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Besluitenlijst Commissievergadering 12 januari 2023 

Aanwezigen  

Voorzitter: P.L.F. Raijmaekers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: E.J.C. de Regt, A.C.P.M. Jochems, K.A. Raggers, G.A. van Zalinge 

Roosendaalse Lijst: J.C.J.M. van Dorst, M. Tekindemir, S.J.C.M. van Looveren, S.R. van der Touw VVD: 

M. Nefs, A.T. Eijck-Steijn, D.J. van Velthoven GroenLinks: C.L. Villée, A.J.M. Gepkens, C. Mediani, M. 

Reijman CDA: D.C. Roeken, G.B.J. Jansen, A.S. Hamans 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: J.M. Van Midden, E.G.A. van der Star-Deijkers 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   
 

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

 

Agendapunt 4 - Raadsvoorstel Aanpassingen Roosenspeld, is op deze Commissieagenda geplaatst 

zonder agendering door fracties vooraf. De fractie van Forum voor Democratie heeft aangegeven 

in  eerste termijn het woord wensen te voeren. 

 

De Commissieagenda van 12 januari a.s. is i.v.m. het kerstreces op de vrijdag voorafgaand aan het 

reces gepubliceerd. Dit was eerder dan te doen gebruikelijk. Ten aanzien van agendapunt 5: 175-

2022 Raadsvragen GroenLinks - Vuurwerkvrije zones in Roosendaal is in het kerstreces nog een 

agendering binnengekomen van de fractie van Forum voor Democratie. Tevens is in het kerstreces 

een agendering binnengekomen van de VVD-fractie m.b.t. agendapunt 6: Raadsmededeling 72-

2022 Bewonersenquête 2021. De voorzitter heeft bij het vaststellen van de agenda de Commissie 

voorgesteld om deze agenderingen aan de Commissieagenda toe te voegen. De Commissie heeft 

hiermee ingestemd. 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 15 december 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Aanpassingen Roosenspeld 
De gemeenteraad wordt gevraagd om de Verordening tot wijziging van de Verordening tot het 
instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Roosendaal overeenkomstig het 
bijgevoegd wijzigingsbesluit, vast te stellen. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft burgemeester Van Midden vragen van de 
Commissie beantwoord. Hierbij heeft burgemeester Van Midden tevens zijn ‘mea culpa’ geuit 
omtrent het gelopen proces, waarbij er vooruitlopend op vaststelling van het raadsvoorstel 
aanpassingen reeds zijn geëffectueerd. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft ter vergadering gevraagd of de promotiespeld ook kan 
worden verstrekt aan personen die de Jongerenroos hebben ontvangen en of zij ook betrokken 
kunnen worden bij de jaarlijks te organiseren bijeenkomst. Burgemeester Van Midden heeft hier 
positief op gereageerd en dit ter vergadering ook gelijk toegezegd.  
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Ter vergadering heeft burgemeester Van Midden toegelicht dat het voornemen bestaat om de 
verjaardag van Roosendaal prominenter te gaan vieren. Op verzoek van de VLP Roosendaal-fractie 
heeft burgemeester Van Midden aangegeven nog na te zullen denken over een viering rondom de 
verjaardagen van de dorpen.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 19 januari 2023. 
 

5. 175-2022 Raadsvragen GroenLinks - Vuurwerkvrije zones in Roosendaal 
Betreft antwoorden op raadsvragen van GroenLinks m.b.t. vuurwerkvrije zones in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft burgemeester Van Midden vragen van de 
Commissie beantwoord. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat het begeleiden van 
buurtinitiatieven dit jaar mogelijk zal worden gemaakt. Burgemeester Van Midden heeft de 
Commissieleden opgeroepen om zelf deze initiatieven uit de samenleving naar de burgemeester 
door te geleiden.  

 
Dit onderwerp gaat C-stuk door naar de raadsvergadering van 19 januari 2023. 
 
De fractie van GroenLinks overweegt een motie ten behoeve van het instellen van vuurwerkvrije 
zones.  
 
De fracties van de PvdA, GroenLinks en VVD overwegen een motie m.b.t. een centrale licht- en 
vuurwerkshow. 
 

    

6. Raadsmededeling 72-2022 Bewonersenquête 2021 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de resultaten van de Bewonersenquête 
2021. De Bewonersenquête wordt elke twee jaar uitgezet onder de bewoners van de gemeente 
Roosendaal. Deze waren al eerder beschikbaar, maar door de wisseling in het college worden de 
resultaten ditmaal later gepresenteerd, zodat ook nieuwe raadsleden er kennis van kunnen nemen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Vermeulen vragen van de 
Commissie beantwoord.  

 
Wethouder Van der Star heeft ter vergadering aangegeven dat de bewonersenquête 2023 in juni 
zal worden uitgezet en dat de resultaten ervan in november 2023 zullen worden opgeleverd. Er 
wordt momenteel gekeken of en hoe de bewonersenquête hierbij dient te worden herzien.  

 
Wethouder Van der Star gaat de raad een schriftelijke terugkoppeling geven over: 

- Of het mogelijk is om de minimumleeftijd om de enquête in te mogen vullen verlaagd kan worden 
naar 12 jaar. 

- Of de mogelijkheid van een voorleesfunctie in de enquête mogelijk is en of dit in 2023 al kan of 
dat dit pas later kan worden ingevoerd.  

- Hoe het college aankijkt tegen het fysiek naar de wijken en dorpen gaan voor het afnemen van de 
bewonersenquête. 

- Of het veranderen van de (wijze van) vraagstelling in 2023 al kan of dat dit pas later kan worden 
ingevoerd. 

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 19 januari 2023. 
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De fractie van Vitaal Liberaal heeft ter vergadering wel aangegeven een initiatiefvoorstel te 
overwegen. De voorzitter heeft geconcludeerd dat dit initiatiefvoorstel niet in de raad van 19 
januari 2023 reeds aan de orde zal kunnen komen.  

 

 
7. 162-2022 Beantwoording raadsvragen PvdA  - Organisatie Roosendaal 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA met als onderwerp: Organisatie Roosendaal 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp heeft wethouder Van der Star vragen van de 
Commissie beantwoord. 
 
Op de vraag van de VVD-fractie, wanneer de eerste resultaten van de A&O-personeelsmonitor 
mogen worden verwacht, heeft wethouder Van der Star toegezegd dit na te zullen gaan en nog 
aan de gemeenteraad terug te zullen koppelen.  

 
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 19 januari 2023. 
 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur 
 

 


