
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 25 januari 2018 

 

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

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. C.J. Gabriëls (plv. voorzitter) 

Griffier: dhr. R.C.G. Dam (plv. griffier) 

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

De dames: W. Claessens-Vloedgraven (SP), 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.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), J.C.J.M. van 

Dorst (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), P.R. Klaver (PvdA), B. 

Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), 

A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. H.W. Emmen (D66), dhr. A.A.M. Mol (CDA), dhr. G.A.W.A. 

Verhoeven (VVD), dhr. M.J. van der Aa (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), dhr. 

J.M.L. Niederer, burgemeester, dhr. C.A.E.M. van Poppel, wethouder. 

 

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

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Het CDA wil motie 4 - Cameratoezicht (agendapunt 6a) intrekken. De raad heeft hier in meerderheid 
mee ingestemd. Het raadslid dhr. Schijvenaars (fractie Nieuwe Democraten) heeft aangegeven hier 
wel bezwaar tegen te hebben. 
 
De PvdA-fractie trekt haar agendering van Raadsmededeling 64-2017 Regionaal afsprakenkader 
bedrijventerreinen en convenant kantorenbeleid West-Brabant in. De raad wordt voorgesteld om 
agendapunt 7a derhalve van de agenda te halen. De raad heeft hier in meerderheid mee ingestemd.  
Het raadslid dhr. Schijvenaars (fractie Nieuwe Democraten) heeft aangegeven hier wel  bezwaar 
tegen te hebben. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 21 december 2017 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 21 december 
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 
 

De volgende aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
besproken: 

 
001-2018 Vragen PvdA - Ontwikkeling De Meeten II 
Wethouder Theunis heeft toegelicht dat het college met de actiegroep van de Landerije heeft 
afgesproken dat, zolang het college geen visie heeft ontwikkeld (t.a.v. hoe om te gaan met de Meeten 
II) de ontwikkeling ervan on hold wordt gezet. Dit geldt niet voor het gebied ‘de Boemerang’ (de 
percelen eromheen; Deze worden verkocht en gevuld). Maar het middengebied dat ter discussie staat, 
wordt on hold gezet.  
 
363-2017 vragen PvdA en VLP – Zwartboek met hart voor de zorg en FNV Lokaal 
Wethouder van Poppel heeft aangegeven dat, om een overzicht van het verloop (qua aantal 
meldingen) inzichtelijk te kunnen maken, er verschillen zitten in de grafiekindeling (aangepaste 
schaal). Dit was bij sommige aanbieders nodig om het verloop in beeld te kunnen brengen.  
 

C. Actielijst en Motielijst 
 

Actielijst 
- 
 
Motielijst 
- 

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

a. Voorstel 1  Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2  
  Wouwse Plantage 

b. Voorstel 2 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Vosstraat 38 te 
Roosendaal 

c. Voorstel 3 Nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
  Roosendaal 

d. Voorstel 4 Verordening Interferentiegebieden bodemenergie 
 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Motie 4 – Cameratoezicht (Kadeplein)  
 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda komen te vervallen.  
 
 

b. Voorstel 5 Rekenkameronderzoek Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte  
 
Tijdens de beraadslaging is amendement 1 Onderhoud en Beheer openbare ruimte duurzaam op orde 
ingediend. Met dit amendement wordt het college opgedragen: 
 



  

Besluit:  
 
Beslispunt 3 toe toevoegen:  
 
3. De beslispunten onder 1 en 2 nader uit te werken en qua inhoud de basis te laten zijn voor de 
nieuwe bestuursperiode en deze beslispunten op te nemen in het raadstestament ter afsluiting van de 
huidige bestuursperiode, zodat het nieuwe gemeentebestuur beleid kan vaststellen dat zich richt op 
een structureel goed, aanvaardbaar, consistent, duurzaam en realistisch niveau t.a.v. het onderhoud 
en beheer van de Roosendaalse openbare ruimte; 
 
Amendement 1 is met 10 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, Nieuwe Democraten) en 18 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, SP, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst (voor amendement en motie) 
Wij willen dat de openbare ruimte in onze gemeente ten minimale beantwoordt aan het schoon, heel en 
veilig principe en dat de huidige kwaliteitsniveaus verhoogd worden ten opzichte van de huidige 
streefwaarde. Reeds in de commissie gaven wij aan dat we dit goed willen borgen en dat we graag zien 
dat het bepalen en toepassen van realistische streefwaarden voor onderhoud en beheer openbare ruimte 
leiden naar uitvoerbaar en consistent beleid binnen een gedegen en gedragen visie. Het amendement en 
de motie vinden wij daarvoor niet het juiste instrument. Het bestuursakkoord 2018-2022 wel. En om die 
reden zal de Roosendaalse Lijst tegen het amendement en de motie gaan stemmen.  
    
Stemverklaring SP (voor amendement en motie) 
Als SP onderschrijven wij dat het beheer van het groen en grijs heel belangrijk is voor onze inwoners en 
dat met een goed kwaliteitsniveau de leefbaarheid van onze inwoners verhoogd wordt. We hopen dan 
ook dat in maart de inwoners van Roosendaal een goede keuze daarin gaan nemen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten (voor amendement en motie) 
Wij hadden geen stemverklaring willen afleggen overigens, maar als vervolgens via stemverklaringen 
plotseling allerlei politieke uitspraken krijgen te horen van partijen die hebben gezwegen tijdens de eerste 
en tweede termijn, dan vinden wij dat buitengewoon jammer, dat het debat op die manier wordt ontlopen. 
 
Stemverklaring VLP (voor amendement en motie) 
Zowel het amendement als de motie zijn geheel in lijn met wat de VLP voorstaat, dus wij gaan voor beide 
voorstemmen.  
 
Voorstel 5 is unaniem aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 1 onderhoud en beheer openbare ruimte structureel op orde ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het college op:  

 De raad voor de zomer een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau Groen 

en Grijs structureel te verhogen. 

 
Motie 1 is met 8 stemmen voor (VVD, VLP, Nieuwe Democraten) en 20 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66) verworpen. 
 
Zie stemverklaringen Roosendaalse Lijst, SP, Nieuwe Democraten en VLP hierboven. 
 

7. C-CATEGORIE 
 
a. Raadsmededeling 64-2017 Regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen en convenant 

kantorenbeleid West-Brabant 

 

Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda komen te vervallen.  

 



  

 
b. Raadsmededeling 71-2017 Resultaten Bewonersenquête 

 
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Opvolging resultaten bewonersenquête ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht: 

 

Besluit 

Ten einde de raad in de gelegenheid te stellen om de resultaten van de bewonersenquête beter te 

kunnen betrekken bij zijn kaderstellende en controlerende rol: 

Het college op te dragen: 

• Om bij het aanbieden van de P&C-stukken (programmabegroting en jaarstukken), naast een 

kwantitatieve weergave van de resultaten van de bewonersenquête tevens een 

toelichting/onderbouwing bij de resultaten aan te leveren.  

 

 
Motie 2 is aangehouden.  
 

Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat hij geen concrete datum kan afspreken waarbij hij 
heeft terugverwezen naar zijn beantwoording op de schriftelijke vragen van de PvdA (012-2018 Vragen 
PvdA Campagne gewenst gedrag).  
N.B: in de beantwoording op de schriftelijke vragen van de PvdA heeft wethouder Lok aangegeven dat 
hij aan collega wethouders zal vragen welke thema’s volgens hen in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een campagne en daarnaast de toezegging om te proberen voor de verkiezingen de raad hierover 
meer duidelijkheid te verschaffen (na een goede onderbouwde inventarisatie van thema’s).  
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 1 maart 
2018 

 

De griffier,      De voorzitter,  


