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Besluitenlijst Commissievergadering 8 december 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.L. Villée 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: W.C.H. Brouwers, A.C.P.M. Jochems, G.A. van Zalinge Roosendaalse 

Lijst: I. Raaijmakers, P.L.F. Raijmaekers, J.C.J.M. van Dorst, M. Tekindemir VVD: M. Nefs, M. van der 

Bijl, A.T. Eijck GroenLinks: M. Reijman, A.J.M. Gepkens CDA: D.C.M. Roeken PvdA: M.B. Zijp, Burger 

Belangen Roosendaal: S. Bozkurt, P.M. van der Heijden Vitaal Liberaal: J.J.M.M. Wezenbeek, A.C.J.C. 

Sieben 

College: E.G.A. van der Star-Deijkers, C.F.G.R. Koenraad, S.M.J. Vermeulen, M.A.C.M.J. van Ginderen, 
J.M. van Midden. 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 24 november 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2023 
Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft het College van B&W vragen van de 
Commissie beantwoord.  
 
Hierbij heeft wethouder Van der Star aangegeven, dat zij de raad via de reguliere P&C-cyclus zal 
informeren over de stand van zaken m.b.t. de kwijtscheldingen.  
 
GroenLinks heeft gevraagd naar de tariefaanvraag VOG en of deze nog voor de 
gemeenteraadsvergadering beschikbaar kan komen. Wethouder Van der Star heeft hierbij 
aangegeven dat deze nog niet beschikbaar is, maar dat deze naar de raad zal worden gezonden 
zodra deze beschikbaar is.  
 
Ten aanzien van de opmerking van de fractie van de Roosendaalse Lijst met betrekking tot het 
toevoegen van een duurzaamheidsprikkel in de rioolheffing (en de discussie ten aanzien van de 
wijze waarop, met de raad te voeren rondom het VGRP), is door wethouder Van der Star 
aangegeven, dat wethouder Van Gestel -niet ter vergadering aanwezig- hier bij de raad op terug 
zal komen.  
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij in het nieuwe jaar met de raad in gesprek zal gaan 
over de kwijtscheldingen (m.b.t. stapsgewijs de dekking van de kwijtscheldingsregeling elders te 
beleggen, dus uit de heffing te halen). 
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Wethouder Koenraad heeft, in reactie op vragen van de VLP-fractie m.b.t. het aantal ledigingen en 
waar daarin de afvlakking zit, aangegeven hier schriftelijk nog een nadere duiding op te zullen 
geven. 
 
Wethouder Vermeulen heeft, op verzoek van de fractie van Vitaal Liberaal, toegezegd de raad nog 
een nadere duiding te zullen geven op het verschil in precarioheffing aan de noordzijde versus de 
zuidzijde van de Markt.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 
 
De fractie van de VVD heeft aangegeven een amendement te zullen voorbereiden ten behoeve 
van het niet verhogen (met het inflatiepercentage van 2,8%) van de precariobelasting.  
 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven een amendement te zullen voorbereiden ten behoeve 
van het niet verhogen (met het inflatiepercentage van 2,8%) van het marktgeld. 
 
De fractie van Vitaal Liberaal overweegt een motie ten einde toeristenbelasting echt te benutten 
ten behoeve van toerisme. 

 

5. Raadsvoorstel Najaarsbrief 
De Najaarsbrief heeft als doel de voortgang ten opzichte van de lopende programmabegroting te 
monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en 
ontwikkelingen.  
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Van der Star vragen van de 
Commissie beantwoord.  

Wethouder Van der Star heeft aangegeven bij de raad terug te zullen komen op het moment dat 
er meer duidelijkheid is over de consequenties van het zgn. ravijnjaar. 

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie beleidsregels investeringsfonds, t.b.v. 
beleidsregels/een toetsingskader voor de (verdeling van de) compensatie voor sport- en 
cultuurverenigingen alsmede een goede communicatie naar deze verenigingen. 
 
De VLP Roosendaal-fractie overweegt een motie t.b.v. een aanpassing in de financiële 
verordening, die beoogd dat het college de raad actief -d.w.z. tussentijds, dus niet alleen bij de 
voor- en najaarsbrief- informeert bij forse afwijkingen van >25% (met een minimumbedrag van 
250.000 euro).  

 

6. Raadsvoorstel Huisvestings Programma Onderwijs (HPO) 2023 
Het doel is om voor het eind van 2022 een besluit te nemen over de in dit jaar ingediende 
aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting. Daarbij dient er een budget te worden 
vrijgemaakt voor de toe te kennen aanvragen. Dit betreft een krediet van €1.683.918, te 
verstrekken voor de nieuwbouw van een nieuwe gymzaal bij KPO basisschool Jeroen Bosch 
en een krediet van €65.357, te verstrekken voor de 1e inrichting en meubilair van de gymzaal van 
SPCO basisschool de Kroevendonk. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
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Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Koenraad vragen van de 
Commissie beantwoord.  

 
Hierbij heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat de verkeersafwikkeling rondom de scholen in 
het IHP (integraal huisvestingsplan) zal worden meegenomen. Op verzoek van de fractie van 
GroenLinks, heeft wethouder Koenraad tevens aangegeven voor de raad een themabijeenkomst 
te zullen organiseren ten aanzien van (de totstandkoming van) het IHP ten einde de raad aan de 
voorkant hierbij te betrekken.  
 
Met betrekking tot de vraag van de CDA-fractie ten aanzien van een oplossing voor het 
ruimtegebrek van de Kameleon heeft wethouder Koenraad aangegeven te verwachten hier in het 
eerste kwartaal van 2023 op terug te kunnen komen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 

 

 
7. 128-2022 Beantwoording raadsvragen VLP en Roosendaalse Lijst - Verkeersafwikkeling 

Klimroos 
Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP Roosendaal-fractie en de fractie van de 
Roosendaalse Lijst over de verkeersafwikkeling bij basisschool de Klimroos. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Koenraad vragen van de 
Commissie beantwoord. Hierbij heeft zij aangegeven, dat een klein stukje van de ecologische 
verbindingszone zal worden ingericht t.b.v. een klimaat adaptieve kiss and ride strook.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 
 
 

8. Sluiting 
 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 

 


