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Besluitenlijst Commissievergadering 9 september 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.D.H. Hoendervangers, P.L.F. Raijmaekers, M.C.M. Schillemans, 

VLP: J.F.A. Heeren, M.W.C. Verbeek VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Stein GroenLinks: 

L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: D.C.M. Roeken LS21: 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  

College: C.A. Lok, 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 voorzitter heeft de Commissie gewezen op de gisteren aan de raad verzonden brief van 

wethouder Raaijmakers, waarin zij verzoekt om het raadsvoorstel multifunctioneel gebouw Nispen 

nog even aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve invulling van de 

aanvullende eisen die zijn gesteld door de Bank Nederlandse Gemeenten. De voorzitter heeft de 

commissie voorgesteld om dit agendapunt (agendapunt 5) derhalve van de commissieagenda af te 

voeren. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

Wethouder Raaijmakers heeft ter toelichting op dit onderwerp haar brief nog nader toegelicht. 

Hierbij heeft zij aangegeven, dat de BNG nu vereist, dat eerst de aanbestedingsprocedure 

doorlopen moet worden zodat bekend is wat de investering zal worden alvorens de hoogte van de 

gemeentegarantie kan worden bepaald. Dit is nog niet eerder voorgekomen. De verwachting is dat 

dit maanden kan gaan duren. De PvdA-fractie heeft wethouder Raaijmakers gevraagd om de 

eerdere antwoorden hieromtrent die bij de Kadernota zijn gegeven, te herzien met de kennis van 

nu. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dit de raad schriftelijk te zullen laten weten. De 

fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dat zij graag geïnformeerd wordt over 

eventuele andere dossiers waarin dit speelt. De CDA-fractie heeft wethouder Raaijmakers verzocht 

om de raad goed op de hoogte te houden in dit proces.  

 

De fracties van Burger Belangen Roosendaal en het CDA hebben aangegeven niet langer behoefte 

te hebben aan een eerste termijn bij agendapunt 7 - Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal 

Dierenwelzijnsbeleid. 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergaderingen van 1 en 6 juli 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.  

 

Op de besluitenlijst van de commissievergadering van 15 juli 2021 stelt de fractie van GroenLinks 

voor om bij Agendapunt 2 - VOORJAARSBRIEF FINANCIËN 2021 EN KADERNOTA 2022 

de volgende tekst onder het kopje “Toezeggingen van het college” toe te voegen: 

 

“- Op het voorstel van GroenLinks voor een leegstandsverordening en zelfbewoningsplicht heeft 

wethouder Theunis voorgesteld om dit te betrekken in de bespreking over de Woonagenda [najaar 

2021].” 

 

De commissie heeft hiermee ingestemd. De besluitenlijst van 15 juli 2021 is derhalve geamendeerd 

vastgesteld.  
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4. Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 

De raad wordt verzocht vast te stellen het bestemmingsplan Thorbeckelaan 237, vervat in de bij dit 
besluit behorende regels en toelichting met bijbehorende bijlagen en de naar aanleiding van de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak aangepaste verbeelding (herstelbesluit). 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 
Dit raadsvoorstel is op de commissieagenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf. In 
een korte inleiding voorafgaand aan de eerste termijn, heeft wethouder Lok toegelicht, dat het 
voorstel ten opzichte van het eerdere besluit gewijzigd is aangaande de grootte van het bouwvlak. 
Dit betreft een herstelbesluit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.  
 
Meerdere fracties hebben aangegeven dat het doorlopen proces in meerdere opzichten niet goed is 
verlopen en geen schoonheidsprijs verdient. Wethouder Lok heeft aangegeven het hiermee eens te 
zijn.  

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 23 september 2021. 

 

De fractie van de VLP overweegt (in ieder geval) een amendement om artikel 1.26 uit de Regels te 

schrappen.  

 

5. Raadsvoorstel Multifunctioneel gebouw Nispen 

In maart 2019 hebben gemeente, Stichting dorpshuis Nisipa, Sint Norbertus Parochie Roosendaal 
en de Wit-Gele Kruis vereniging een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid te 
onderzoeken van de verplaatsing van het gemeenschapshuis Nisipa naar de Maria 
Hemelvaartkerk. Dit haalbaarheidsonderzoek gaat uit van het afstoten van het huidige gebouw 
van Nisipa en het Wit-Gele Kruisgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek is met een positief resultaat 
afgerond. Voor de gemeente Roosendaal geldt dat de te verlenen medewerking in dit traject op 
een aantal onderdelen d.m.v. besluitvorming door de raad dient te worden geformaliseerd. Dit 
wordt verwoord in het raadsvoorstel. 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de commissieagenda van de agenda afgevoerd (zie 
agendapunt 2). 

 

6. Raadsmededeling 32-2021 Roosendaal Natuurstad 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de visie en strategie en het toetsingskader 
Roosendaal Natuurstad. Met Roosendaal Natuurstad worden de ambities uiteengezet op het 
gebied van vergroening en klimaatadaptatie.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 
Wethouder Raaijmakers heeft op vraag van de fractie van het CDA toegezegd, dat ze zal kijken of 

ondersteuning t.b.v. vergroening van de schoolpleinen meegenomen kan worden in het 

stimuleringsmaatregelenpakket.  

 

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven het met de fractie van de VLP eens te zijn, dat voor de 

toekomst gekeken moet worden naar (het matigen van) de toepassing van printbeton.  

 

Op de vraag van de fracties van de Roosendaalse Lijst en het CDA over kunst op de rotondes in 

Nispen, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven hierover het gesprek aan te zullen gaan met de 

Provincie.  

 

Deze raadsmededeling gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 23 september 2021. 
 
De fractie van de PvdA overweegt een tweetal moties: een motie t.b.v. een snelle intensivering + 
integraliteit van het beleid en een motie t.b.v. plannen om het mede laten initiëren van bedrijven en 
samenleving te stimuleren.  
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De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten aanzien van concretisering van zgn. 
verleidingen.  
 

7. Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het dierenwelzijnsbeleid. Dit naar aanleiding 
van de op 4 juli 2019 aangenomen motie Integraal Dierenwelzijnsbeleid. ln deze motie is het 
college verzocht om te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het 
dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal en om een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen.  
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
 

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven, dat deze nota een aantal basisprocessen beschrijft; 

een basisvariant, gericht op samenwerking en ‘de basis op orde’. Wethouder Raaijmakers heeft 

aangegeven, dat zij zeker nog gesprekken met stakeholders wil voeren. Hierbij ligt ook een 

opdracht bij de kwartiermaker om het netwerk te vergroten. Aan het einde van het jaar ontvangt de 

raad een update van de kwartiermaker met een stand van zaken en een stappenplan m.b.t. welke 

projecten er in 2022 zullen worden opgepakt.  

 

Op vraag van de fracties van Burger Belangen Roosendaal en GroenLinks heeft wethouder 

Raaijmakers aangegeven dat de mogelijkheid/wenselijkheid van een zgn. Dierenvoedselbank in de 

inventarisatie kan worden meegenomen.  

 

Op de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst om gedurende het proces al te 

communiceren over zgn. quick-wins, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven, dat ze met de 

kwartiermaker zal kijken of er al iets gerapporteerd kan worden over quick-wins.  

 

De fractie van de VVD heeft de beperkte scope van kleine dieren (van honden en katten) 

opgemerkt en daarbij de vraag gesteld of er ook nog aandacht komt voor andersoortige kleine 

dieren. Hierop heeft wethouder Raaijmakers aangegeven, dat zij dit punt zal aanreiken aan de 

kwartiermaker.  

 

Deze raadsmededeling gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 23 september 2021. 
 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie t.b.v. ondersteuning van de egelopvang.  

 

De fracties van D66 en GroenLinks overwegen daarnaast een motie i.r.t. duurzame inkoop van 

dierlijke producten door de gemeente (als voorbeeldfunctie). 

 

De fractie van de ChristenUnie overweegt een motie t.b.v. aanvullende budgettering t.b.v. 

(uitvoering van) het dierenwelzijnsbeleid.  

 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 


