
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 20 oktober 2016     pagina 1 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 20 oktober 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, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), 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), G.A.H.M. Boons (VVD), 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), C.H.D. Hoendervangers 

(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. 

Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), mevr. M.J.G. 

Heessels (SP), Dhr. B. Missal (SP) 

 

 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 

  
 
2. Vaststellen agenda 

 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis 

Inhoud:  
De concept Programmabegroting 2017 wordt ter vaststelling aan uw gemeenteraad 
aangeboden.  
 

.    Vast te stellen: 
1. Het vaststellen van de concept Programmabegroting 2017 (inclusief de bijbehorende 

begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2017-2020 en het investeringsplan 2017-
2020). 

2. Kennis te nemen van de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2020. 
 

 
 

3. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
 
De volgende moties/amendementen zijn aangekondigd c.q. worden overwogen: 
 
Roosendaalse Lijst: 
 Geen wijzigingsvoorstellen. Wel het verzoek om op korte termijn met een procesvoorstel te 

komen ten aanzien van invulling van de financiële ruimte. Wat de Roosendaalse Lijst betreft 
kan het college hier het voortouw in nemen. Voorwaarde is wel dat de samenleving hierin een 
nadrukkelijke rol krijgt.   
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CDA: 
 Geen wijzigingsvoorstellen. Ook het CDA is het eens met het voorstel van het college om langer 

de tijd te nemen om tot goede voorstellen te komen voor de invulling van de financiële ruimte. 
Het CDA wil hierbij ruimte geven aan inbreng vanuit de samenleving.   

 
SP: 
 Geen wijzigingsvoorstellen. Ook de SP is het eens met het voorstel van het college om even 

pas op de plaats te maken ten aanzien van het financieel overschot en ook de SP heeft 
aangegeven dat het college hier het voortouw in mag nemen, waarbij de Roosendaalse 
samenleving moet kunnen meedenken en meedoen.  

 
VLP: 
 De fractie van de VLP komt met 14 wijzigingsvoorstellen. Dit op de volgende onderwerpen: 

- steun in de rug voor de stichting voor het behoud Lambertus kerk 
-compensatie BTW overdracht machinaal onderhoud velden 
-extra middelen tegengaan drugsoverlast, afvaldump en extra controles in de avonduren bij de 
Poolse supermarkten 
-inhaalslag groen en grijs, met name onkruidbestrijding 
-een extra storting jubileum 750 jaar Roosendaal 
-motie extra openstelling archief informatiecentrum op zaterdag 
-opwaarderingsimpuls bedrijventerrein Majoppenveld 
-structurele lastenverlichting voor burgers 
-structureel extra budget citymarketing 
-structurele benodigde kapitaallasten t.b.v. goede ontsluiting Tolberg 
-extra budget volksfeesten 
-gratis parkeren op koopzondagen en door de weeks 1

e
 uur gratis 

-extra impuls tegengaan jeugdwerkeloosheid 
-extra middelen openbare ruimte: grijs, groen en schoonmaak  

 
VVD:  
 Geen wijzigingsvoorstellen. De VVD onderschrijft het voorstel van het college om langer de tijd 

te nemen om tot goede voorstellen te komen voor de invulling van de financiële ruimte.     
 
D66: 
 D66 vindt het zinloos om met wijzigingsvoorstellen op de Programmabegroting 2017 te komen, 

nu de coalitie in een gezamenlijke brief aan de oppositie heeft aangegeven eventueel in te 
dienen wijzigingsvoorstellen niet te zullen steunen.  

 
PvdA: 
 De PvdA komt met een vijftal wijzigingsvoorstellen: 

- Lastenverlichting door de indexering te bevriezen. 
- Welkom in Roosendaal. 
- Intensivering aanpak kindarmoede. 
- Werk maken van echte banen. 
- Intensivering aanpak bestrijding werkloosheid. 

 
Nieuwe Democraten: 
 De fractie van de Nieuwe Democraten is van mening dat tegenover de financiële overschotten 

grote maatschappelijke tekorten staan. Daarom blijven de Nieuwe Democraten hameren op het 
laten rollen van het geld om de basis op orde te brengen. 

 
GroenLinks:  
 GroenLinks wil ervoor pleiten om de ruimte die is ontstaan in ieder geval gedeeltelijk te 

gebruiken om de lokale democratie te vitaliseren. 
 

Partij Verhoeven: 
 Geen wijzigingsvoorstellen. Partij Verhoeven wil eerst bezien hoeveel financiële ruimte er 

daadwerkelijk is en dan plan de campagne maken voor een gedegen proces.  
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Toelichting/Toezeggingen vanuit het College 
 
Wethouder Theunis 
- In de begroting is beschikbaar volgend jaar een hard overschot van 6,5 ton. Er liggen echter nog 
een aantal forse moties in de raad die het college nog moet onderzoeken, die financiële 
consequenties hebben. Bovendien komen er nog enkele voorgenomen besluiten aan met financiële 
consequenties (o.a. duurzaamheidsagenda en Cultuurvisie). Daarboven op komt nog het verhaal 
van de BUIG-gelden. Om die reden adviseert het College hier voldoende tijd voor te nemen, om 
samen met de raad te komen tot goede voorstellen voor de invulling van de financiële ruimte.  
 
Wethouder Verbraak 
- Ten aanzien van de motie Citymarketing heeft wethouder Verbraak toegezegd om de raad voor de 
begrotingsbehandeling van 10 november a.s. een strategisch voorstel Citymarketing aan te bieden 
met daaraan gerelateerd: festivalbeleid, evenementenbeleid en toeristisch actieplan. 
-De gesubsidieerde banen gaan WOM-banen (werk-op-maatbanen) heten. Wethouder Verbraak 
hoopt de komende weken de eerste mensen te kunnen gaan plaatsen binnen deze banen. De raad 
zal hierover nader worden bericht.  

 
Wethouder Van Poppel 
- De raad wordt nog dit jaar geïnformeerd over een sluitende aanpak omtrent verwarde personen. 
-Ten aanzien van de uitvoering van projecten in het voorliggend veld wordt de raad nog voor de 
begrotingsraadsvergadering van 10 november a.s. geïnformeerd. 
- Er komt op korte termijn een raadsvoorstel naar de raad inzake mantelzorg.   

 
 
3. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  
 
Conform eerder procesvoorstel vindt de 2

e
 begrotingsraad plaats op 10 november a.s., aanvang om 

16.00 uur ’s middags. De begroting ligt dan voor ter vaststelling.  
 

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

 

 

De griffier,      De voorzitter, 


