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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 25 maart 2015 

 

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

 

Aanwezig: 

Voorzitter (plaatsvervangend): dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) 

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), 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), M. Aygün (CDA), 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. Fronczek (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), 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), C.G.M. 

Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) (vanaf agendapunt 6.0), B. Missal (SP) (t/m 

agendapunt 6.A), 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 (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. J.A.M. Verbraak (wethouder), dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester) 

 
1. Opening en vragenhalfuur 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

 
Er zijn geen vragen binnengekomen voor het vragenhalfuur. 
 

2. Vaststellen raadsagenda 
 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Met het interpellatieverzoek inzake Aanbesteding zwembad De Stok is raadsbreed ingestemd. In 
verband met de grote belangstelling op de publieke tribune voor dit specifieke onderwerp, komt het 
interpellatiedebat op de agenda als agendapunt 6.0 (C-categorie). 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
11 februari  2015 
 
De besluitenlijst van 11 februari 2015 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
De PvdA agendeert LIS-stuk 881684 – Commissie Binnenstad – Initiatieven binnenstad voor de 
Commissie Bestuur. 
 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten. 
 

5. A-CATEGORIE 
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 
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5a. Voorstel 5  Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) 

5b. Voorstel 6  Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voorgezet 
Onderwijs Roosendaal 

5a. Voorstel 7  Archiefverordening Roosendaal 2015 
 

6. B-CATEGORIE 
 
6.0 Interpellatiedebat Aanbesteding zwembad De Stok (C-categorie) 
 
Deze interpellatie handelde over de gang van zaken rondom de aanbesteding zwembad De Stok. 
Wethouder Lok beantwoordde 5 vragen.  
 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar het „goed regelen‟ boven het „snel 
regelen‟. Door het college wordt daarna een voorlopig besluit over de gunning genomen. Dit 
voorlopig besluit zal in een raadsmededeling aan de raad worden gestuurd. De raad kan daarop zijn 
wensen en bedenkingen aangeven. 
 
Bij de beraadslaging van dit onderwerp is ingediend Motie 1 Stoppen aanbestedingstraject beheer 
en exploitatie zwembad De Stok te Roosendaal. Met deze motie wordt het College verzocht om per 
direct te stoppen met de lopende aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Stok.  
Motie 1 is ingetrokken omdat er geen meerderheid voor leek te zijn. 
 
6a. Voorstel 8 Votering krediet project Zelfredzaamheid en Hulpverlening spoor 

Roosendaal - Moerdijk 
 
Voorstel 8 is unaniem aangenomen. 
 
Bij behandeling van dit voorstel is Motie 2 Basisnet spoor ingediend. Met deze motie wordt het 
College verzocht: 

 Zich blijvend in te zetten middels een brede lobby van betrokken partijen voor veiligere en 
alternatieve tracés en daar een regionale en leidende rol in te vervullen;  

 De gemeenteraad te informeren (via raadsmededelingen en de P&C-cyclus) welke 
activiteiten zijn ondernomen in de zoektocht naar alternatieven, alsmede de status hiervan  

 Jaarlijks te toetsen of de veiligheid in relatie tot de risico‟s door het toenemen van vervoer 
van gevaarlijke stoffen in verhouding blijft;  

 De inwoners jaarlijks middels eigen communicatiemiddelen actief en transparant informeert 
over risico‟s, maatregelen en voortgang lobby;  

 
Motie 2 is raadsbreed aangenomen.  
 
6b. Voorstel 9 Rekenkameronderzoek Verbonden partijen 

 
Tijdens de behandeling van voorstel 9 is het Amendement 1 Aanbevelingen rekenkamer ingediend. 
Met dit amendement wordt de gemeenteraad voorgesteld om aan beslispunt 1 toe te voegen: 
“en te implementeren” 
 
en beslispunt 3: 
 
“Het college te verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet 
(kunnen) worden geïmplementeerd”. 
 
te wijzingen in: 
 
“Het college op te dragen schriftelijk aan te geven welke aanbeveling op welke wijze is 
geïmplementeerd”.  
 
Amendement 1 is met 5 stemmen voor (VLP) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen.  
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Voorstel 9 is unaniem aangenomen. 
 
Bij de behandeling van dit voorstel is eveneens ingediend Motie 3 Vinger aan de Pols II. Met deze 
motie wordt het College verzocht: 
 

 Om bij de implementatie van de aanbevelingen, binnen de P&C-instrumenten (begroting, 
bestuursrapportages en jaarrekening) telkens expliciet te rapporteren over de voortgang en 
realisatie van de begroting en de beleidsdoelstellingen van Gemeenschappelijke 
Regelingen. 

 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 

 
Bij de behandeling van dit voorstel is eveneens ingediend Motie 4 Opvolging aanbevelingen 
Rekenkamer West-Brabant. Met deze motie wordt het College verzocht: 
 

 Om de auditcommissie de opdracht te geven om in opdracht van de raad, in overleg met 
het college en de raad, de aanbevelingen uit de diverse genoemde rapporten, met oog voor 
andere, additionele verbetermogelijkheden, te vertalen naar een concrete uitwerking en 
uitvoering door het college;  

 Om de auditcommissie tevens de opdracht te geven om met de resultaten van het 
onderzoek te bekijken of de gereserveerde budgetten voor raadsonderzoek voldoende zijn, 
en zo niet te komen met een aanbeveling om voldoende budget voor raadsonderzoek te 
realiseren.  
 

Motie 4 is met 2 stemmen voor (D66) en 32 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, 
VLP, SP, GroenLinks en Nieuwe Democraten) verworpen. 

 
7. C-CATEGORIE 

 
7a. Raadsmededeling 3O-2015 Raad Sociaal Domein 
 
Bij de beraadslaging van dit onderwerp is Motie 5 Het cliëntenperspectief is leidend in de advisering 
van de Adviesraad Sociaal Domein ingediend. Met deze motie spreekt de gemeenteraad uit: 

  
 Dat het de adviesraad sociaal domein vrij staat zich in alle mogelijke perspectieven te 

verdiepen, maar dat in de overstijgende advisering het leidend perspectief het cliënten 
perspectief is. 

 
Motie 5 is met 11 stemmen voor (VVD, PvdA, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 23 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA,VLP en SP) verworpen.  
 
7b. Raadsmededeling 7O-2015 Asfalteren Zundertseweg 
 
Na de Commissie Omgeving van 4 maart 2015, heeft de raad een memo ontvangen van wethouder 
Schenk waarin wordt aangegeven dat de reconstructie van de Zundertseweg vanaf de 
Burgemeester Schneiderlaan tot aan de Onyxdijk naar voren wordt gehaald en via het OOR wordt 
ingepland voor 2017.  

 
Tijdens de beraadslaging van dit onderwerp is geen motie ingediend.  
 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 april 2015. 

De griffier,       De voorzitter, 


