 

bijvoorbeeld een jeu de boules baan. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven hiernaar te 

kunnen kijken.  

 

Wethouder Lok heeft ten aanzien van verkeersonveilige situaties binnen de gemeente Roosendaal 

nogmaals aangegeven dat de hotspots [top 10] in beeld zullen worden gebracht en dat daarnaast 

nog apart aandacht zal worden geschonken aan de verkeerssituaties rondom de basisscholen.  
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Wethouder Lok heeft hierbij voorgesteld om niet nu al budget hiervoor vrij te maken, maar stelt voor 

om eerst met het lijstje te komen van de hotspots en wat er op deze hotspots aan maatregelen 

moet worden getroffen, zodat ook daadwerkelijk inzichtelijk is wat dat ongeveer aan geld gaat 

kosten. Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij hier dan bij de raad op terug zal komen.  

 

Wethouder Lok heeft aangegeven, dat er een onderzoek loopt naar hoe het Leisure Park, Designer 

Outlet en de Binnenstad elkaar kunnen versterken en met elkaar kunnen worden verbonden. Dit 

onderzoek zal in september/oktober van dit jaar gereed zijn en zal daarna met de raad kunnen 

worden besproken.  

 

Op vraag van de VVD-fractie, heeft wethouder Lok aangegeven samen met collega-wethouder 

Raaijmakers te zullen gaan kijken naar mogelijkheden om de toegangswegen naar Roosendaal en 

de dorpen te verfraaien.   

 

Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat hij verwacht ergens in de komende weken de raad 

duidelijkheid te kunnen geven over wel/geen doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het 

primair onderwijs.  

 

Op vraag van de fractie van de ChristenUnie, of er budget beschikbaar is om een mini-pilot Skaeve 

Huse op te zetten, heeft wethouder Koenraad aangegeven dat dit onderdeel uitmaakt van het 

onderzoek ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Wethouder Koenraad adviseert om de uitkomsten 

hiervan eerst af te wachten, omdat daarbij de gemeente dan ook middelen zal ontvangen. Wanneer 

de raad hier nu budget voor vrij zou maken, dan wordt feitelijk vooruit gelopen op hetgeen men nu 

aan het doen is. Wethouder Theunis heeft hierbij aangegeven dat dit ook onderdeel uitmaakt van 

de Woonagenda en heeft daarom geadviseerd om dit in te brengen bij de opiniërende bijeenkomst 

die eind september a.s. nog over de Woonagenda met de raad zal plaatsvinden.  

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een amendement ten einde een substantieel 

bedrag t.b.v. de Algemene Reserve in te zetten voor een brede aanpak verkeersonveilige plekken, 

waarbij op basis van prioritering en fasering de verkeersonveilige situaties in de gemeente 

Roosendaal worden aangepakt.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt tevens een amendement t.b.v. het geven van een 

boost aan de wijk Langdonk, door geld vrij te maken voor een goede inrichting van het grasveld 

Langdonk met aandacht voor sport en spel, en het creëren van een goede ontmoetingsplaats voor 

jong en oud. Dit om zo Langdonk qua leefbaarheid een beter toekomstperspectief te kunnen geven 

 

De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement ten einde een deel van het bedrag uit 

het Innovatiefonds t.b.v. coronaherstel in te zetten voor sport- en speeltoestellen in de openbare 

ruimte. De VLP denkt graag mee in een impuls in speelgelegenheden. Ook de PvdA-fractie heeft 

aangegeven hierover graag mee te willen denken.  

 

De fractie van de PvdA overweegt daarnaast een amendement t.b.v. inzet van middelen voor de 

zgn. ‘Youth Goals’.  

 

Ook overweegt de fractie van de PvdA een reserve in het leven te roepen t.b.v. het initiatiefvoorstel 

van de PvdA met betrekking tot het nieuwe hart van Roosendaal (plan A58).  

 

De PvdA-fractie heeft voorts in algemeenheid aangegeven na te zullen denken over een aantal 

wijzigingen op het voorstel.  

 

5. Raadsvoorstel Gemeentegarantie en voorbereidingskrediet Stichting St. Jan 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om wensen en bedenkingen aan te geven over het 
voornemen van het college om een gemeentegarantie te verstrekken van € 3.600.000 voor 
maximaal 40 jaar om de St. Jan een cultureel maatschappelijke invulling te geven. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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Bij dit onderwerp zijn door wethouder Theunis geen toezeggingen gedaan. Mochten er afwijkingen 
zijn op het plan of de financiën, dan zal de raad daarover worden geïnformeerd.  

 
Ten aanzien van een eerdere toezegging bij dit onderwerp [2021-A7, commissie 20 januari 2021] 
heeft wethouder Theunis de volgende update gegeven:  
 
o Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat de suggestie van de fractie van de Roosendaalse 

Lijst om het glaskunstwerk van Alexander Weiss uit het oude Stadskantoor een plekje te geven 
in de gerenoveerde St. Jan, door de architect serieus wordt bekeken.  

 
o Wethouder Theunis heeft tevens aangegeven, dat de suggestie van de CDA-fractie om, indien 

zij daartoe bereid zouden zijn, de VVV/Citymarketing een plek in de gerenoveerde St. Jan te 
geven is meegenomen en dat dit plan vordert.  

 
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

 
 

6. Raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 56-62 in 

Wouw 
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.  

 

Wethouder Lok heeft aangegeven, in relatie tot de vraag van de VLP-fractie m.b.t. de nog uit te 

werken motie beschermde dorps- en stadsgezichten, dat hij denkt dat de plannen goed in het 

straatbeeld zullen passen.  

 

Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 
 
 

7. Eigenstandige motie VLP - Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis II 
Met deze eigenstandige motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen het co-

creatieproces voor de Unilocatie Bravis, zoals eerder opgedragen door de raad en zoals nader 

omschreven in de motie, alsnog zo optimaal mogelijk te faciliteren en te stimuleren én erop toe te 

zien dat dit proces zorgvuldig verloopt.  

Woordvoerder: Arwen van Gestel (VLP) 

 

Dhr. Van Gestel heeft ter vergadering de eigenstandige motie Co-creatie unilocatie Bravis-

ziekenhuis II nader toegelicht. Deze motie is een opvolging van de eerdere motie Co-creatie 

unilocatie Bravis-ziekenhuis en heeft als doel het creëren van zoveel mogelijk draagvlak (van 

zoveel mogelijk minnetjes plusjes maken). De motie stuurt aan op een open houding naar inwoners 

toe, en het samen vormgeven van de leefomgeving, om zo uiteindelijk een zo maximaal mogelijk 

resultaat mogelijk te maken. 

 

Vanuit de commissie is aangegeven dat er helder moet worden gemaakt waar de co-creatie begint 

en waar deze ophoudt en ook moet duidelijk worden wanneer kan worden gesproken van een 

afdoende uitvoering van deze motie. Dit om geen verkeerde verwachtingen te scheppen bij 

inwoners. Hierbij heeft dhr. Van Gestel zijn verwachting aangegeven, dat het college in de 

raadsvergadering nader zal duiden op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze motie. 

Het is dan aan de raad om te beoordelen of deze wijze van invulling beschouwd kan worden als 

afdoende uitvoering geven aan de motie.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 8 juli 2021. 
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8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


