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Besluitenlijst Commissievergadering 11 maart 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: M.C.M. Schillemans, G.J.H.M. van Oosterbosch, C.A.J.M. 

Goossens, R.G.J. van Broekhoven VLP: E.G.A. van der Star-Deijkers, W.C.H. Brouwers VVD: A.T. 

Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten GroenLinks: L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: R. Breedveld, A.S. 

Hamans LS21: A.C.A.M. Beens, M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, P.R. Klaver, B. Rommens D66: 

H.W. Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader 

Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

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

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van 4 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel Gebiedsvisie Dr. Brabersstraat 
Aan de Dr. Brabersstraat zijn meerdere herontwikkelingsinitiatieven die m² detailhandel omzetten 
naar woningbouw. Voor ontwikkelingen op de locaties V&D en Roselaarplein zijn ruimtelijke- en 
functionele randvoorwaarden opgesteld. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met eigenaren 
van andere panden in de Dr. Brabersstraat (waaronder het voormalig pand Van Oorschot) over 
herontwikkelingsmogelijkheden. Om deze initiatieven gezamenlijk richting te geven en nieuwe 
initiatieven te stimuleren is een visie voor de hele straat opgesteld. De gemeenteraad wordt 
voorgesteld om In te stemmen met de inhoud van de Visie Dr. Braberssraat. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 

 

Wethouder Lok heeft aangegeven, dat de vragen die de PvdA-fractie heeft gesteld voorafgaand 
aan het commissiedebat als raadsvragen kunnen worden ingediend en dan zullen worden 
beantwoord door het college.  
 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

De PvdA-fractie heeft aangekondigd om met een aantal moties te zullen komen. Fractie 
Wezenbeek heeft aangegeven met de PvdA-fractie mee te zullen denken.  
 
Ook de VLP-fractie heeft aangekondigd mogelijk met (een) motie(s) te zullen komen.  
 

 

5. Raadsmededeling 11-2021 Stand van zaken arbeidsmigrantenbeleid  
In de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2020 heeft de gemeenteraad de kaders 
arbeidsmigrantenbeleid vastgesteld en tevens een zestal moties aangenomen. Met deze 
raadsmededeling ontvangt de raad een update m.b.t. de voortgang van de in de kaders genoemde 
vervolgacties en het hierop aansluitend actualiseren van de huidige beleidsnota arbeidsmigranten. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Wethouder Theunis heeft voorgesteld om juridisch goed uit te zoeken welke rechten 

initiatiefnemers kunnen ontlenen aan de door de raad in november gestelde -en thans geldende- 

kaders voor arbeidsmigrantenbeleid [kaders waarbinnen het college de initiatieven aan wet en 

regelgeving dient te toetsen]. 
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Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 18 maart 2021. 

 

De fracties van GroenLinks en VLP overwegen (een) motie(s) ten behoeve van aanvullende 

kadering op aantallen en/of locaties. 

 

 

6. Eigenstandige motie CDA, VLP en Roosendaalse Lijst – Behoud Servicebalie NS-station 
Betreft een eigenstandige motie ten behoeve van het behoud van de vaste servicebalie op het NS-
station Roosendaal 
Woordvoerder namens de indienende fracties: Sebastiaan Hamans 

 

Dit onderwerp is omwille van de tijd niet meer behandeld. Het agendapunt wordt doorgeschoven 

naar de commissievergadering van 24 maart 2021. 

 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 


