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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 24 maart 2016 

 

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 
Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, 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), A.G.A. 
van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 
De heren: M.J. van der Aa (SP), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 
(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), dhr. 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), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 
B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), 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), M.S. Yap (PvdA).  
 
Afwezig: dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. C.A.E.M. van Poppel (SP), dhr. M. Aygün (CDA), 
dhr. R. Breedveld (CDA), dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) 
 
1. Opening  

 
De vergadering is geopend om 19.55 uur. 
 
De raad stemt in met een brief namens het bestuur van de gemeente Roosendaal aan de 
ambassadeur van België met de volgende tekst:   
 

“De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen met het college van 

Burgemeester en wethouders op 24 maart 2016, spreekt mede namens de inwoners van 

Roosendaal zijn afschuw uit over de aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart jl. 

 

Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. 

 

We zijn verenigd in gevoelens van verbijstering en verdriet. We zijn aangeslagen, maar 

niet verslagen! 

 

Wij wensen U en het Belgische volk heel veel sterkte toe om de gevolgen van deze 

aanslagen te verwerken.” 
 
Deze tekst is door de burgemeester ter vergadering hardop voorgelezen.  
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2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fractie van GroenLinks heeft verzocht om een eerste termijn bij agendapunt 6a – raadsvoorstel 
’t Zand. Hiermee is ingestemd.  
 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 17 maart 2016 
 
De besluitenlijst van 17 maart 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
B37-2016 Vragen SP Ieder kind een zwemdiploma  
In de beantwoording van deze vragen staat dat momenteel wordt onderzocht of er 
middelen beschikbaar zijn om de mogelijkheden van Stichting Paul te verruimen voor dit 
doel (ieder kind een zwemdiploma), waarbij is aangegeven dat het college hierover 
uiterlijk april een besluit zal nemen. De fractie van de SP heeft verzocht dit ter monitoring 
als actie op de actielijst te plaatsen.  
 
O29-2016 Vragen VLP Biomineralen fabriek 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat door de SITA nog een informatieavond met 
bewoners wordt georganiseerd. 
 
O30-2016 Vragen Roosendaalse Lijst Woonvoorziening drugsverslaafden 
Het gaat hier om een regionaal besluitvormingstraject waar nog geen concreet tijdpad 
aan te hangen valt, maar wethouder Polderman verwacht de memo van Bergen op Zoom 
wel op korte termijn. Dit komt terug naar de raad.  
 
O31-2016 Vragen Nieuwe Democraten Bestemmingsplan Bergrand 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven de antwoorden in de fractie te 
zullen bespreken en hier te zijner tijd op terug te zullen komen.  
 
O33-2016 Vragen Nieuwe Democraten De ellende van een scheve stoeptegel 
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft de schriftelijke vragen doorgeagendeerd 
voor een commissievergadering.  
 
 

5. A-CATEGORIE 
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen: 

 
a. Voorstel 15 Vaststellen bestemmingsplan Bulkstraat 

Door de fractie van de Nieuwe Democraten is de volgende stemverklaring afgelegd:  

“Wij waren tegen, wij zijn tegen en wij blijven tegen. We vinden het vooral ook erg jammer dat 

de prachtige groene buffer rondom Wouw wordt opgeofferd en dat daarvoor in de plaats een 

hele lelijke puist gaat komen die nog heel lang leeg zal zijn en heel vervelend zal zijn, 

voorzitter. Dank u.” 

 

De fractie van de Nieuwe Democraten stemt tegen voorstel 15. 
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6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 16  Het Zand 

Tijdens de beraadslaging over voorstel 16 is amendement 1 Storting in het Groenfonds ingediend. 
Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit: 

 

Beslispunt 4. Toe te voegen: 

4. Ten behoeve van het groenfonds een eenmalige storting te doen van € 75.000,00 en dit te 

bekostigen uit de grondexploitatie ‘t Zand. Dit ter compensatie van het natuurverlies door 

de aanleg van de woningen. 

Amendement 1 is met 9 stemmen voor (PvdA, VLP, GroenLinks en D66) en 21 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is tevens amendement 2 Ontsluiting ’t Zand ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld: 
 
Besluit 

 
Beslispunt 1: 
 
“In te stemmen met de ambities en uitgangspunten in het ruimtelijk raamwerk het Zand en 
deze als kader mee te geven voor de verdere uitwerking” 

  
aan te vullen met:  
 
“Met dien verstande dat:  
 
Als uitgangspunt in het ruimtelijk raamwerk ‘t Zand wordt opgenomen dat de bestrating met 
inbegrip van de oprijlaan zo kort mogelijk en dus van Noord naar Zuid langs alle 
bouwenveloppen wordt aangelegd (zie bijlage) en aansluiting vindt op de Zundertseweg als 
deel van het traject van de geplande Willem Dreesweg.”  

 
Amendement 2 is met 4 stemmen voor (VLP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is tevens amendement 3 Energieneutrale woningen ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
 

Beslispunt 1: 
  

aan te vullen met:  
 
‘Hierbij wordt als ambitie in het ruimtelijk raamwerk het Zand opgenomen dat in 
architectuur en bouw van de woningen uitgegaan wordt van het concept ‘energieneutrale 
woningen.’ 

 
Dit amendement is tijdens de beraadslagingen als volgt gewijzigd:  
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Besluit 
 

Beslispunt 1: 
  

aan te vullen met:  
 
‘Hierbij wordt als uitgangspunt in het ruimtelijk raamwerk het Zand opgenomen dat in 
architectuur en bouw van de woningen uitgegaan wordt van het concept ‘energieneutrale 
woningen. 

 
Het gewijzigde amendement 3 is met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, VLP, SP, 
GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en CDA) 
aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is tevens amendement 4 Maximaal 75 woningen ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  

 
Besluit 
 

Beslispunt 1: 
  

aan te vullen met:  
 
‘Als uitgangspunt wordt in het ruimtelijk raamwerk het Zand opgenomen dat maximaal 75 
woningen worden gebouwd’ 

 
Amendement 4 is ingetrokken. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is tevens amendement 5 Behoud ven ingediend. Met dit amendement 
wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
 

Beslispunt 1: 
  

aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat het behoud van het ven wordt benoemd als uitgangspunt in het 
ruimtelijk raamwerk het Zand, hetzij in de huidige vorm, hetzij als herkenbaar onderdeel 
van het nieuwe ontwerp van de waterlopen.’ 

 
Amendement 5 is met 5 stemmen voor (GroenLinks en VLP) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven en D66) verworpen. 
 
 
Het geamendeerde voorstel 16 is bij unanimiteit aangenomen.  
 
 
Wethouder Theunis heeft over de ontsluiting richting de Zundertseweg aangegeven, dat bij het 
bestemmingsplan zal worden gekeken of deze ontsluiting voor autoverkeer daadwerkelijk nodig is. 
 
  

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen bespreekstukken in deze categorie. 
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8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
7 april 2016. 

De griffier,      De voorzitter, 


