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Besluitenlijst Commissievergadering 16 juni 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: G.A. van Zalinge, M.J.M. de Waard, J.F.A. Heeren, E.J.C. de Regt, J.B.L. 

Brouwers, A.C.P.M. Jochems Roosendaalse Lijst: R.G.J. van Broekhoven, G.J.H.M. van Oosterbosch, 

S.J.C.M. van Looveren, M.C.M. Schillemans VVD: M. van der Bijl, S.M.J. Vermeulen GroenLinks: L.C. 

Villée,  M. Reijman, C. Mediani CDA: A.S. Hamans, P.F.A. Smits, D.C.M. Roeken PvdA: P.R. Klaver D66: 

F. Peters Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt, P.M. van der Heijden Forum voor Democratie: 

C.S.A. van Leerzem Vitaal Liberaal: J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: C.F.J. Verstraten, E.G.A. van der Star, C.F.G.R. Koenraad, M.A.C.M.J. van Ginderen 

 
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 PvdA-fractie verzoekt om alsnog in eerste termijn het woord te mogen voeren bij agendapunt 4 

– Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023 en agendapunt 6 - 

Raadsmededeling 22-2022 Prioriteitenlijst top 10 wegen om hardrijders tegen te gaan. Daarnaast 

verzoekt de VVD-fractie om alsnog in eerste termijn het woord te mogen voeren bij agendapunt 4 

– Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023. De voorzitter van 

de Commissievergadering heeft hierop aangegeven, dat het -uitzonderingen daargelaten- niet 

wenselijk is dat fracties ná publicatie van de agenda nog om 1e termijnen gaan verzoeken. Dit 

omdat hier bij het opstellen van de agenda door de Agendacommissie dan geen rekening mee is 

gehouden en dit kan leiden tot een te volle commissieagenda. Iets waarvan de raad eerder reeds 

heeft uitgesproken dat dit niet wenselijk is.  

 

De commissie heeft ingestemd met het toestaan van de extra 1e termijnen.   

 
  

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 9 juni 2022 is met de volgende wijziging 

vastgesteld: dhr. J.B.L. Brouwers was bij de commissievergadering van 9 juni aanwezig en zal bij de 

aanwezigen worden toegevoegd.  
 

 

4. Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023  
Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 
gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2023 ingediend om de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties 
die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen 
(voorlopige) jaarrekeningen 2021 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 

 
Wethouder van der Star heeft aangegeven dat de Wet op de gemeenschappelijke regelingen op 
de schop gaat en dat de raad hierover op korte termijn twee voorstellen tegemoet zal mogen zien.  
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Wethouder van der Star heeft daarbij op aanreiken van de PvdA-fractie aangegeven, dat zij de 
raad zal informeren over de data van de algemene bestuursvergaderingen van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen.  

 
Wethouder van der Star heeft op aanreiken van de fractie van de VLP aangegeven, dat zij de  
Belastingsamenwerking West-Brabant zal verzoeken om in gesprek te gaan met de gemeente 
Steenbergen voor eventuele toetreding van de gemeente Steenbergen aan de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Wethouder van der Star heeft, op verzoek van de fractie van de PvdA, toegezegd nog bij de raad 
terug te zullen komen op de vraag wat er voor nodig is om effectiever te worden c.q. de 
digitaliseringsslag verder te ontwikkelen bij de ICT-Samenwerking i.v.m. de snelle digitale 
veranderingen die er zijn en de ambities die de gemeente Roosendaal heeft.  
 
Op de vraag van de PvdA-fractie welke rol de Veiligheidsregio gaat nemen als het gaat om de 
Corona-aanpak (in combinatie met GGD), is door wethouder van der Star toegezegd, dat de thans 
afwezige portefeuillehouder Van Midden hierover de raad schriftelijk zal berichten.  
 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven, dat hij voor de raad na de zomer een 
informatiebijeenkomst over Arbeidsmarkt wil organiseren.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 23 juni 2022. 
 

 

5. Raadsvoorstel Intrekken stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties 
Per 1 oktober 2020 is de Stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties van kracht. Daarbij 
is afgesproken dat de regeling elk half jaar geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie heeft nu twee 
maal plaats gevonden. Uit beide evaluaties is naar voren gekomen dat de markt dusdanig in 
beweging is, dat een stimuleringsregeling vanuit de overheid niet meer noodzakelijk is. 
Portefeuillehouder: wethouder Verstraten 

 
Op aanreiken van de fractie van het CDA heeft wethouder Verstraten gezegd dat, mocht in de 
toekomst blijken dat voor deze doelgroep een stimuleringsregeling nodig zal zijn, de 
stimuleringsregeling opnieuw uit de kast zal worden getrokken.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 23 juni 2022. 

 
 

6. Raadsmededeling 22-2022 Prioriteitenlijst top 10 wegen om hardrijders tegen te gaan 
Met deze raadsmededeling informeert het college van B&W de gemeenteraad over de wijze van 
afdoening van de in de raad van 8 juli 2021 aangenomen motie: Prioriteitenlijst top 10 wegen om 
hardrijders tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek naar de meest verkeersonveilige 
locaties in de gemeente Roosendaal zijn in deze raadsmededeling (incl. bijlagen) beschreven. Het 
onderzoek is uitgevoerd door een extern adviesbureau. Een voorstel voor de wijze van 
vervolguitwerking van dit onderzoek is ook in de raadsmededeling opgenomen. 
Portefeuillehouder: wethouder Verstraten 

 
De VVD-fractie heeft wethouder Verstraten verzocht om de raad meer inzicht te geven in de 
maatwerkoplossingen per straat en de kosten die daaraan verbonden zijn, waarbij de VVD-fractie 
tevens heeft verzocht om aan te geven welke straten hierbij als ‘laag hangend fruit’ kunnen 
worden gezien.  
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Wethouder Verstraten heeft dit toegezegd, waarbij hij heeft aangegeven dat hij zal proberen om 
dit nog voor de programmabegroting aan de raad te zullen doen toekomen, alhoewel dit laatste 
geen zekerheid is. Met het ‘laag hangend fruit’ wil hij wel gelijk starten. 
 
Wethouder Verstraten heeft aangegeven, dat de input uit de enquête vanuit de Fietsersbond - die 
tijdens de Raadsavond volgende week zal worden aangeboden- ook mee zal worden genomen. 
Ook heeft wethouder Verstraten toegezegd, dat de Leemstraat zal worden meegenomen.  
Wethouder Verstraten zal dan in oktober een terugkoppeling geven aan de raad. Hij heeft hierbij 
op aanreiken van de fractie van GroenLinks nog aangegeven, dat hij de ambitie heeft om van 
Roosendaal een echte fietsstad te maken. 
 
Op verzoek van de fractie van VLP Roosendaal en de fractie van de Roosendaalse Lijst zal 
wethouder Verstraten schriftelijk nog een nadere duiding geven op het verrichtte onderzoek. 
Hierbij zullen vragen beantwoord worden als: wie hebben input geleverd voor het onderzoek en 
hoe is de verhouding tussen de ingevulde enquêteformulieren door stakeholders versus de 
ingevulde formulieren door de gemeente + of alle partijen die een formulier hebben ontvangen 
ook daadwerkelijk aan het onderzoek hebben deelgenomen. Wethouder Verstraten zal daarbij 
ook schriftelijk terugkomen op de stand van zaken m.b.t. de aanvraag bij de Provincie voor wat 
betreft de zgn. snelheids-meterspaarpot alsmede de stand van zaken m.b.t. de flitspalen (dit op 
verzoek van de Roosendaalse Lijst).  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 23 juni 2022, maar zal in oktober 2022 
nog een keer op de Commissieagenda terugkomen, om de stand van zaken op dat moment met 
elkaar te bespreken (daarbij heeft wethouder Verstraten, op verzoek van de VVD-fractie, ook al 
aangegeven dat er over 2 jaar een evaluatiemoment zal plaatsvinden). 
 

 

7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur 
 

 


