
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 6 juli 2017 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP). 

De heren: 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), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van 

Gestel (VLP) M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP),  C.H.D. 

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), B. 

Missal (SP), 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 (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. 

Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. P.R. Klaver (PvdA) en dhr. M.A.K. van Heumen (SP), dhr. M.J. van der Aa (SP), Dhr. H.W. 

Emmen (D66)  

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De motielijst wordt op verzoek van de fractie van de Nieuwe Democraten doorgeschoven naar de 
eerste raadsvergadering na het zomerreces. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 15 juni 2017 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 15 juni 2017 is 
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 
 
Geen aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
 
2017-A12 Raadsvoorstel Wielerexperience 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat het antwoord op de vraag van de VLP snel zal volgen. 
 
2011-A1: Project Nieuwe Markt  
Wethouder Lok heeft aangegeven dat de evaluatie wordt verschoven naar de tweede helft 2017 
 
2017-A3: Omgekeerd inzamelen   
Wethouder Theunis geeft aan dat de raad reeds is geïnformeerd over het succes van de pilot 
omgekeerd inzamelen en dat er na de zomer een voorstel komt om in het pilotgebied dit definitief in te 
gaan voeren. 
 
Motielijst  
 
De motielijst is niet behandeld (zie bij vaststellen agenda). 
 

5. A-CATEGORIE 
 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 

 

a. Voorstel 36 1e wijziging gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant- 
   West 
b. Voorstel 37 Aankoop Grond Takspui van Alleewonen 

 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De fractie van de Nieuwe Democraten heeft vragen gesteld de vorige commissievergadering met 
betrekking tot de gelden die gemoeid zijn met het aankopen en verkopen van. Wij zouden daar 
schriftelijk antwoord op krijgen en dat hebben we niet gehad. Wij zijn het sowieso eens met het 
voorstel, maar we zijn ook heel benieuwd naar de antwoorden op de vragen die wij gesteld hebben. 

 
c. Voorstel 38 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 in Wouwse 

  Plantage 
 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 39  Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 
 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst. 
 
Voorstel 39 is unaniem  aangenomen. 
 
 

b. Voorstel 40  Bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan veld B 
 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst. 
 
Voorstel 40 is unaniem aangenomen. 
 
c. Voorstel 41 Bestemmingsplan ’t Zand 



  

Voorstel 41 is unaniem aangenomen. 
 
Stemverklaring VLP 
De VLP is enthousiast over het plan ’t Zand; 40 vrije kavels bedoeld om woningen op te zetten die het 
liefst energieneutraal zijn. Uniek voor Roosendaal. De VLP heeft wel bezwaar dat voor de realisatie de 
daarbij behorende normen zijn gebaseerd op een Willem Dreesweg die er niet ligt. Het doortrekken van 
de Willem Dreesweg is voor het slagen van het project essentieel. De VLP wenst en gunt overigens de 
nieuwe toekomstige bewoners veel woonplezier in hun nieuwe woonwijkje.  
 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 1 Doortrekken Willem Dreesweg ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht: 
 
Besluit het college op te dragen: 

1. Om gelijktijdig met de aanleg van de infrastructuur van plangebied ’t Zand de Willem 

Dreesweg door te trekken; 

2. De ontsluiting van het plangebied ’t Zand op deze doorgetrokken Willem Dreesweg te laten 

aansluiten.  

Motie 1 is met 4 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, 
GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen. 
 
Stemverklaring VLP 
Het doortrekken van de Willem Dreesweg is essentieel voor het slagen van dit project. Onze motie is het 
ultieme middel om dit te bereiken. 
 
 
d. Voorstel 42 Milieustraat 2.0 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is amendement 1 Milieustraat 2.0 ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  
 
Beslispunt 2 te vervangen door de volgende beslispunten: 

 het eerste jaar van de nieuwe milieustraat te beschouwen als een pilot periode waarbij geen 
wijziging optreden in de (vaste) kosten van de afvalstoffenheffing 

 de extra eenmalige en de structurele kosten gedurende de pilot te dekken door hiervoor de 
voorziening exploitatie reinigingssector in te zetten.  

 Na de pilot de totale kosten voor de burger opnieuw te bezien 

 Voor zover nodig de beslispunten opnieuw te nummeren 
 
Amendement 1 is met 6 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 25 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66) verworpen.  

 
 
Voorstel 42 is unaniem aangenomen. 

 
 
Stemverklaring VLP: 
De nieuwe ontwikkeling en de verplaatsing van deze milieustraat is op zich een prima initiatief. De wijze 
waarop is misschien niet helemaal optimaal of transparant. Echter de burger heeft nu 40 euro betaald 
en krijgt er 4 tikken voor terug en straks betalen ze nog steeds hetzelfde bedrag, ze scheiden nog 
steeds hetzelfde afval, maar ze verliezen hun tikken. Dat is in weze een bezuiniging en dat is in weze 
ten nadele van de burger. De VLP zal zich altijd blijven inzetten om de lokale lasten voor de burger zo 
laag mogelijk te houden en hier komen we dan ook zeker op terug. Maar we willen de nieuwe 
ontwikkeling niet belemmeren en daarmee de milieustraat niet in de weg zitten. 

 
 
 



  

e. Voorstel 43 Zienswijze begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling 

   Belastingsamenwerking West-Brabant 

 
Voorstel 43 is unaniem  aangenomen. 

 

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 
september 2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


