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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 17 maart 2016 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Plv. Griffier: dhr. R. Dam 
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), M. Aygün (CDA), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), , 
G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), dhr. R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), 
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), 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).  
 
Afwezig: dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten),  
dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. M.S. Yap (PvdA), mevr. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 
dhr. C.A.E.M. van Poppel (SP), B. Missal (SP), mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers (wethouder) 
 
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 10 maart 2016 
 
De besluitenlijst van 10 maart 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 
B33-2016 Vragen Nieuwe Democraten Foute aanslagen, foute bomen, foute werkwijzen 
De Nieuwe Democraten agenderen de vraag voor nadere bespreking in de commissie. 
 
O19-2016 Vragen VLP Watermolenbeek  
De VLP heeft aangegeven met aanvullende schriftelijke vragen te zullen komen ten aanzien van 
de veiligheid van de parkeervoorziening.  
 
O24-2016 Vragen Nieuwe Democraten Plastic Inzameling en verwerking 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat de raad zal worden geïnformeerd over de uitkomsten 
van de pilot omgekeerd inzamelen en indien de pilot geslaagd is, een voorstel aan de raad zal 
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worden voorgelegd om het omgekeerd inzamelen in te voeren, zoals afgesproken bij  de evaluatie 
Diftar. 
 

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

 

a. Voorstel 13 Economische Actiepunten 2016-2017 

Door de Nieuwe Democraten is de volgende stemverklaring afgelegd:  

De Nieuwe Democraten waren tegen het EAP 1.0. We zijn ook tegen het EAP 1.1. Het plan 

was en is verre van smart. Het geeft slechts een vrijbrief voor 1,2 miljoen kopjes koffie, maar 

wat veel erger is, is de houding en gedrag van de wethouder zoals tot uiting kwam in zijn 

reactie op onze bijdrage in de commissie. Ik citeer: ‘voor elke letter in dit plan neem ik mijn 

verantwoordelijkheid. Maar u was al tegen en dus heeft het niet zoveel zin met u de discussie 

aan te gaan, want hoe moet ik u in godsnaam overtuigen als je al in je eerste zin van je 

beschouwing al laat merken dat je tegen bent. Dat ben ik gewend van dhr. Schijvenaars en dat 

laat ik lekker langs me afglijden.’  

Een dergelijke grondhouding getuigt want ons betreft aan een totaal gebrek van respect . Ook 

aan een gebrek aan op inhoud een debat te voeren. Wij vragen ons af of de wethouder op deze 

wijze ook met ondernemers gaat omgaan.  

Wij zullen de wethouder op dit dossier op feiten blijven volgen en overigens we hebben nog 

steeds tien suggesties voor echt werk maar niemand in deze gemeenteraad wil hierover 

informatie hebben. Hoezo economische activiteiten promoten? 

 

De fractie van de Nieuwe Democraten stemt tegen voorstel 13. 

 

b. Voorstel 14  Raadsvoorstel Toetreden tot gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Archief West-Brabant per 1 juli 2016 

De fractie van de VLP heeft vorig jaar in haar lijn niet gekozen voor deze 
samenvoeging en zal derhalve niet instemmen met het raadsvoorstel. 

 
 De fractie van de VLP stemt tegen voorstel 14. 
 

6. B-CATEGORIE 
 

Er zijn geen voorstellen ter bespreking in deze categorie. 

 

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen bespreekstukken in deze categorie. 

 
8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur. 

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

De griffier,      De voorzitter, 


