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Besluitenlijst Commissievergadering 17 januari 2019
Aanwezigen
Voorzitter: W.C.H. Brouwers
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, C.A.J.M. Goossens, R.G.J. van
Broekhoven, C.J. Gabriëls VLP A. van Gestel, G.A. van Zalinge, M.W.C. Verbeek VVD: S.M.J.
Vermeulen, C.F.J. Verstraten, A.T. Eijck-Stein GroenLinks L.C. Villée, A.J.M. Gepkens CDA: A.S.
Hamans, R.C.A.W. van Nassau, J.A. van de Vrede SP: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, E.J.M.
Stroop D66: H.W. Emmen, A. Homma Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K.
Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Jac Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek.
College: I.M. Raaijmakers, C.A. Lok, A.A.B. Theunis

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 6 december 2018 is ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsvoorstel Beheerkalender 2019-2023
Binnen de door de raad vastgestelde kaders heeft het college het onderhouds- en
vervangingsprogramma (beheerkalender) vastgesteld voor de periode 2019-2023. De raad wordt
voorgesteld de concept begrotingswijziging t.b.v. de beheerkalender 2019-2023 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft tijdens de beraadslagingen aangegeven dat zij schriftelijk terug zal
komen op de vragen van de fracties van D66 en VLP of er straten zijn die, ondanks dat ze het
vereiste kwaliteitsniveau niet halen, omwille van het beperkte budget niet staan opgenomen in de
Beheerkalender. En, indien dit het geval is, wat dan maatgevend is in de keuze om al dan niet in de
beheerkalender te worden opgenomen.
De fractie van GroenLinks vraagt aan de wethouder of het mogelijk is om de kwaliteitsniveaus i.r.t.
de beheerkalender beter aan de burger uit te leggen. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven
dat ze bezig is om een doorontwikkeling op Vitale Wijken en Dorpen te maken, waarin ze ook wil
kijken hoe inwoners op een andere manier betrokken kunnen worden bij vraagstukken. Hierover
wordt de raad in de loop van de komende maanden nader geïnformeerd.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven bij de inrichting van de openbare ruimte steeds meer
rekening te houden met mensen met een beperking en met verduurzamingsaspecten. Dat zit niet
zozeer in dit raadsvoorstel, hetzij dat bij de inrichting van de straten getracht wordt hier wel
rekening mee te houden. Wel komt het college hier, als gevolg van een aantal moties bij de
begroting, nog bij de raad op terug.
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Op de vraag van de VLP m.b.t. de planning voor het riool, heeft wethouder Raaijmakers toegezegd
intern te zullen nagaan waarom er in de beheerkalender naar de mening van de VLP-fractie minder
rioolwerkzaamheden staan opgenomen. De VLP-fractie stelt deze vraag i.r.t. de jaarlijks stijgende
rioolheffing en stelt dat inwoners hier wel iets voor terug willen zien.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat zij in de raadsthemabijeenkomst van eind vorig jaar
heeft aangegeven dat ze aan de slag gaat met een visie Roosendaal Natuurstad, waarin wordt
gekeken hoe Roosendaal kan vergroenen (groen voor grijs). Ten aanzien van de Tiny Forests heeft
wethouder Raaijmakers aangegeven dat zij hiertoe binnenkort met een voorstel richting de raad
komt omdat zij hier financiering voor benodigd heeft. Vorengenoemde zaken raken niet aan het
voorstel Beheerkalender, maar het heeft wel de aandacht van het college. D.w.z.: het gaat in de
beheerkalender om onderhoud en reconstructie van de ‘grijze’ kant van beheer openbare ruimte
(wegen en riolering). Groen heeft zeker wel de prioriteit, maar dat ziet men niet terug in een
technisch voorstel als de beheerkalender.
Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd, op verzoek van D66, de beantwoording op vragen die bij
de begroting zijn gesteld m.b.t. een update op de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek
Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte, nogmaals te zullen verstrekken.
Het door de gemeente plaatsen van bloembakken op het wegdek volgt vaak op initiatief vanuit de
straat zelf, om te hard rijden in de straat tegen te gaan. Het is dan niet dat er maar 1 of 2 inwoners
dit willen; Er moet wel een overgrote meerderheid zijn die akkoord is met het plaatsen van de
bloembakken. Dit is wat de wethouder betreft een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.
Wethouder Raaijmakers erkent wel dat de wijze waarop inwoners draagvlak creëren per initiatief
verschilt en in die zin ziet zij dit wel als een punt voor evaluatie. Zij zal het punt m.b.t. de inrichting
van verkeersremmende maatregelen op verzoek van de ChristenUnie ook bespreken met collegawethouder Lok (portefeuillehouder Verkeer).
Dit raadsvoorstel gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering.
De D66-fractie en de VLP-fractie hebben aangegeven in afwachting van de beantwoording van de
wethouder dit raadsvoorstel door te willen geleiden als B-stuk. Wethouder Raaijmakers heeft op
verzoek van de voorzitter toegezegd deze beantwoording aankomende week te zullen verzorgen.

5. Raadsmededeling 51-2018 Handhaving illegaal in gebruik genomen
gemeentegrond
Het College heeft besloten over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen
gemeentegronden. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er op dit moment nog geen verjaringsgevallen zijn
en om te voorkomen dat er in de toekomst sprake zal zijn van verjaringsgevallen, wordt er nu
strakker op dit proces gezeten, door inwoners actief aan te schrijven / het gesprek aan te gaan.
Zorgvuldigheid, openheid en communicatie wordt hierbij getracht zo goed mogelijk te doen, om
juridische procedures te voorkomen. Juridische procedures kunnen echter niet worden uitgesloten.
Wethouder Raaijmakers heeft tijdens de beraadslagingen aangegeven dat de grondprijs voor de
aankoop voor snippergroen niet verlaagd zal worden; Dit zou niet fair zijn naar inwoners die de
afgelopen jaren reeds een stuk snippergroen van de gemeente hebben aangekocht
(rechtsgelijkheidsbeginsel). Wethouder Raaijmakers heeft daarnaast aangegeven het een fair tarief
te vinden.
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven het goed te vinden om uit de commissie te horen dat de
opbrengsten in de openbare ruimte kunnen worden gestoken, hetzij voor onderhoud hetzij voor
verduurzaming.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.
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6. Raadsmededeling 53-2018 Wijziging parkeernormen Stadsoevers en het
centrum binnen de Ring
Een actualisatie van de Nota Parkeernormen staat op de planning voor 2019. Vooruitlopend op de
actualisatie heeft het college besloten de parkeernormen voor twee gebieden die volop in
ontwikkeling zijn, te weten Stadsoevers en het centrum binnen de ring, naar beneden bij te stellen.
De verlaagde normen voor Stadsoevers passen hierdoor beter bij een duurzame en groene wijk.
De aanpassing van de parkeernormen in het centrum zijn een eerste stap naar het uitvoeren van
de Motie 'Veranderende mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de autoluwe binnenstad' van
maart 2018.
Portefeuillehouders: wethouders Lok en Theunis
Wethouder Lok heeft tijdens de beraadslagingen aangegeven dat men alleen in het autoluwe deel
van de compacte binnenstad mag parkeren, wanneer je over een parkeerplaats beschikt en
beschikt over een parkeervergunning.
De woningbouw is de aanleiding om de parkeernormen aan te passen; wethouder Lok heeft op de
vraag van de PvdA, of dit een struikelblok is voor ontwikkelende partijen, bevestigend geantwoord.
Dit met name ten aanzien van de situatie m.b.t. het centrum binnen de Ring; Omdat de
ontwikkelaars nu bezig zijn met het maken van plannen is het nu van belang dat de gemeente
aangeeft hoe om te willen gaan met de te hanteren parkeernormen, dit om te voorkomen dat deze
partijen af zullen haken.
Wethouder Theunis heeft ter vergadering aangegeven dat de raad het onderzoek dat onder de
parkeernormering voor Stadsoevers ligt, mag komen inzien. Wethouder Theunis heeft toegelicht
dat deze parkeernorm goed is onderbouwd en dat de parkeernorm in de aanbestedingseis wordt
meegenomen.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.
De SP-fractie heeft wel aangegeven zich intern de fractie nog te willen beraden over de
toegankelijkheid en bereikbaarheid i.r.t. hulpverlening/zorg.

7. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

