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Besluitenlijst Commissievergadering 8 december 2016 
 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: J.P.L.M. van den Beemt, J.J.M.M. Wezenbeek, M.C.J. Frijters Roosendaalse 

Lijst: R.G.J. van Broekhoven, E.J.C. de Regt, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, A.J. Vrolijk 
CDA: R. van Ginderen, R. Breedveld, A.G.A. van den Nieuwenhof  VLP: A. van 
Gestel, J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels, M.J. van der Aa D66: 
H.W. Emmen, K.A. Raggers PvdA: M.S. Yap  
Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars, P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. 
Koenraad   

College: J.A.M. Verbraak 
 
 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 24 november 2016 is ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Raadsvoorstel Procesnota Citymarketing Roosendaal 

Op 21 juni 2016 heeft de raad unaniem een motie aangenomen die het college verzoekt: “Een 
citymarketingstrategie te ontwikkelen dat gedragen wordt door gemeente, bedrijven en bewoners, 
waardoor we Roosendaal als sterk merk kunnen positioneren, met een daarbij behorend passend 
budget”.  
Bureau Connect, die eerder betrokken is geweest bij majeure ontwikkelingen in Roosendaal, is 
gevraagd om en procesnota te schrijven die ingaat op de wensen van de raad. De raad wordt 
voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar te stellen.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de vergadering heeft wethouder Verbraak o.a. het volgende aangegeven: 
- De citymarketingstrategie zal in juni 2017 gereed zijn; 
- Bij de doelgroepen wordt de doelgroep ‘studenten’ meegenomen; 
- Er wordt gekeken hoe de VVV krachtig kan worden ingezet; 
- De Roosendaalse bedrijven zullen, na afronding van de Citymarketingstrategie in juni ’17, aan de 
beurt komen.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk naar de raadsvergadering.  
 
De fractie van de VLP komt met een motie om het uitbestedingsbudget voor citymarketing te 
verhogen tot een bedrag van 350.000 euro. 
 
De fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks willen zich beraden of dit het juiste proces is. De 
fracties zullen dit tijdig en uiterlijk dinsdagochtend aan de griffie doorgeven. 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een motie/amendement om de 
citymarketingstrategie meer in gezamenlijkheid met de Roosendaalse ondernemers/inwoners te 
ontwikkelen. 

 
5. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 
 

 
De voorzitter van de Commissie 
 
 
C.G.M. Janssen 

 


