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Besluitenlijst Commissievergadering 24 februari 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers, M.C.M. Schillemans, R.G.J. van Broekhoven, 

Y.A.J.M. de Beer, C.A.J.M. Goossens, P.L.F. Raijmaekers VLP: G.A. van Zalinge, M.C.W. Verbeek, A. van 

Gestel, E.G.A. van der Star-Deijkers VVD: A.T. Eijck-Stein, S.M.J. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, 

C.F.J. Verstraten GroenLinks: A.J.M. Gepkens, C. Mediani, L.C. Villée, N. El Azzouzi  CDA: D.C.M. 

Roeken, A.S. Hamans, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: A.C.A.M. Beens PvdA: P.R. Klaver, B. Rommens, 

M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: - Wezenbeek: K. Kraak 

College: M.A.C.M.J. Van Ginderen, A.A.B. Theunis 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:00 uur.   
 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

I.v.m. de afwezigheid van wethouder Koenraad zal agendapunt 4 – Raadsvoorstel definitieve 

weigering verklaring van geen bedenkingen Zonneparken De Donken niet inhoudelijk worden 

behandeld. De PvdA-fractie heeft dit agendapunt geagendeerd en zal in de raad van 10 maart a.s. 

met een stemverklaring komen bij dit onderwerp. Het raadsvoorstel gaat rechtstreeks als A-stuk 

door naar de raadsvergadering van 10 maart.  

 

De fractie van de VLP heeft de commissie verzocht om alsnog in eerste termijn het woord te 

mogen voeren op agendapunt 6 – Raadsvragen GroenLinks Gehoorschade aan jongeren. De 

commissie heeft hiermee ingestemd.  

 
  

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 3, 16 en 17 februari 2022 zijn ongewijzigd 

vastgesteld.  
 

 

4. Raadsvoorstel definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen zonneparken De 

Donken 
Naar aanleiding van het voornemen de gevraagde verklaringen van geen bedenkingen te weigeren 
hebben de (geweigerde) ontwerp verklaringen van geen bedenkingen alsmede 
ontwerpbeschikkingen vanaf 9 augustus jl. ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één 
zienswijze door de initiatiefnemer naar voren gebracht. De zienswijze geeft geen aanleiding om 
alsnog een verklaringen van geen bedenkingen af te geven. De raad wordt voorgesteld de 
verklaringen van geen bedenkingen, voor het realiseren van de aangevraagde zonneparken aan de 
Donkenweg te Wouw, definitief te weigeren. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Zie bij vaststellen agenda – dit raadsvoorstel is van deze commissie agenda afgevoerd en zal 

rechtstreeks als A-stuk worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 10 maart.  



2  

5. Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2022 Werkplein i.c.m. Kaderbrief 2023 Werkplein 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Gewijzigde Begroting 2022, de 2e  
begrotingswijziging 2022 en de Begroting Inburgering 2022 van het Werkplein Hart van West-
Brabant, en daarbij geen zienswijze in te dienen. In de Kaderbrief 2023 zijn de uitgangspunten 
opgenomen die de gemeenteraden aan het Werkplein voor 2023 hebben aangegeven. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Bij behandeling van deze raadsvragen heeft wethouder Van Ginderen vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  
 
Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven dat de raad binnenkort weer cijfers m.b.t. het 
Werkplein zal ontvangen.  
 
Het raadsvoorstel gewijzigde begroting 2022 Werkplein gaat als A-stuk door naar de 
raadsvergadering van 10 maart 2022.  
 
De Kaderbrief 2023 Werkplein wordt als C-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 10 maart 
2022. 
 
Vanuit de raadsrapporteurs op het Werkplein wordt een motie voorbereid ten einde dat de 
(financiële) consequenties ten aanzien van ketensamenwerking en organisatieverandering mee 
worden genomen in de begroting 2023 van het Werkplein.  
 

 

6. 249-2021 Beantwoording raadsvragen GroenLinks – Gehoorschade aan jongeren 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de fractie van GroenLinks over gehoorschade bij 
jongeren. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Bij behandeling van deze raadsvragen heeft wethouder Van Ginderen in afwezigheid van 
wethouder Koenraad vragen uit de Commissie beantwoord. Hierbij heeft hij geadviseerd om eerst 
het onderzoek van de GGD af te wachten. Daarna volgt een plan van aanpak. 
 
Vanuit de fractie van GroenLinks is gevraagd om niet alleen te kijken naar het onderzoek van de 
GGD. Hierbij heeft wethouder Van Ginderen aangegeven dat hij beaamt dat het geen kwaad kan 
om goed naar de omgeving te kijken (wat er bij andere gemeenten gebeurt), maar daarbij het 
onderzoek van de GGD wel als uitgangspunt zal nemen.  
 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 

 

7. Raadsvoorstel Adviesrecht Bopa’s en participatieplicht 
De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023, naar verwachting, in werking. 
Hierdoor veranderen onder meer de processen rondom omgevingsvergunningen. Vanaf de 
inwerkingtreding van de wet heeft de raad adviesrecht over "buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten (bopa's)", voor zover zij zelf heeft vastgelegd voor welke categorieën zij 
dat adviesrecht wil gebruiken. Daarnaast kan de raad aangeven in welke gevallen zij participatie 
verplicht stelt bij een bopa. Voorstel is om 9 categorieën van gevallen aan te wijzen waarin het 
adviesrecht wordt toegepast. Deze gevallen worden tevens aangewezen als aanvragen waarvoor 
een participatieplicht geldt. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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Bij behandeling van dit raadsvoorstel heeft wethouder Theunis vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan.  

 
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 
 

8. Raadsvoorstel aanpassing verordening Erfgoedsubsidie 
De raad wordt voorgesteld om de Verordening tot wijziging van de Erfgoedsubsidieverordening 
vast te stellen. De voorgestelde aanpassing van de Erfgoedsubsidieverordening heeft twee doelen: 
1. Het verlagen van de subsidiedrempel voor het uitvoeren van de regeling zodat het aanvragen 
van subsidie toegankelijker wordt. Dan kunnen meer monumenteneigenaren gebruik maken van 
de regeling. 2. Het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om subsidie te verstrekken voor 
reconstructiewerkzaamheden. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Bij behandeling van dit raadsvoorstel heeft wethouder Theunis vragen uit de Commissie 
beantwoord.  

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat verduurzaming niet binnen de reconstructie valt. Op 
verzoek van de fractie van GroenLinks gaat wethouder Theunis na welke oplossingen er zijn -ook 
naar aanleiding van creatieve voorbeelden elders in Nederland- om verduurzaming toe te kunnen 
passen bij monumentale panden. De portefeuillehouder zal hier binnen enkele maanden bij de 
raad op terugkomen.  

 
Dit onderwerp gaat A-stuk door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

 
 

9. Raadsmededeling 81-2021 Public Art Roosendaal 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de nota Public Art Roosendaal – kunst in de 
openbare ruimte. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Bij behandeling van dit onderwerp heeft wethouder Theunis vragen uit de Commissie 
beantwoord. Hierbij zijn geen concrete toezeggingen gedaan. 
 
Op vraag van de Roosendaalse Lijst wat de stand van zaken is ten aanzien van het glaskunstwerk 
uit het oude Stadskantoor, heeft wethouder Theunis aangegeven dat de St. Jan hiervoor niet 
geschikt blijkt te zijn, maar dat het glaskunstwerk mogelijk een plek kan krijgen in de renovatie van 
het kloostercomplex op de Waterstraat.  
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
 

 

10. Initiatiefvoorstel Groot Visdonk 
Dit initiatiefvoorstel beoogt het Landgoed Visdonk uit te breiden en de potentie die dit gebied heeft 
te vergoten. Niet alleen recreatief, maar ook ten behoeve van het herstellen en het verbreden van 
de natuur. De raad wordt in het initiatiefvoorstel voorgesteld om het college opdracht te geven om 
binnen de omschreven kaders en uitvoeringskaders een strategische visie “Groot Visdonk” vast te 
stellen. 
Indiener van het initiatiefvoorstel: dhr. (Arwen) van Gestel (VLP) 
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Aan het einde van de commissiebehandeling heeft dhr. Van Gestel aangegeven dit initiatievoorstel 
niet door te zullen geleiden naar de gemeenteraad van 10 maart 2022 en het voorstel in te 
trekken.  
 

 

11. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur 
 

 


