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Besluitenlijst Commissie 4 november 2021 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: E.J. Blook 

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

Goossens VLP: W.C.H. Brouwers, E.J.C. de Regt VVD: C.F.J. Verstraten, J.P.L.M. van den Beemt 

GroenLinks A.J.M. Gepkens, L.C. Villée CDA: D.C.M. Roeken, R. Breedveld SP: M.J.G. Heessels, 

A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S. Yap, B. Rommens D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: 

S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, O. Edionwe Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. 

Kraak 

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

J.M. van Midden 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.   

  

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 
2023-2025 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Door de fracties zijn tijdens het commissiedebat de volgende (voorgenomen) wijzigingsvoorstellen 
en/of moties ingebracht:  
 
Roosendaalse Lijst:  
▪ Amendement extra impuls verkeersveiligheid (handhaving) 
▪ Amendement estafettestok klimaatadaptatie 
▪ Motie gehandicaptensport 

 
VLP:  
▪ Amendement t.b.v. €75.000 in plaats van €50.000 voor kunst in de openbare ruimte 
▪ Amendement t.b.v. €100.000 extra voor een eenmalige opknapactie verkeersborden en 

straatmeubilair 
▪ Amendement t.b.v. €250.000 storting in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen en/of 

amendement/motie t.b.v. onderzoek naar ventilatie 
▪ Amendement t.b.v. €300.000 een extra storting in het cultuurfonds 
▪ Motie om het college op te dragen om het Werkplein en/of armoederegisseur actief de 

doelgroep voor de inkomenstoeslag te doen informeren en ondersteunen 
 

VVD 
▪ Motie onderzoek naar gevaarlijke kruisingen (waarbij de verkeerslichten zodanig zijn afgesteld 

dat zowel fietsers als automobilisten die elkaar moeten kruisen gelijktijdig groen licht krijgen) 
▪ Motie afvalcoach  
 
CDA 
▪ Motie nieuwe visie op Westrand, in samenspraak met bewoners en stakeholders 
▪ Motie onderzoek naar de strategische en financiële mogelijkheden om actief grondbeleid in te 

zetten bij de opgaven op de woningmarkt 
▪ Motie t.b.v. (fysieke) toegankelijkheid  
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GroenLinks 
▪ Motie t.b.v. een aparte nota duurzame mobiliteit  
▪ Motie proactief jongerenprogramma in De Kring 
▪ Motie onderzoek Roosendaal fairtrade gemeente 

 
Lokaal Sociaal 21 
▪ Geen eigen moties/amendementen 

 
PvdA 
▪ Een motie om zowel financieel als inhoudelijk daadwerkelijk in te zetten op toekomstbestendige 

wijken en dorpen 
▪ Motie/amendement t.b.v. vrijmaken van financiële ruimte om van Roosendaal een verbonden 

stad te maken zoals is beoogd in het voorontwerp van de Omgevingsvisie en het PvdA 
initiatiefvoorstel, een nieuw Hart voor Roosendaal 

▪ Motie t.b.v. (waar nodig) wijk- en dorpsaccommodaties weer in eigen beheer [gemeente] te 
nemen 

▪ Motie t.b.v. het inzichtelijk krijgen op welke wijze het voor 2022 voor Roosendaal extra 
toegezegde bedrag van bijna 6 miljoen euro ten behoeve van jeugdzorg -maar dat daar niet 
direct aan zal worden toegerekend- in andere beleidsterreinen zal worden geïnvesteerd, 
waarvan jeugdigen zullen profiteren 

▪ Motie/amendement t.b.v. het opplussen van de individuele studietoeslag voor studenten met 
een beperking, naar €300 per maand  

▪ Motie t.b.v. een proef met de kostendelersnorm, waarbij bijstandsgerechtigden een half jaar 
mogen samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkeringen (naar voorbeeld gemeente 
Tilburg) 

▪ Motie t.b.v. een proactieve aanpak tegen energiearmoede en aandacht voor deze problematiek 
 

D66 
▪ Motie t.b.v. advies aan de nieuwe gemeenteraad om de regie over de omgevingsplannen (in 

het kader van de implementatie van de Omgevingswet) bij 1 portefeuillehouder te beleggen 
 
Burger Belangen Roosendaal 
▪ Motie t.b.v. meer aandacht voor ondernemerstevredenheid i.r.t.  de dienstverlening vanuit de 

gemeente  
▪ Amendement om risico’s (bijv. als gevolg van een pandemie zoals corona) beter af te  

kunnen dekken 
 

ChristenUnie 
▪ Motie om de indicatoren m.b.t. dienstverlening te laten passen bij de nieuwe visie op 

communicatie [dienstverlening] 
 
Wezenbeek 
▪ Motie t.b.v. mensen met dementie 

 
 

Tijdens de beraadslaging zijn door het college de volgende toezeggingen gedaan: 
 

− Wethouder Theunis heeft over een vraag van de VLP ten aanzien van grondexploitaties met 

een afwaardering van 8 miljoen, aangegeven dat dit geen afwaardering betreft maar het saldo 

van de mutaties. Wethouder Theunis heeft dit kort ter vergadering toegelicht en daarbij 

aangegeven de beantwoording nog voor de raad op schrift te zullen laten zetten. 

− Op vraag van de fractie van de VLP ten aanzien van inzicht in financiën rondom Bravis/de 

Bulkenaar heeft wethouder Theunis aangegeven, dat in het bestemmingsplan de Bulkenaar 

een financiële paragraaf wordt opgenomen. Dit bestemmingsplan zal binnenkort aan de 

gemeenteraad worden aangeboden.   

− Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat de integrale visie op het centrum/stationsgebied 

begin 2022 richting de raad komt. 
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− De VLP had nog een aanvullende technische vraag gesteld over ongedekte plankosten die 

schriftelijk beantwoord is [Dagmail 4 november 2021]. De VLP heeft ter vergadering 

aangegeven dat hierbij nog wel de vraag openstaat ten aanzien van om welke 

grondexploitaties dit nu gaat. Daar zou de VLP graag een beeld van willen hebben en ook 

waarom deze plankosten de komende jaren oplopen. Wethouder Theunis heeft aangegeven 

deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.   

− Op vragen van CDA en VVD, of de gemeente een actief grondbeleid en vastgoedbeleid gaat 

voeren t.b.v. bijzondere doelgroepen en betaalbare woningen en of de gemeenteraad daar nog 

voor de zomer van 2022 over kan besluiten, heeft wethouder Theunis bevestigend geantwoord. 

Hierbij heeft wethouder Theunis ook aangegeven dat tevens voor de raad in kaart zal worden 

gebracht wat de financiële consequenties zijn van het werken met gelimiteerde kavelprijzen 

t.b.v. het realiseren van sociale huurwoningen door Alwel. Hierbij heeft wethouder Theunis 

toegelicht, dat in de daadwerkelijke locatiekeuzes het aspect van differentiatie een belangrijk 

afwegingskader is. 

− Ten aanzien van de inventarisatie monumenten wederopbouw heeft wethouder Theunis 

aangegeven dat hij hier even naar moet kijken, maar dat hij denkt dat de inventarisatie 

inmiddels is afgerond en dat nu gekeken moet worden hoe dit verder in de besluitvorming 

komt. 

 

− Wethouder Lok heeft, op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, aangegeven te zullen 

bezien of er wellicht nog wat meer snelheidsmeters voor de gemeente kunnen worden 

aangeschaft.  

− N.a.v. een vraag van de fractie van de VVD heeft wethouder Lok aangegeven, dat de 

gemeente zelf geen flitspalen aan mag schaffen (dit is enkel voorbehouden aan de Politie), 

maar er zal nog wel een poging worden gedaan om de zgn. mobiele flitspaal voor een periode 

in de gemeente Roosendaal te krijgen. 

− Ten aanzien van de zgn. blauwe zones heeft wethouder Lok aangegeven dat dit een 

onderwerp was voor het Parkeer Uitvoeringsplan. Er loopt in de binnenstad inmiddels wel een 

proef om meer ruimte te geven aan bewoners met een parkeervergunning (met uitzondering 

van het Emile van Loonpark en het Stationsplein). Deze pilot loopt eind van dit jaar af en zal 

dan geëvalueerd worden. Afhankelijk van de uitkomst zal het Parkeer Uitvoeringsplan hierop 

moeten worden aangepast. In dat geval komt wethouder Lok met een voorstel richting de 

gemeenteraad. 

− Op de vraag van de fractie van de ChristenUnie, of de indicatoren m.b.t. dienstverlening 

kunnen worden aangepast, zodanig dat ze beter bij de nieuwe visie op dienstverlening passen, 

heeft wethouder Lok aangegeven dat hij zal laten uitzoeken of dit i.r.t. de enquête mogelijk is, 

zonder het beeld over de afgelopen jaren kwijt te raken.   

 

− Wethouder van Ginderen zal een overzicht geven van de mogelijkheden voor 
gehandicaptensport en de verenigingen die zich hiermee (in deze regio) bezig houden. 

− Wethouder van Ginderen neemt het signaal van GroenLinks mee ten aanzien van meer 
aandacht voor psychische zorg bij MBO-studenten. Wethouder van Ginderen heeft 
aangegeven hierover in gesprek te willen gaan met Curio om te zien wat het beeld is. Dit 
alvorens hier conclusies aan te verbinden. De gemeenteraad zal een terugkoppeling 
ontvangen. 

− Wethouder van Ginderen wil de suggestie van de PvdA-fractie m.b.t. het ophogen van de 
individuele studietoeslag voor studenten met een beperking (naar €300 per maand) nader 
uitzoeken en heeft aangegeven hier schriftelijk bij de raad op terug te zullen komen. 
 

− Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat de antwoorden op de raadsvragen van de PvdA-
fractie over Energie en Armoede op korte termijn richting de gemeenteraad zullen komen.  
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− De correctie op het ambitieniveau ten aanzien van het aantal bomen [dit moet een stijging zijn 
i.p.v. een daling], zal nog voor de raadsvergadering van 11 november a.s. door wethouder 
Raaijmakers aan de raad worden doorgegeven. 

− Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd dat er een gebiedsvisie komt voor Westrand (februari 
2022). Het gaat om een integraal plan wat zowel naar fysieke, sociale en 
veiligheidscomponenten kijkt. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat hierin ook de door 
het CDA gevraagde visie op het Centrum/Westrand zit.  

− Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven, dat er hard wordt gewerkt aan een concreter plan 
voor de wijkaanpak Langdonk. Wethouder Raaijmakers komt hier schriftelijk bij de 
gemeenteraad op terug (eind dit jaar/begin volgend jaar). Op vraag van de fractie van de PvdA 
of dit dan direct in een voorstel aan de gemeenteraad zal worden aangeboden, heeft 
wethouder Raaijmakers aangegeven hier ook nog even schriftelijk op terug te zullen komen. 
 

− De tussenevaluatie Parkrangers is in een afrondende fase en wordt op korte termijn aan de 
gemeenteraad gestuurd. Burgemeester van Midden heeft aangegeven, dat daarna (na 
contractbeëindiging) een eindevaluatie volgt [begin 2022] en dat hij hierover dan graag met de 
gemeenteraad in gesprek wil gaan. Op het moment dat uit de evaluatie blijkt dat er 
meerwaarde is voor de inzet van Parkrangers, dan zal de burgemeester hiertoe met een apart 
raadsvoorstel (incl. dekkingsvoorstel) richting de gemeenteraad komen. 

− Ten aanzien van de vraag van Lokaal Sociaal 21 over het werken aan een implementatieplan 
t.b.v. een uitgiftepunt softdrugs heeft burgemeester van Midden aangegeven hierover graag op 
een ander moment (in een aparte commissie over veiligheid) met de gemeenteraad in debat te 
willen gaan.  
 
 

4.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 


