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Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyctus?

Nee
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Portefeuillehouder Wethouder Verbraak

De fractie van de VLP heeft via BNDeStem kennis genomen over het voornemen van het CBR

om voor I jaar te blijven in Metsj Point aan de Stok en niet te verhuizen naar Sieben.
Daarmee is nog steeds niet voor langere termijn een oplossing geboden voor een eventueel
vertrek van het examenbureau.

Wel heeft het CBR een andere zeerteleurstellende keuze gemaakt, namelijk het niet meer
uitvoeren van rijtesten voor mensen met gezondheidsproblemen of beperkingen. Zie
hiervoor httn://www bndestem.n ret/ sio/roosendaa l/cbr-m et-ri itesten-wes-u it-roosendaa l-

1.6s13088

Voor de VLP is dit volstrekt onverteerbaar. Het nog verder uitkleden van de functie van het
CBR betekent op langere termijn dat ze onze stad gaat verlaten. Nadat lang geleden de
theorietesten zijn verdwenen, ook uit Bergen opZoom, is het belangrijk dat we inzetten op
behoud van een dergelijke voorziening dichtbij onze inwoners.

Ook voor de rijschoolhouders in de omgeving is het van bedrijfsmatig belang om de huidige
functie-invulling ten volle te behouden op langere termijn. Juist deze r¡jtesten weghalen uit
Roosendaal raakt de mensen met gezondheidsklachten of een beperking hebben in het
bijzonder.

Het is het College en de wethouder, die na gesprekken met rijschoolhouders zelf hebben
aangegeven in gesprek te gaan met het CBR, dus niet gelukt om het CBR voor langere
termijn aan Roosendaal te binden en is er ook niet in geslaagd om de rijtesten in onze
Gemeente te laten plaatsvinden. Hoeveel inspanning heeft het College nu eigenlijk
getoond?



Hierover heeft de VLP de volgende vragen

1) Op welke wijze en wanneer heeft u het CBR kenbaar gemaakt dat u graag voor

langere termijn in Roosendaal wilt behouden? En wat was hierop het antwoord van

het CBR?

2) Wat zijn de eisen van het CBR voor vestiging in Roosendaal voor langere termijn?

3) Welke concrete voorstellen heeft u het CBR gedaan om zich hier voor langere

termijn te vestigen met het volledige behoud van functies?

4) Gezien uw contacten met het CBR, heeft ze u op de hoogte gebracht dat ze de

rijtesten niet meer in Roosendaal laten plaatsvinden en zo ja, wanneer?

Namens de fractie van de VLP

Arwen van Gestet



Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Zoals gemeld in de beantwoording van eerdere vragen over de herhuisvesting van het
CBR is men op zoek naar een definitieve locatie in Roosendaal. Daarvoor zijn
verschillende opties in beeld. Deze zoektocht naar een definitieve locatie en de behoefte
aan een tijdelijk onderkomen staan inmiddels onder minder druk, omdat het contract met
Metsj PoinV Basic Fit waar men nu is gehuisvest met minstens een jaar is verlengd.

2. De eisen betreffen vooral voldoende omvang, voldoende parkeervoorzieningen, een
eigen herkenbaarheid en optimale gebruiksmogelijkheden met zo min mogelijk hinder en
beperkingen vanuit de omgeving.

3. Wij hebben verschillende locaties voorgelegd, waarvan er nu 1 serieus wordt onderzocht
vanwege de belangstelling van het CBR.

4. Nee. Het CBR geeft aan dat het uitvoeren van rijtesten voor mensen met
gezondheidsproblemen of beperkingen maar een klein en apart onderdeel vormt van het
examenbureau en geheel los staat van het herhuisvestingvraagstuk. Landelijk heeft men
bepaald om het aantal plaatsen voor deze rijtesten sterk terug te brengen. Om deze
redenen heeft men hiervoor geen apart contact met ons opgenomen.

Wethouder Hans Verbraak
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