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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 14 juli 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), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), 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), 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), , C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), , B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), dhr. 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. H.W. Emmen (D66), dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. M.A.K. van Heumen (SP), mevr. E. 

Derks-Mulder (PvdA). 

 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19:30 uur. 

 
 

2. Vaststellen Raadsagenda  
 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fractie van het CDA verzoekt agendapunt 7c – Raadsmededeling 40B-2016 Scenario’s 

peuteropvang in Roosendaal - te betrekken in de raadsvergadering van de kadernota 2017, 21 juli 

a.s. De fractie van de PvdA wenst het onderwerp toch vanavond te bespreken. Het agendapunt 

blijft derhalve staan. 

 

De fractie van de PvdA heeft aangegeven niet langer een motie dan wel amendement te zullen 

indienen bij het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen. De raad stemt in om het raadsvoorstel van 

de B-categorie naar de A-categorie te verplaatsen, onder agendapunt 5B.  

 

Aan de raadsagenda is toegevoegd:  

-afscheid tijdelijk raadslid voor de fractie van de SP, mevrouw Heessels (na agendapunt 7c). 

 



 

Besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2016  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 23 juni 2016 
 
De besluitenlijst van 23 juni 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
B103-2016 Muziek en Cultuurhuis 
Wethouder Verbraak heeft aangegeven dat de huurtarieven in het nieuwe cursusjaar (met ingang 
van 1 september a.s.) ingaan.  
 
O89-2016 Werkzaamheden Heerma van Vosstraat 
De VLP heeft aangegeven dit onderwerp te willen agenderen voor een volgende 
commissievergadering. 
 
O90-2016 Afsluiting Heerma van Vosstraat 
Wethouder Schenk heeft aangegeven dat in noodsituaties de mogelijkheid er is om richting het 
ziekenhuisterrein uit te wijken.  
 
Actielijst: 
 
Geen op-/aanmerkingen. 
 
Motielijst:  
 
Geen op-/aanmerkingen. 
 
 

5. A-CATEGORIE 
 
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging aangenomen:  
 
a. Voorstel 33 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2015 
 
b. Voorstel 37 Vitale Wijken en Dorpen – 2

e
 tranche vitaliteitsacties 

 
Stemverklaring VLP:  
Zoals de VLP-fractie in de commissie heeft laten weten, zal zij hier negatief over stemmen, 
waarvan akte.   

 
 

6. B-CATEGORIE 
 

A. Voorstel 34 Jaarstukken 2015  

Tijdens de behandeling van het voorstel is amendement 1 Inzet voordelig rekeningresultaat 
ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  

 
Besluit:  
1. Beslispunt 2.11 te wijzigen in: “Het voordelig rekeningresultaat ten gunste te brengen van de 
Algemene reserve.”  

2. Onder beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te voegen:  
“Een bedrag van € 366.000 te reserveren om vier jaar lang 1x per jaar graskanten af te snijden 
(jaarlijks € 60.000) en wortelopdruk te herstellen (jaarlijks € 31.500)” 
  
en indien noodzakelijk dit deelbesluit te hernummeren. 
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Amendement 1 is met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, VLP, D66, PvdA, 
Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven) en 1 stem tegen (GroenLinks) aangenomen. 
 
Stemverklaring GroenLinks: 
GroenLinks staat hier eigenlijk als één van de weinigen niet onder, wij gaan dit niet steunen omdat 
dit voor ons eigenlijk ook een heel hoog Truus de Mier gehalte heeft. Ofwel een ander gedichtje dat 
mij nog te binnen schoot: “Goede dag mevrouw van Gelder, wat zijn uw gordijntjes helder”.  
 
Tevens is tijdens de behandeling van het voorstel amendement 2 Storting bestemmingsreserve 
ontsluiting Tolberg ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  

 
 Besluit:  
1. Beslispunt 2.11 te wijzigen in: “Het voordelig rekeningresultaat ten gunste te brengen van de 
Algemene reserve.”  

2. Onder beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te voegen:  
 
“Een bedrag van € 250.000 te storten in de Bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg en het 
college te verzoeken voor de ontsluiting van Tolberg een Plan van Aanpak op te stellen, 
gebaseerd op eerdere haalbaarheidsstudies, en deze aan de raad aan te bieden.”  
 
en indien noodzakelijk dit deelbesluit te hernummeren. 
 
Amendement 2 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, VLP, D66, PvdA, 
GroenLinks en Partij Verhoeven) en 5 stemmen tegen (SP en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Stemverklaring SP: 
De SP gaat dit amendement niet steunen omdat 250.000 euro veel te weinig is om nu al 
daadwerkelijk iets te gaan doen aan die ontsluiting dus wij wachten even het plan van aanpak af 
en dan gaan we kijken of dat dan wel haalbaar gaat worden.   
 
Stemverklaring GroenLinks: 
GroenLinks gaat dit amendement wel steunen maar wil daarbij wel graag aantekenen dat 
GroenLinks niet alleen denkt aan een klassieke ontsluiting maar ook bijvoorbeeld aan alternatieve 
ontsluitingsmogelijkheden zoals: thuis werken, woon- werkverkeer, spitsvrij reizen, 
fietssnelwegen, en dat mag wat ons betreft ook in het plan van aanpak worden meegenomen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De Nieuwe Democraten gaan dit voorstel niet steunen. Wij vinden dit geen duurzame reservering. 
Bovendien, er ligt nog steeds geen plan en de richtlijn is: ‘geen plan, geen geld’ voorzitter en daar 
houden wij ons aan.  
 
 
Tevens is ingediend het amendement 3 Reservering gelden 750 jarig bestaan Roosendaal. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  

 
 Besluit:  
1. Beslispunt 2.11 te wijzigen in: “Het voordelig rekeningresultaat ten gunste te brengen van de 
Algemene reserve.”  

2. Onder beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te voegen:  
 
“Een bedrag van € 100.000 te storten in de Bestemmingsreserve 750 jarig bestaan Roosendaal in 
2018”  
 
en indien noodzakelijk dit deelbesluit te hernummeren. 
 
Amendement 3 is unaniem aangenomen. 
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Tevens is ingediend het amendement 4 Zorggeld blijft  zorggeld. Met dit amendement wordt 
voorgesteld:  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1: De Jaarstukken 2015 vast te stellen. 
 
Aan te vullen met:  
 
“Met dien verstande dat het overschot op de zorggelden in 2015 van 5.170.000 miljoen volledig 
gestort wordt in de Risicoreserve Sociaal Domein. Door deze storting wordt de afgesproken grens 
van 10 miljoen met 3.222.000 miljoen overschreden. Deze overschrijding wordt teruggestort in de 
Algemene Reserve en de nadere voorstellen voor resultaatbestemming genoemd in beslispunt 2.1 
t/m 2.10 worden gedekt uit de Algemene Reserve.”   
 
Amendement 4 is ingetrokken.  

 
 
Het geamendeerde voorstel 34 is met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, SP, VLP, 
D66, PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven) en 2 stemmen tegen (Nieuwe Democraten) 
aangenomen. 
 
 
Bij de behandeling van het voorstel is tevens motie 1 Vegen is een zegen ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit dat: 

• het college deze zomer een proef gaat starten met intensivering van het vegen; 
• de raad over de uitkomsten hiervan in het najaar wordt geïnformeerd.  
 
Motie 1 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten, ) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
CDA, VVD, SP, VLP, D66, PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven)  verworpen. 
 
 
Bij de behandeling van het voorstel is tevens motie 2 extra verlaging tarief afvalstoffenheffing 2017-
2021 ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  

 
Draagt het College op,  
1. Een extra verlaging van € 5,-- afvalstoffenheffing vanaf 2017 in de begroting 2017 op te nemen 
en deze tot en met de begroting 2021 te continueren, mede in het kader om te komen tot 
vernieuwende processen afvalscheiding.  

 
Motie 2 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, VLP, D66, PvdA, Nieuwe 
Democraten, GroenLinks en Partij Verhoeven) en 3 stemmen tegen (SP) aangenomen. 

 
 
B. Voorstel 35 Bestuursrapportage 2016 

Voorstel 35 is zonder beraadslaging aangenomen.  
 
Stemverklaring VLP:  
Wij zullen instemmen met de bestuursrapportage, echter wij maken nog wel een punt over de 
overschrijding van de kosten van de Nieuwe Markt. Als je de financiële verordening bekijkt, dan 
zie je nadrukkelijk staan dat bij significante overschrijdingen de raad daar op de juiste wijze over 
geïnformeerd dient te worden en dan kan niet worden volstaan met een regeltje van: ‘we hebben 
meer kosten gemaakt dan verwacht’ …en dat was het.  

 
 
 

  



 

Besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2016  

C. Voorstel 36 Verbindend Groen 

Tijdens de behandeling van het voorstel is amendement 5 Schrappen eigen bijdrage ingediend. 
Met dit amendement wordt voorgesteld:  

 
Besluit:  
 
Beslispunt 1: 
 
1. De notitie Verbinden Groen vast te stellen 
 
Aan te vullen met: 
 
"Met dien verstande dat de aanleiding voor het kappen van bomen bij de categorie overige 
bomen: 
 
'- Wanneer overlast van bomen ondervonden wordt door bladval, zaadjes, pluizen, schade, 
allergieën etc. en er draagvlak is vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen 
van de boom. De initiatiefnemer zal bijdragen in de kosten voor kappen en vervangen,' 
 
wordt aangevuld met:  
'... behalve in de gevallen dat schade en/of allergieën de reden voor het kappen en 
vervangen/verplaatsen van de boom zijn." 

 
Amendement 5 is met 10 stemmen voor (SP, Nieuwe Democraten, CDA) en 21 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, Partij Verhoeven) verworpen. 

 
Tijdens de behandeling van het voorstel is tevens amendement 6 Schrappen beslispunt 1 
ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  

 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1: 
 

1. De Notitie Verbindend Groen vast te stellen 

te schrappen. 
 
Amendement 6 is met 4 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, 
VVD, D66, Nieuwe Democraten, PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen. 

 
 
Tijdens de behandeling van het voorstel is amendement 7 Zonlicht  ingediend. Met dit amendement 
wordt voorgesteld:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1: 
 

1. De notitie Verbindend Groen vast te stellen 
 
Aan te vullen met: 
 
“Met dien verstande dat, bij de aanleiding voor het kappen van bomen -zowel bij 
hoofdstructuurbomen en sfeerbomen als bij de categorie overige bomen- de volgende aanleiding: 
 
-‘wanneer de bomen zoveel schaduw veroorzaken dat er in een woning minder dan 2 uur lichtinval 
gemeten wordt’ 
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wordt aangevuld met: 
‘…of minder dan 10% van het tuinoppervlak minder dan 2 uur bezonning gemeten wordt.”   
  
Amedement  7 is met 4 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, 
VVD, D66, Nieuwe Democraten, PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen. 

 
 
Tijdens de behandeling van het voorstel is amendement 8 Aanleidingen bomenkap ingediend. Met 
dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1: 
 

1. De notitie Verbindend Groen vast te stellen 
 
Aan te vullen met: 
 
“Met dien verstande dat, bij de aanleiding voor het kappen van bomen -zowel bij 
hoofdstructuurbomen en sfeerbomen als bij de categorie overige bomen- de volgende 
aanleidingen worden toegevoegd: 
 
-wanneer dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid 
-wanneer planologische ontwikkeling dit noodzakelijk maakt” 
 
Amedement 8  is met 4 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, 
VVD, D66, Nieuwe Democraten, PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven) verworpen. 
 
 
Tijdens de behandeling van het voorstel is amendement 9 Rechtsgelijkheid bij compenseren 
aankoop snippergroen. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 4: 
 

2. Inwoners die sinds de vorige prijsdaling voor plantsoengronden in maart 2015 gronden 
hebben gekocht te compenseren voor het verschil tussen de gehanteerde m2 prijs en de 
nu voorgestelde m2 prijs vanuit de Bestemmingsreserve OOR. 

 
Als volgt te wijzigen: 

 

  “Particulieren die vanaf 2012 gronden hebben gekocht te compenseren voor 50% 
van het verschil tussen de betaalde m2 prijs en de daaropvolgende lagere m2 
prijs vanuit de Bestemmingsreserve OOR.” 

 
 

Amedement 9 is met 9 stemmen voor (VLP, VVD, PvdA en GroenLinks) en 22 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, SP, Nieuwe Democraten, D66, Partij Verhoeven) verworpen. 
 
 
Voorstel 36 is unaniem aangenomen. 
 

 
Bij de behandeling van het voorstel is tevens motie 3 Verbindend water ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  
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Verzoekt het college: 

 Vóór 1 december 2016 aan de gemeenteraad van Roosendaal een raadsvoorstel 
Verbindend Water aan te bieden; 

 In deze beleidsnotitie te benoemen de gevolgen voor de begroting 2017 en verder.  
 
Motie 3 is tijdens de beraadslaging gewijzigd en heeft als titel meegekregen:  Verbindend Blauw. 
Het dictum van de gewijzigde motie 3 Verbindend Blauw luidt:  

 
Verzoekt het college: 

 Aan de gemeenteraad van Roosendaal een raadsvoorstel Verbindend Water aan te 
bieden; 

 In deze beleidsnotitie te benoemen de gevolgen voor de begroting 2017 en verder.  
 

Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 
Stemverklaring GroenLinks:  
Ik ga het 2

e
 bolletje niet wijzigen, maar mevrouw Schenk mag dat gewoon zo opvatten als in de 

interruptie gezegd werd. Men hoeft dus niet voor de begroting te komen met financiële plannen. 
T.z.t. als bekend is wat nodig is, dan is dat op tijd genoeg. 
 
 
Tevens is motie 4 Snippergroen groen en gifvrij ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht:  
 
Verzoekt het college: 

 In de verleidingscampagne inwoners ook te verleiden om hun nieuwverworven  
snippergroen zo veel mogelijk groen te houden en geen chemische bestrijdingsmiddelen 
te gebruiken  

 Dit door inwoners te informeren over alternatieven voor verstening en chemische 
onkruidbestrijding en goede voorbeelden in de campagne op te nemen 

 Deze verleidingsstrategie ook naar alle andere inwoners te vertalen  
 
Motie 4 is unaniem aangenomen 
 
 
 

7. C-CATEGORIE 
 

a.   LIS-brief 983636 Jongerenraad 18 +/- in de jeugdzorg  

 
Bij behandeling van dit onderwerp is Motie 5 Jongeren uit de Jeugdzorg Goed op weg ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het college op:  
 
Te onderzoeken op welke manier voor de doelgroep ‘jongeren 18-/+ uit de jeugdzorg’ zelfstandige 
huisvesting kan worden gerealiseerd –rekening houdend met o.a. de financiële mogelijkheden van 
deze doelgroep- en hiertoe met een passend voorstel richting de raad te komen voor eind 
december 2016. 

 
Motie 5 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VLP, Nieuwe Democraten, D66, 
PvdA, GroenLinks en Partij Verhoeven) en 3 stemmen tegen (VVD) aangenomen. 
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Bij behandeling van dit onderwerp is tevens Motie 6 18+ in de Jeugdzorg  ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  

 
Draagt het college op: 

- De adviezen zoals door Jong Roosendaal geformuleerd in LIS-brief 983636 op te volgen. 

- De raad te informeren zodra deze adviezen zijn opgevolgd, maar in ieder geval voor 1 

december 2016. 

 
Stemverklaring GroenLinks:  
Wij willen de wethouder graag tegemoet komen en het tweede bolletje schrappen en verder mag de 
wethouder het dictum zo opvatten als hij gedaan heeft in zijn eerste termijn. 

 
Het dictum van motie 6 is voor de stemming als volgt gewijzigd:  
 
Draagt het college op: 

- De adviezen zoals door Jong Roosendaal geformuleerd in LIS-brief 983636 op te volgen. 

 
De gewijzigde motie 6 is met 19 stemmen voor (CDA, SP, VLP, D66, PvdA, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en Partij Verhoeven) en 12 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD) aangenomen. 

 
 
b.   LIS-brief t.a.v. Jaarverslag Stichting Leergeld 

 
Bij behandeling van dit onderwerp is Motie 7 Stichting Leergeld ingediend. Met deze motie wordt 
het college verzocht: 
 
Besluit 
Aan de Stichting Leergeld ter ondersteuning eenmalig een bedrag van € 25.000 uit de Algemene 
Reserve toe te kennen. 
 
Motie 7 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
CDA, SP, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, VLP en Partij Verhoeven) verworpen.   
 
 

c.   Raadsmededeling 40B-2016 Scenario’s peuteropvang in Roosendaal 

 
Bij behandeling van dit onderwerp is Motie 8 Peuterscenario’s ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht:  
 
Draagt het college op:  
 
Om vanaf 2017 de Asscher-gelden structureel aan te vullen volgens het in raadsmededeling 40B-
2016 genoemde scenario B, zodat aan alle peuters direct peuteropvang kan worden geboden. 
 
Het dictum van Motie 8 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 
Draagt het college op:  
 
Om vanaf 2017 de Asscher-gelden structureel aan te vullen tot een maximum volgens het in 
raadsmededeling 40B-2016 genoemde scenario B, op basis van het aantal peuters (de nu niet 
bereikte peuters) die door deze maatregel jaarlijks dus daadwerkelijk nu wel gebruik gaan maken 
van de peuteropvang; 

Motie 8 is met 9 stemmen voor (PvdA, D66, GL, VLP en Nieuwe Democraten) en 22 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, Partij Verhoeven) verworpen.  
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Stemverklaring SP 
De SP betreurt het dat deze motie niet aangehouden wordt, want volgende week bij de Kadernota 
zouden we hierover het debat kunnen voeren. Wat dat betreft gaan wij deze motie dan ook niet 
steunen. 
 

 

Afscheid tijdelijk raadslid 

Van tijdelijk raadslid voor de fractie van de SP, mevrouw Heessels is afscheid genomen.   

 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
op 22 september 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 

    


