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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 10 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), 
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), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), 
P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), dhr. 
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), 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.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 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. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. B. Missal (SP), wethouder Polderman. 
 
 
1. Opening  

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 

2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 18 februari 2016 en 3 maart 2016 
 
De besluitenlijsten van 18 februari 2016  en 3 maart 2016 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

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

 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
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 
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Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen van de VLP over 
Cultuureducatie heeft wethouder Verbraak toegezegd dat de vragen alsnog beantwoord zullen 
worden zodra de gevraagde informatie (na 30 april) beschikbaar is. 
 
Als antwoord op aanvullende vragen van de Nieuwe Democraten inzake Noodopvang heeft 
Burgemeester Niederer  geantwoord dat zodra er een locatiekeuze is, het college met een 
voorstel richting raad zal komen incluis de wijze en vorm van verdere communicatie en inspraak 
t.b.v. proces van besluitvorming. 
 
Wethouder Theunis heeft in antwoord op een aanvullende vraag van de SP Stop over uitverkoop 
van huurwoningen aangegeven dat ondertekening van de prestatieafspraken met 
woningbouwcorporaties binnen enkele weken zal gebeuren. Nog deze maand kan de raad inzage 
krijgen in de gemaakte prestatieafspraken. 
 
Naar aanleiding van de aanvullende vraag van de Roosendaalse Lijst  over BUIG-gelden heeft 
wethouder Verbraak aangegeven dat door het Werkplein een voorstel voor alle raden van de zes 
deelnemende gemeenten wordt voorbereid om periodiek cijfers over bijstandsaantallen te gaan 
verstrekken. 
 
De antwoorden op vragen van de SP over de Pilot beschut werken zullen door de SP mee worden 
genomen  naar de commissievergadering waarin dit onderwerp wordt besproken. 
 
 

c. Actielijst en Motielijst 

Er zijn geen opmerkingen over de actielijst en motielijst gemaakt.  
 
 

5. A-CATEGORIE 
Het volgende voorstel is zonder beraadslaging aangenomen: 

 

a. Voorstel 12 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘De Schouwburg en 

het Tongerlohuys’ 

 
6. B-CATEGORIE 

 

Er zijn geen voorstellen ter bespreking in deze categorie. 

 

7. C-CATEGORIE 
 

a. Raadsmededeling 4O-2016 - Kaderstelling Woonagenda 

Bij de beraadslaging over raadsmededeling 4O-2016 Kaderstelling Woonagenda is motie 1 
Kwestie arbeidsmigranten Bergrand ingediend. Met deze motie verzoekt de raad het college 
om: 

 Het pand aan de Bergrand te bestemmen voor midstay met huisvesting van 

arbeidsmigranten wat in ruimtelijke zin aanvaardbaar is 

Motie 1 is met 24 stemmen voor (GroenLinks, SP, PvdA, D66, CDA, Partij Verhoeven en 
Roosendaalse Lijst) en 9 stemmen tegen (VVD, VLP, Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Door de VVD is de volgende stemverklaring gegeven: 
De VVD stemt tegen omdat wij tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bergrand 
zijn. 
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Tevens is bij de beraadslaging over dit onderwerp motie 2 Veilig wonen aan de Bergrand 
ingediend. Met deze motie verzoekt de raad het college om:  

- Het pand aan de Bergrand pas voor bewoning geschikt te verklaren als aan de 
veiligheidseisen van Basisnet Spoor is voldaan; 

- Samen met de projectontwikkelaar stappen te ondernemen om deze veiligheid te 
kunnen garanderen. 

 
Motie 2 is met 22 stemmen voor (SP, Roosendaalse Lijst, CDA, D66, GroenLinks en Partij 
Verhoeven) en 11 stemmen tegen (VVD, VLP, Nieuwe Democraten en PvdA) aangenomen.  
 
Door de VVD is de volgende stemverklaring afgelegd: 
De VVD stemt tegen omdat wij tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bergrand 
zijn. 
 
Door de VLP is als stemverklaring gegeven: 
De motie kunnen wij niet ondersteunen op dezelfde grond. Wij zijn nog steeds voor nul en 
daar blijven wij bij. 
 
Tevens is bij de beraadslaging over dit onderwerp motie 3 Transformatie kantoorpanden en 
winkelpanden in de binnenstad ingediend. Met deze motie verzoekt de raad het college om:
  

- Te inventariseren of er binnen de ladder van duurzame verstedelijking panden in de 
binnenstad zijn die in aanmerking komen voor transformatie tot wooneenheden 

- Met mogelijke partners in gesprek gaan om samen met elkaar binnen de 
woonagenda een plan op te stellen waarin de transformatie wordt vormgegeven. 

 
Motie 3 is met 24 stemmen voor (SP, GroenLinks, Roosendaal) en 9 stemmen tegen (VVD, 
VLP en Nieuwe Democraten) aangenomen.  
  
Door de VVD is de volgende stemverklaring gegeven: 
De VVD stemt tegen omdat wij tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bergrand 
zijn. 
 
De VLP heeft de volgende stemverklaring afgelegd: 
Wij stemmen tegen want wij zijn nog steeds voor nul arbeidsmigranten op die locatie. 
 
De Nieuwe Democraten heeft als stemverklaring gegeven: 
Wij zijn tegen omdat wij voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn op die locaties die 
geschikt zijn en die ook overeenkomen met de  toezeggingen van de wethouder die 
vanavond zijn ingetrokken. 
 
Bij de beraadslaging over raadsmededeling 4O-2016 Kaderstelling Woonagenda is tevens 
motie 4 Inventarisatie bestemmingsplannen ingediend. Met deze motie verzoekt de raad het 
college om:  

 binnen 3 maanden een inventarisatie te doen binnen welke bestemmingsplannen 
huisvesting van deze speciale doelgroepen rechtstreeks mogelijk is, onder 
voorwaarde dat deze passend is in wet- en regelgeving. 
 

Motie 4 is ingetrokken.  
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Wethouder Theunis heeft ter vergadering aangegeven dat de toezegging die door hem zijn 
gedaan in de commissievergadering van 3 maart jl. inmiddels nader zijn uitgewerkt en 
daarbij zijn getoetst aan juridische haalbaarheid. Hieruit is gebleken dat nadere eisen met 
betrekking tot aantal en verblijfsduur niet mogelijk zijn via het publiekrechtelijk systeem, zoals 
verwoord in de memo van de wethouder in de dagmail van 10 maart 2016. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
17 maart 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 
 


