1

Besluitenlijst Commissievergadering 15 april 2021
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: E.J. Blook
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens, P.F.H. de Graeff, C.H.D. Hoendervangers
VLP: K.A. Raggers, A. van Gestel VVD: A.T. Eijck-Stein, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. Villée
CDA: W.F.J.M. van Oosterhout LS21: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver D66: H.W.
Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader
Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek
College: mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:
De PvdA-fractie verzoekt om agendapunt 6 en 7 gelijktijdig behandelen. De Commissie heeft
hiermee ingestemd.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van 1 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsmededeling 16-2021 Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval
Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om restafual 1x per 4 weken in te gaan zamelen.
Daarbij is ook gemeld dat nascheiding een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Het onderzoek
naar de mogelijkheden voor nascheiding in Roosendaal is afgerond en wordt ter kennisgeving
aangeboden door middel van deze raadsmededeling.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

•
•
•
•
•

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het systeem in zijn geheel in kaart kan worden
gebracht. Wethouder Koenraad heeft daarbij aangegeven het voorstel van de VLP-fractie voor een
allesomvattende tijdlijn een goed voorstel te vinden. Een nieuw onderzoek/ nieuwe onderzoeken,
waar door meerdere fracties om is verzocht, kan/kunnen dan in deze tijdlijn een plek krijgen.
Wethouder Koenraad heeft tevens toegezegd dat zij voortaan de raad eerder zal informeren over
de contractvervaldatum. Die zal ook terugkomen in de tijdlijn. Wethouder Koenraad heeft
aangegeven dat deze aangeklede tijdlijn uiterlijk 1 juli 2021 richting de raad zal komen.
Daarin zullen ook de volgende toezeggingen worden meegenomen:
Een aantal fracties heeft aandacht gevraagd voor plastic zakken in het straatbeeld en het gebruik
van kroonringen. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij ten aanzien van kroonringen zal
komen met een voorstel voor een aanpak.
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven ook graag een kleine campagne over
voedselverspilling te willen zien. Wethouder Koenraad heeft hier positief op gereageerd en zal ook
hiertoe met een voorstel voor een aanpak komen.
Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie heeft wethouder Koenraad tevens toegezegd om
nadere informatie te verstrekken over de oranje mini-containers en over grote gftverzamelcontainers bij hoogbouw.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks heeft wethouder Koenraad tevens toegezegd om nadere
informatie te verstrekken over een evt. beloningssysteem t.b.v. het scheiden van plastic afval.
Op verzoek van de fractie van D66 heeft wethouder Koenraad tevens toegezegd om hierin ook
informatie mee te nemen ten aanzien de mogelijkheden om de bouw van een evt.
nascheidingsinstallatie in samenwerking met buurgemeenten te realiseren en wellicht zelfs onder
een gemeenschappelijke regeling onder te brengen.
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Op vraag van de VVD-fractie, heeft wethouder Koenraad aangegeven dat de evaluatie van de
wijkgerichte aanpak zwerfafval en bijplaatsingen in Westrand voor 1 oktober 2021 richting raad
komt.
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering.
De VLP-fractie overweegt alsnog een motie ten behoeve van een duidelijke tijdlijn met daarin alle te
nemen stappen die nodig zijn om gedegen keuzes te kunnen maken en, eventueel, te komen tot
nascheiding.
De ChristenUnie heeft aangegeven een motie te overwegen ten aanzien van het terugplaatsen van
kroonringen.

5. Raadsvoorstel Intrekken diverse regelingen
De raad wordt voorgesteld om een aantal regelingen in te trekken omdat zij geen werking meer
hebben. Het gaat om de volgende regelingen: Verordening alleenrecht op de uitvoering
schuldhulpverlening, Brandbeveiligingsverordening, Verordening op de Auditcommissie Sociaal
Domein 2015-2018 en de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Roosendaal.
Met het bijgevoegde intrekkingsbesluit wordt dit geformaliseerd.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Bij behandeling van dit agendapunt zijn geen toezeggingen gedaan. Wethouder Lok heeft
aangegeven dat er in principe 1x per jaar een voorstel richting de raad komt ten behoeve van het
schrappen van verouderde regelgeving.
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 20 mei 2021.

6. 55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA - Lobby Goederenspoor i.c.m. Lis-brief gemeente
Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen, Oudenbosch en
Roosendaal
Betreft antwoorden van raadsvragen van de PvdA-fractie over de lobby voor de komst van een
goederenspoorlijn en een in de raad van de gemeente Moerdijk op 18 maart jl. aangenomen motie
waarin, mede namens de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk, het college van de gemeente
Moerdijk wordt opgedragen om samen met de gemeentebesturen van Halderberge en Roosendaal
bij ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen
in 2023 of eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat
plaatsvinden in Zevenbergen en te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen per
direct tussen 23.00 uur en 06.00 uur wordt verlaagd, totdat de geluidsschermen zijn geplaatst.

Portefeuillehouder: wethouder Lok
Wethouder Lok heeft aangegeven binnenkort een vervolggesprek te hebben van het
ambtelijk/bestuurlijk overleg met gemeenten Halderberge, Moerdijk, Dordrecht, Zwijndrecht, de
RWB en de Provincie. Na deze bijeenkomst zal wethouder Lok kijken of er een gezamenlijke
bijeenkomst met de raden van Halderberge, Moerdijk en Roosendaal kan worden georganiseerd.
55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA – Lobby Goederenspoor gaat als C-stuk naar de raad
van 20 mei 2021.
De PvdA-fractie overweegt een (aantal) motie(s), o.a. t.b.v. een West-Brabants gezamenlijk bod ten
einde de lobby voor een apart goederenspoor te verstevigen.
Lis-brief gemeente Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen,
Oudenbosch en Roosendaal gaat ook als C-stuk naar de raad van 20 mei 2021.
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De PvdA-fractie overweegt een motie geluidschermen, om aan te dringen dat de geluidschermen in
2023 of eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat
plaatsvinden in Zevenbergen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.

