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Besluitenlijst Commissievergadering 16 maart 2023 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.S. Hamans 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: G.A. van Zalinge, J.F.A. Heeren, M.J.M. de Waard, M.W.C. Verbeek 

Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, S.R. van der Touw, J.C.J.M. van Dorst VVD: A.T. Eijck, M. van 

der Bijl GroenLinks: M. Reijman, C.L. Villée CDA: P.F.A. Smits PvdA: M.B. Zijp, P.R. Klaver D66: -  Burger 

Belangen Roosendaal: P.M. van der Heijden Forum voor Democratie: C.S.A. van Leerzem, A.A.T. 

Grinwis  Vitaal Liberaal: A.C.J.C. Sieben, J.J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak  

College: A. van Gestel, 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 fractie van de Roosendaalse Lijst heeft ten aanzien van agendaput 5 (Openluchttheater 

Vrouwenhof), i.v.m. de krappe voorbereidingstijd als gevolg van afgelopen dinsdag verkregen 

aanvullende aan het college gevraagde informatie, de Commissie verzocht om dit agendapunt één 

commissievergadering door te schuiven [Commissie 30 maart 2023]. De Commissie heeft met dit 

ordevoorstel in meerderheid ingestemd. Agendapunt 5 is afgevoerd van de Commissieagenda.  

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven af te zien van een eerste termijn bij 
agendapunt 6 Raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 2 maart 2023 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Toepassen coördinatieregeling t.b.v. vestiging Cloetta 
Door Zoetwaren- en notenfabriek Cloetta is verzocht ten behoeve van het Project ASF (v/h Base) de 
coördinatieregeling op basis van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 
verklaren. De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk 
zijn voor vergunningverlening, gezamenlijk (gelijktijdig) te doorlopen. Het project ASF behelst de 
bouw van een nieuw productiebedrijf van Cloetta in het middengedeelte van het plangebied De 
Meeten 2, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein Majoppeveld. Vooruitlopend op de 
ruimtelijke procedure wordt de gemeenteraad verzocht om in te stemmen met het verzoek van 
Cloetta om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 

 

Ter vergadering heeft wethouder Van Gestel vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
Op de vraag van de fractie van de Roosendaalse Lijst, tot hoe lang de optie duurt, heeft wethouder 
Van Gestel aangegeven dit na te zullen gaan en hier schriftelijk bij de raad op terug te zullen 
komen.  
  
Dit raadsvoorstel gaat niet door naar de raadsvergadering van 23 maart 2023. 
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De Commissie heeft in meerderheid besloten om het voorstel nog even aan te houden en de 
beraadslaging niet te sluiten, maar dit onderwerp terug te laten komen in de Commissie van 30 
maart 2023.  
 
Diverse fracties hebben aangegeven behoefte te hebben aan onafhankelijk onderzoek, alvorens zij 
een besluit kunnen nemen over het raadsvoorstel Toepassen Coördinatieregeling t.b.v. vestiging 
Cloetta.  
 

 

5. Raadsmededeling 08-2023 Doorontwikkelen Openluchttheater Vrouwenhof 
De raad wordt via raadsmededeling 08-2023 in kennis gesteld van de stand van zaken met 
betrekking tot het gebruik van het Openluchttheater Vrouwenhof op de korte en lange termijn. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda, van deze agenda afgevoerd.   
 

6. Raadsvoorstel Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de transformatie en “normalisering” van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. Beschermd wonen is steeds meer kleinschalig, in de wijken 
georganiseerd en gericht op uitstroom, waardoor beschermd wonen beter aansluit bij de behoefte 
van de doelgroep en het voorliggende veld binnen de eigen gemeenten. Zowel binnen het 
beschermd wonen als de maatschappelijk opvang is de ondersteuning gericht op herstel, 
zelfredzaamheid en participatie. De regiovisie beschermd wonen en opvang bouwt hierop voort. 
De regiovisie is de kapstok van waaruit de regiogemeenten samenwerken. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2023-2028 vast te 
stellen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 
 
Ter vergadering heeft wethouder Van Ginderen vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
Wethouder Van Ginderen heeft, op verzoek van de PvdA-fractie, toegezegd dat hij de Commissie 
informatie toestuurt over de wet m.b.t. wat er allemaal onder beschermd wonen valt.  
 
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 23 maart 2023.  

 

 

7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur 
 


