
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2015    
 pagina 1 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 24 september 2015 

 
 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

De heren H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. Koenraad 
(GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van 

Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), 

C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen 

(SP), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), 

C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 

(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven),  J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap 

(PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. M. Aygün (CDA), Dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), Dhr. H. Fronczek (Roosendaalse 

Lijst), Dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), mevr. M.C.J. Frijters (VVD) 
 

 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 
a. Beëdiging burgerraadslid namens de fractie van Partij Verhoeven: 
 
Mevrouw Metske is namens de fractie van Partij Verhoeven beëdigd als burgerraadslid.  

 
 
2. Vaststellen raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 
Op een vraag van de Nieuwe Democraten over de procedure voor een interpellatiedebat stelt de 
voorzitter dat de fractie een interpellatieverzoek kan indienen. De Nieuwe Democraten, gesteund 
door andere fracties, wil een interpellatiedebat voeren over het collegiaal bestuur. 
Het college zal dinsdag hierover spreken en schriftelijk de opvatting van het college kenbaar 
maken. Dit kan dan worden gebruikt in het debat. Het debat kan dan om 19.30 uur volgende week 
worden gevoerd. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 

17 september 2015 
 
De besluitenlijst van 17 september 2015 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
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Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten. 

 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 
B18-2015  Bereikbaarheid Wouw tijdens GTC Rally 
Als antwoord op aanvullende vragen van de Roosendaalse Lijst antwoordt wethouder Lok dat hij 
schriftelijk zal terugkomen op de vraag waarom de vergunningaanvraag zo lang duurt en hoe 
mensen eventueel nog bezwaar kunnen maken. 
 
O31-2015  So You think you can work 
De SP kondigt aan aanvullende schriftelijke vragen te zullen stellen.  
  

c. Actielijst en motielijst 
 
Actielijst 
 
De actiepunten 2015-A9 (Garantstellingen) en 2015 – A20 (Garantstelling herontwikkeling panden 
Molenstraat) zijn gelijkluidend. Deze zullen worden samengevoegd. 
 

Motielijst 
 
Motie 2012-M1 (Terugdringen leegstand in Roosendaal). Er zal schriftelijk antwoord volgen op de 
vraag wanneer de toegezegde startnotitie komt. 

 

Motie 2013-M2 (Businesscase Philipsterrein) 

Wethouder Verbraak geeft aan dat dit in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VLP 

omtrent het Philipsterrein aan de orde zal komen. 

 

Motie 2015-M4 (Vinger aan de pols II) 

Er zal schriftelijk antwoord komen op de vraag wanneer de nota verbonden partijen naar de raad 

komt. 

 

Motie 2014-M7(Samenhangend armoede- en minimabeleid) 

De motie wordt nog niet als afgehandeld beschouwd maar aangehouden tot bespreking van de 

raadsmededeling hierover in de commissie heeft plaatsgevonden. 

 

Afgesproken wordt dat vragen en/of opmerkingen over de actie- en motielijst aan de griffie worden 

doorgegeven zodat de lijsten vooraf aan de raadsvergadering bijgewerkt kunnen worden gebracht. 

 

 
5. A-CATEGORIE 

 
 
5.a. Voorstel 37  Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 131-139 
 
Voorstel 37 is zonder beraadslaging aangenomen. 
 
Door de VLP is de volgende stemverklaring afgegeven: 
In de commissie heeft de fractie van de VLP het monitoren van de garantstelling als voorwaarde 
gesteld. Monitoren en afwikkelen van de garantstelling onder strenge controle van de Auditcommissie. 
De fractie van de VLP stemt voor het raadsvoorstel garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 
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131-139 omdat de VLP de injectie en het tegengaan van verkrotting in het bestemde gebied van meer 
belang acht dan de verwarrende cijfers over aankopen en de provinciale subsidie. 
 
Door de Nieuwe Democraten is als stemverklaring gegeven: 
De fractie van de Nieuwe Democraten stemt in met het voorstel met de kanttekening dat het college 
sterk zal moeten monitoren met betrekking tot risico ontwikkeling en strak zal optreden inzake toezicht 
en handhaving waarbij geen ruimte is voor artikel 5. Hoewel wij liever hadden we gezien dat er 
gebouwd zou worden voor mensen met een smalle portemonnee, kunnen we ons deze keer wel vinden 
dat soms hogere huren noodzakelijk zijn om ook doorstroming te bereken. Wij verwachten wel 
onverwijld te worden geïnformeerd bij afwijkingen op het gebied van risico’s en bij problemen met 
toezicht en handhaving. 
 
5.b. Voorstel 38 Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en WVS 
Voorstel 38 is zonder beraadslaging aangenomen. 
 
 
6. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
1 oktober 2015. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 


