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Besluitenlijst Commissievergadering 13 januari 2022
Aanwezigen
Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek
Secretaris: E.J. Blook
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.H.D. Hoendervangers, P.L.F.
Raijmaekers, S.R. van der Touw, C.A.J.M. Goossens VLP: J.F.A. Heeren, W.C.H. Brouwers, G.A. van
Zalinge, M.W.C. Verbeek, VVD: A.T. Eijck-Stein, C.F.J. Verstraten, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: ,
A.J.M. Gepkens, L.C. Villée, N. El Azzouzi, CDA: D.C.M. Roeken, W.F.J.M. van Oosterhout LS21: M.J.G.
Heessels, A.C.A.M. Beens PvdA: B. Rommens, P.R. Klaver, M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger
Belangen Roosendaal: - ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: K. Kraak
College: I.M. Raaijmakers, C.F.G.R. Koenraad, A.A.B. Theunis, C.A. Lok

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
De fractie van GroenLinks heeft aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste
termijn bij agendapunt 7 (Raadsvragen Klimaat- en energietransitie).
Daarnaast zijn er een aantal verzoeken binnengekomen van fracties die graag alsnog in eerste
termijn het woord wensen te voeren. Dit betreft de fracties van D66, Roosendaalse Lijst, Lokaal
Sociaal 21 en het CDA bij agendapunt 6 (Uitvoeringsagenda integrale schuldhulpverlening) en de
fracties van D66 en Roosendaalse Lijst bij agendapunt 9 (Initiatiefvoorstel PvdA). De commissie
heeft hiermee ingestemd.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de commissievergadering van 16 december 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsvoorstel Geluidsreductieplan Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied
Vanaf maandag 27 september 2021 heeft het ontwerp-geluidreductieplan “Industrieterrein
Borchwerf-Stationsgebied” voor zes weken op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. Gedurende
deze termijn was er gelegenheid voor eenieder een zienswijze in te dienen. Hiervan is echter geen
gebruik gemaakt. De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld zijn wensen en zienswijze
ter kennis van het college te brengen vóór 1 februari 2022. In het geval de raad geen wensen en
zienswijze kenbaar maakt, dan kan het geluidreductieplan door het college als definitief
vastgesteld worden beschouwd.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Bij dit agendapunt heeft wethouder Raaijmakers toegezegd navraag te zullen doen bij collegawethouder Lok of er gesprekken worden gevoerd met ProRail over de uitplaatsing van het
spoorwegemplacement. De raad zaal hier nog een terugkoppeling op krijgen.
Dit voorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 27 januari 2022.
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5. Raadsmededeling 67-2021 Voortgang motie speelgelegenheden
Bij de vaststelling van de Kadernota 2022 is de motie ‘Buiten spelen en bewegen voor iedereen
(jong, oud en mensen met beperking) aangenomen. Bij de jaarstukken is middels een amendement
423.000 euro van het resultaat vrijgemaakt voor de uitvoering van deze motie. Daarnaast is er in
2019 een motie aangenomen om te komen tot een upgrade van de speelplekken aan het Knipplein
en bij buurthuis Keyenburg. Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de
voortgang.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd om aan de raad in grote lijnen te schetsen wat de
onderhoudsstaat is van de speeltoestellen per wijk/buurt.
Wethouder Raaijmakers heeft ter vergadering aangegeven, dat zij op een later moment bij de
raad nog even terug zal komen ten aanzien van het participatietraject.
Wethouder Raaijmakers heeft, op de vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst ten aanzien
van de situatie qua speeltoestellen en achterstallig onderhoud in het Godwaldtpark, aangegeven
dat zij hier zelf even achteraan zal gaan.
Dit onderwerp wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering van 27 januari 2022.

6. Raadsmededeling 72-2021 Uitvoeringsagenda Integrale Schuldhulpverlening
Naar aanleiding van de wetswijzingen 'verbinden schuldendomein' én de wettelijke verplichting
elke 4 jaar beleid te actualiseren, is het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025 in juni
door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van de gestelde beleidskaders in het beleidsplan is de
Uitvoeringsagenda integrale schuldhulpverlening 2021-2022 opgesteld en vastgesteld door het
college van B&W. Voor de jaren 2O23 tot 2025 wordt de uitvoeringsagenda geactualiseerd.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft ter vergadering vragen vanuit de Commissie beantwoord. Bij dit
agendapunt zijn verder geen concrete toezeggingen aan de commissie gedaan door de
portefeuillehouder.
Wethouder Koenraad heeft wel, op verzoek van de fractie van ChristenUnie, aangegeven te zullen
informeren naar de mogelijkheden bij Schuldhulpmaatjes.
Dit onderwerp wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering van 27 januari 2022

7. 200-2021 Raadsvragen PvdA - Klimaat- en energietransitie Roosendaal
Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA-fractie over Klimaat- en energietransitie in
Roosendaal.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de raad op korte termijn een stand van zaken mag
verwachten ten aanzien van het programma Roosendaal Futureproof.
Wethouder Koenraad heeft tevens aangegeven, dat in het Techport-verhaal [raadsvragen PvdA]
dezelfde thema’s zitten als bij de RWB en ook met een vergelijkbare aanpak (ondernemers,
overheid scholen), maar dat zij de inbreng van de PvdA-fractie ook goed mee zal nemen. Zij heeft
hierbij aangegeven dat het haar goed lijkt om dit een keer als een apart item/raadsmededeling te
presenteren in het vervolg van de ontwikkelingen.
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Dit onderwerp wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering van 27 januari 2022

8. 196-2021 Raadsvragen diverse fracties - 380 kV + Ontwerp Inpassingsplan 380 kV Oost
Betreft antwoorden op raadsvragen van diverse fracties over het 380 kV-tracé in combinatie met
het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 17 december jl. gepubliceerde
ontwerp-inpassingsplan.
Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Wethouder Theunis heeft aangegeven, dat het college is gebonden aan de afspraken die zijn
gemaakt binnen de Samenwerkende Overheden. Het college zal daarom geen zienswijze indienen
op het ontwerp inpassingsplan 380 kV Oost. Wel is wethouder Theunis bereid om mee te kijken
met de tekst van de zienswijze die door diverse raadsfracties wordt voorbereid.
Dit onderwerp wordt als C-stuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 27 januari 2022.
De fracties van de PvdA, ChristenUnie, VLP, Roosendaalse Lijst en GroenLinks hebben aangegeven
met een gezamenlijke zienswijze te zullen komen.

9. Initiatiefvoorstel PvdA – Het nieuwe Hart van Roosendaal
Omlegging van de A58 lijkt geen haalbaar alternatief voor de gemeente Roosendaal. Daarom
heeft de PvdA-fractie een plan gemaakt en wil zij naar aanleiding hiervan het college opdracht
geven om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de aanpak van de A58 (vergroening,
ondertunneling ofwel overkapping) ten behoeve van groen, woningbouw en ondergrondse
inpassing van voorzieningen langs of op het A58 tracé.
Woordvoerder initiatiefvoorstel: Michael Yap
Dhr. Yap heeft ter vergadering vragen vanuit de Commissie beantwoord.
Het initiatiefvoorstel wordt door de PvdA-fractie doorgeleid naar de raadsvergadering van 27
januari 2022. Mogelijk dat hierbij nog (een) amendement(en) worden voorbereid.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur

