
1  

Besluitenlijst Commissievergadering 15 december 2022 

Aanwezigen  

Voorzitter: M.W.C. Verbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: W.C.H. Brouwers, J.F.A. Heeren, A.C.P.M. Jochems, J.B.L. Brouwers 

Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, J.C.J.M. van Dorst, G.J.H.M. van Oosterbosch, S.R. van der 

Touw VVD: M. Nefs, M. van der Bijl GroenLinks: C.L. Villée, A.J.M. Gepkens, C. Mediani CDA: A.S. 

Hamans, P.F.A. Smits PvdA: B. Rommens, P.R. Klaver 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, A.C.J.C. Sieben 

College: A. van Gestel, S.M.J. Vermeulen  

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   
 

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

 

De fractie van het CDA heeft aangegeven niet langer gebruik wensen te maken van een eerste 

termijn bij agendapunt 4: Raadsvoorstel Wijziging van de verordening maatschappelijke  

ondersteuning. Dit agendapunt komt daarmee te vervallen en zal rechtstreeks als A-stuk 

(hamerstuk) worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 december 2022. Vanuit de 

Commissie is hierbij wel het verzoek gekomen om dit tijdig vooraf door de Griffie te laten 

communiceren, want nu waren er woordvoerders van fracties aanwezig alleen voor dit 

agendapunt. De voorzitter heeft aangegeven dit als aandachtspunt mee te zullen nemen naar de 

Agendacommissie.  
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 8 december 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning  
De Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt geactualiseerd op basis van de meest 
recente wijzigingen in het Wmo-beleid.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 2).  

 

5. Raadsvoorstel Ontwikkelplan Roosendaal 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Ontwikkelplan Roosendaal vast te stellen als 
kaderstellend beleidsdocument voor de ontwikkeling van het plangebied Rondje Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Van Gestel vragen van de 
Commissie beantwoord.  
 
Hierbij heeft wethouder Van Gestel aangegeven dat de raad komende week zal worden 
geïnformeerd over de stand van zaken omtrent De Biggelaar.  
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Wethouder Van Gestel heeft ter vergadering aangegeven, dat de verwachting is dat de 
gemeenteraad start tweede kwartaal 2023 nader geïnformeerd zal worden over de beleidsvisie op 
parkeren, waarbij besluitvorming door de raad voorzien is voor de zomer van 2023. 

 
Wethouder Van Gestel heeft aangegeven dat hij, op verzoek van de CDA-fractie, nog zal 
terugkomen op de vraag of Markt 91 nog meegenomen kan worden in het ontwikkelplan 
Roosendaal. 
 
Op vraag van de CDA-fractie heeft wethouder Van Gestel aangegeven, dat de 
woningbouwprogrammering op korte termijn richting raad zal komen. Ook de cijfers m.b.t. 
woningdifferentiatie zullen nog aan de raad worden toegezonden (dit na de zgn. Woningdeal die 
regionaal wordt afgesloten).  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 
 
De VLP-Roosendaal fractie overweegt een amendement/motie m.b.t. uitbreiding van de 
parkeergarage Nieuwe Markt. 
De VLP-Roosendaal fractie overweegt daarnaast een motie/amendement m.b.t. een 
mobiliteitshub bij het EKP.  
De VLP-Roosendaal fractie overweegt tevens een motie/amendement ten behoeve van nader 
onderzoek m.b.t. de verkeersafwikkeling (Laan van Brabant/Laan van Limburg/Laan van Europa).  
 
De VVD-fractie komt met een motie ten einde het EKP structureel te gaan ontwikkelen binnen 
plan.  
Daarnaast kom  de VVD-fractie met een motie ten behoeve van de transformatie van het 
parkeerterrein Emile van Loonpark als sleutelproject. 

    

6. Raadsvoorstel Bedrijven InvesteringsZone Binnenstad (BIZ) 
Het raadsvoorstel Bedrijven InvesteringsZone Binnenstad is gericht op het oprichten van een BIZ, 
met als doel het vergroten van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
vastgoedeigenaren in de compacte binnenstad van Roosendaal. Met het oprichten van een BIZ 
worden alle vastgoedeigenaren van de compacte binnenstad bereikt en betrokken bij het 
financieren van collectieve activiteiten om de binnenstad van Roosendaal aantrekkelijk te maken 
en te houden. Hiervoor willen de vastgoedeigenaren een fonds oprichten om gezamenlijk 
activiteiten te ontplooien. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Vermeulen vragen van de 
Commissie beantwoord.  
 
Wethouder Vermeulen heeft, op verzoek van de VLP-fractie Roosendaal, toegezegd nog even bij 
de raad terug te zullen komen op de vraag waaraan een activiteitenplan -om subsidie te kunnen 
verstrekken- moet voldoen.  
 
Wethouder Vermeulen heeft, in reactie op het verzoek van de fractie van GroenLinks, om de raad 
z.s.m. over de uitslag van de stemming in januari 2023 op de hoogte te brengen, toegezegd dit te 
zullen doen.    

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 22 december 2022. 
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7. 620540 -E- Actiecomité de Meeten - Cloetta Roosendaal i.c.m. 166-2022 Raadsvragen 

PvdA - Cloetta fabriek voorgenomen verhuizing 
Betreft een brief van het Actiecomité de Meeten in combinatie met antwoorden op raadsvragen 
van de PvdA-fractie over de voorgenomen verhuizing van de Cloetta fabriek. 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeulen 
 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Vermeulen vragen van de 
Commissie beantwoord. 

 
Hierbij heeft wethouder Vermeulen aangegeven, dat alles wat openbaar kan, openbaar gemaakt 
wordt [website: https://roosendaal.nl/proces-cloetta].  

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

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur 
 

 

https://roosendaal.nl/proces-cloetta

