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Besluitenlijst Commissievergadering 14 juli 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: M.J.M. de Waard, J.F.A. Heeren, W.C.H. Brouwers, M.W.C. Verbeek, 

A.C.P.M. Jochems Roosendaalse Lijst: G.J.H.M. van Oosterbosch, P.L.F. Raijmaekers, M. Tekindemir, 

M.C.M. Schillemans VVD: S.M.J. Vermeulen, M. Nefs GroenLinks: A.J.M. Gepkens, M. Reijman CDA: 

A.S. Hamans, P.F.A. Smits PvdA: B. Rommens, M.B. Zijp D66: F. Peters, B. Taher Burger Belangen 

Roosendaal: S. Bozkurt, P.M. van der Heijden Forum voor Democratie: C.S.A. van Leerzem, F.K.J. 

Koopmans Vitaal Liberaal: K. Kraak, A.C.J.C. Sieben 

College: E.G.A. van der Star, A. van Gestel, C.F.G.R. Koenraad, 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 7 juli 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel Voorjaarsbrief Financiën 2022 
De Voorjaarsbrief Financiën heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende 
Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige 
afwijkingen en ontwikkelingen. De Voorjaarsbrief omvat daarmee belangrijke informatie om 
vooruit te kunnen kijken. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief 
Financiën 2022 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Wethouder Van der Star heeft aangegeven dat de Voorjaarsbrief voortaan op tijd aan de raad zal 
worden aangeleverd. 
 
Wethouder Van der Star heeft toegezegd om, ten aanzien van de vraag van de VLP-fractie of in de 
Voorjaarsbrief duidelijker kan worden aangegeven waar de tekorten zijn die te herleiden zijn naar 
de inkomsten in programma 6,  dat zij dit mee zal nemen.  
 
Wethouder Van der Star heeft, op verzoek van de fractie van de VVD aangegeven dat zij 
schriftelijk bij de raad terug zal komen met een overzicht van de kleine bedragen-afwijkingen.  
 
De fractie van GroenLinks heeft het college verzocht om de PM-posten zoveel mogelijk voor de 
begroting ingevuld te hebben. Wethouder Van der Star heeft hierop gereageerd door aan te 
geven dat dit doorgaans bij de Najaarsbrief volgt en dat zij zal nagaan of eerder (voor de 
begroting) mogelijk is.   
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Op vraag van de fractie van Vitaal Liberaal waarom er dit jaar zoveel meer PM-posten zijn dan het 
voorgaande jaar, heeft wethouder Van der Star aangegeven daar ook  bij de raad schriftelijk op 
terug te zullen komen.  
 
Wethouder van der Star heeft aangegeven, dat de uitwerking van het meerjarig beeld vanuit de 
meicirculaire nog in een separate raadsmededeling richting de raad komt. 
 
Dhr. Van Gestel heeft ten aanzien van de overschrijding m.b.t. de kosten voor de aanleg van 
glasvezel toegezegd schriftelijk aan de raad te zullen doen toekomen hoe hoog deze overschrijding 
dit jaar naar verwachting zal zijn. Op verzoek van de VVD-fractie ontvangt de raad ook op korte 
termijn een overzicht van het financiële kostenplaatje wanneer bij het herstraten uit wordt 
gegaan van volledig herstraten met een kwaliteitsverhoging naar niveau B.  

 
Wethouder Van Ginderen heeft aangegeven de raad na de zomer nader te zullen informeren over 
de stand van zaken m.b.t. Jeugdzorg [themabijeenkomst 12 oktober]. 
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 21 juli 2022. 
 
De VLP-fractie overweegt een motie m.b.t. de aanleg van glasvezel i.r.t. het graven van sleuven. 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven graag met de VLP-fractie mee te willen 
denken hierin. Ook voor de VVD-fractie is dit raadsvoorstel een B-stuk i.r.t. de aanleg van 
glasvezel.  

 
 

5. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Heerma van Vosstraat 2  
Het bedrijfsperceel Heerma van Vossstraat 2 in Roosendaal is al geruime tijd niet meer als  
bedrijfslocatie in gebruik. De eigenaar van het perceel Heerma van Vossstraat 2 heeft een verzoek  
ingediend om de bedrijfsbestemming van het perceel te wijzigen in een woonbestemming en naast 
de bestaande (bedrijfs)woning nog twee extra vrijstaande woningbouwkavels te realiseren. Met 
het bestemmingsplan Heerma van Vossstraat 2 wordt de ontwikkeling juridisch, planologisch 
mogelijk gemaakt. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 

 
Ter vergadering heeft wethouder Van Gestel toegezegd dhr. Hamans terug te zullen laten bellen 
over de techniek ten aanzien van het borgen van de waterafwikkeling.  
 
Ook heeft wethouder Van Gestel aangegeven graag nog een keer met de raad om tafel te willen 
om nader te spreken over de wijze van inrichten van het participatieproces (i.r.t. de toekomstige 
inwerkingtreding van de Omgevingswet). 
 
Dit raadsvoorstel gaat als A -stuk door naar de raadsvergadering van 21 juli 2022. 

 
 

6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Wouw  
Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actuele juridische regeling voor het 
buitengebied van Wouw, waarbij bestaande waarden en belangen worden veiliggesteld en 
vastgelegd. Daarnaast maakt het gewenste ontwikkelingen mogelijk. De raad wordt voorgesteld 
het bestemmingsplan vast te stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 

 
Wethouder Van Gestel heeft ter vergadering aangegeven dat hij zal streven naar een toekomstig 
tijdigere toezending van ruimtelijke ordeningsstukken. 



3  

Op verzoek van de fractie van de Roosendaalse Lijst zal wethouder Van Gestel maandag a.s. een 
uitstelbrief aan de raad doen toekomen m.b.t. de diverse moties gerelateerde eerder 
aangenomen moties op het gebied van wonen (i.r.t. het buitengebied). Wethouder Van Gestel 
heeft aangegeven dat hij daarin dan ook zal aangeven wat tot nu toe is afgerond van deze moties 
en wat nog moet worden afgewikkeld. 
 
Wethouder Van Gestel heeft, ook op verzoek van de Roosendaalse Lijst, aangegeven schriftelijk bij 
de raad terug te zullen komen met een reflectie op de brief die de ZLTO vandaag heeft gestuurd 
i.r.t. het Bestemmingsplan Buitengebied Wouw.   

 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 13 juli 2022. 
 
De PvdA-fractie neemt dit voorstel nog even mee terug in de fractie i.r.t. een goede afweging 
m.b.t. de achtergrondbelasting geur.  
 

 

7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 

 


