
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 11 oktober 2018 

 

Raadzaal van het 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. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. 

A.A.B. Theunis, wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt 

(Nieuwe Democraten), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), 

C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), 

D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. 

Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (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), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), 

C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.A. Lok (VVD), 

R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66) (t/m 

agendapunt 6), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.A.B. Theunis (Roosendaalse Lijst), M.W.C. 

Verbeek (VLP), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), 

M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), C.F.J. Verstraten (VVD), G.A. van Zalinge (VLP). 

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur. 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 5 juli 2018 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 5 juli 2018 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 mondelingen vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen 

zijn besproken:  

 

114-2018 Vragen CDA, PvdA, Roosendaalse Lijst – Doorgang Parrotia/Emile van Loonpark 

Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat het gesprek met Alwel binnen een termijn van 3 tot 

4 weken zal plaatsvinden. Daarna wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. 

 

137-2018 Vragen PvdA en CDA - Zonneparken 

Op de vraag van de PvdA, nu er een zevende aanvraag is binnengekomen, of de gemeente nog 

steeds het principe van volgorde van binnenkomst hanteert, heeft wethouder Koenraad 

bevestigend geantwoord.   

 

152-2018 Vragen Roosendaalse Lijst - Wijkagenten 

Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat de problematiek wordt onderkend en buitengewoon 

serieus wordt genomen. Hierbij refereert de burgemeester tevens aan het Actieplan Integrale 

Veiligheid, dat in november/december richting de raad komt.   

 

162-2018 Vragen Roosendaalse Lijst – Ervaringen Wielerexperience 

Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat hij over o.a. de behoefte aan kleedaccommodatie 

en sanitaire voorzieningen in gesprek gaat met de stichting in oprichting. 

 

169-2018 Vragen Roosendaalse Lijst - Verkeersveiligheid Omgang in Wouw 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat er ambtelijk al contact geweest is met de eerste aangever 

die zijn/haar zorgen heeft geuit over de verkeersveiligheid in de straat. Na de vakantieperiode 

komen er nieuwe verkeerstellingen. Daarna wordt er een gesprek gevoerd met de mensen uit de 

straat, zodat er goede definitieve maatregelen kunnen worden bedacht. Wethouder Lok heeft 

hierbij aangegeven dat de straat in 2019/2020 sowieso gereconstrueerd zou worden.  

 

173-2018 (+156-2018) Vragen Roosendaalse Lijst – (Aanvullende) vragen Brandweerkazerne in 

Wouw 

Op de aanvullende vraag van de Roosendaalse Lijst ten aanzien van de verbouwingskosten van 
de voorgenomen locatie aan de Geerhoek heeft burgemeester Niederer toegezegd hier schriftelijk 
op terug te zullen komen.  

 

176-2018 Vragen PvdA – Met hart voor de zorg(economie) 

Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat er geen structurele financiering voorzien was en dat is 

de reden dat er nu gekeken wordt naar alternatieven voor financiering.  

 

177-2018 Vragen VLP – Tussentijds rapporteren 

Op het verzoek van de VLP om bij volgende rapportages de afwijkingen op investeringen te 

vermelden conform de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de vastgestelde financiële 

verordening, heeft wethouder Theunis bevestigend geantwoord.  

 

 

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 42 Nieuw budget starterslening 2018 
b. Voorstel 43 Benoemen monumentenlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
c. Voorstel 44 Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 
d. Voorstel 45 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 
e. Voorstel 46 Bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen 
f. Voorstel 47 Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 
g. Voorstel 48 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 

 
 

6. B-CATEGORIE 
 
a) Voorstel 49  Bestuursrapportage 2018 
 
Voorstel 49 is unaniem aangenomen.  
 
Bij de beraadslaging over dit voorstel is motie 1 Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg 
ingediend.   
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het college op 

• Om de verkeersstudie ‘Beter Bereikbaar Tolberg’ voor 1 juli 2019 te actualiseren met een 
daarbij behorend plan van aanpak; 

• In dit plan, waarin de voorgestelde maatregelen inzake de bereikbaarheid van de wijk 
duurzaam te verbeteren staan opgenomen, een financiële onderbouwing op te nemen, waarbij 
rekening is gehouden met cofinanciering van andere partijen. 

 
Tijdens de beraadslaging is het dictum van de motie als volgt gewijzigd:  

  
Draagt het college op 

• Om de verkeersstudie ‘Beter Bereikbaar Tolberg’ en alle andere opties die de afgelopen jaren 
de revue zijn gepasseerd voor 1 juli 2019 te actualiseren met een daarbij behorend plan van 
aanpak;  

• In dit plan, waarin de voorgestelde maatregelen inzake de bereikbaarheid van de wijk 
duurzaam te verbeteren staan opgenomen, een financiële onderbouwing op te nemen, waarbij 
rekening is gehouden met mogelijke cofinanciering van andere partijen. 

 
De gewijzigde motie 1 is met 30 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, ChristenUnie en D66) en 2 stemmen tegen (SP) aangenomen. 
 
Stemverklaring GroenLinks 
Wij gaan op zich akkoord mits genoteerd hebbende dat met de actualisatie ook zeker alle nieuwe 
en alternatieve duurzame mobiliteitsmogelijkheden van de toekomst –die toch steeds dichterbij 
komen –ook betrokken worden in de rapportage. 
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst 
Wij vinden deze motie overbodig, te meer omdat dit al opgenomen staat in het Bestuursakkoord 
en ook vorige commissievergadering heeft de wethouder al toezeggingen gedaan hiermee aan de 
slag te gaan. Desalniettemin zullen wij de motie toch gaan steunen, maar we vinden hem eigenlijk 
overbodig. 
 
Wethouder Lok heeft tijdens de beraadslaging over motie 1 aangegeven dat de in de motie 
genoemde 1 juli 2019 een discussie blijft; Hij gaat zijn best hiervoor doen, maar het zal moeten 
blijken of deze datum al dan niet gehaald gaat worden.  
 



  

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft tijdens de beraadslaging de wens geuit -en gelijktijdig 
dit als een verzoek neergelegd bij de Auditcommissie- om de volgende Bestuursrapportage nog 
voor het zomerreces 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.  

 
Wethouder Theunis heeft aangegeven de raad in december 2018 in kennis te zullen stellen over 
de maatregelen die genomen moeten worden om het tekort van 1,7 miljoen euro voor dit jaar in te 
halen. 

 
 

7. C-CATEGORIE 

 
a) Raadsmededeling 34-2018 Advies voor de commissie voor de bezwaarschriften over 
 Hulp bij de Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 38-2018 Bezwaarprocedure en
 Beleidsregel WMO HbhPlus 
 
Bij de beraadslaging over dit onderwerp is motie 2 Cliënt Centraal ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit het college te verzoeken om: 
1) Te komen tot een gemeenschappelijke dialoog tussen alle betrokken partijen in de zorg, ten-

einde de ondersteuning van cliënten te verbeteren en toekomstige uitdagingen binnen de 
Wmo gezamenlijk op te pakken; 

2) De zorggesprekken te laten plaatsvinden tussen cliënt, indien aangewezen een cliëntonder-
steuner en WegWijs (Wmo), ervan uitgaande dat hierbij voldoende professionaliteit aanwezig 
is om zowel de huidige zorgvraag als de in de toekomst te verwachten zorgvraag te kunnen 
voorzien van een adequaat ondersteuningsplan;  

3) Het gebruik van een cliëntondersteuner actiever te promoten en nog beter te faciliteren;  
4) Actieve nazorg op basis van regelmatige individuele evaluatie door WegWijs te faciliteren; 
5) Onafhankelijke toetsing te laten plaatsvinden op de geleverde ondersteuningsvraag, zodat 

inzet van zwaardere zorg voorkomen en/of uit gesteld kan worden. Gedacht wordt aan instru-
menten als de geadviseerde klachtenregeling en de controle volgens de NEN2075 normering 
door de GGD; 
Zorgorganisaties te blijven stimuleren de wijkzusters adequaat in te zetten om de cliënt 
daadwerkelijk centraal te kunnen stellen; 
 

Motie 2 is unaniem aangenomen. 
 

Wethouder Raaijmakers heeft ten aanzien van de strekking van de motie wel aangegeven dat zij 
hoopt dat er nuance mogelijk is, wanneer dit uit de gesprekken naar voren komt (als de partijen 
om tafel hebben gezeten).  

 
b)  Eigenstandige motie Jaarlijkse dag van de Roosendaalse Democratie 

 
Bij de beraadslaging over dit onderwerp is motie 3 Jaarlijkse dag van de Roosendaalse 
Democratie ingediend. 
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 

• Medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om structureel op jaarlijkse 

basis een Dag van de Roosendaalse democratie te organiseren voor de leerlingen van het 

middelbaar onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de Associate 

Degrees Academie, onder leiding van de Griffie.  

• De organisatie onder leiding van de Griffie de opdracht mee te geven hierbij samen te werken 

met het College van B&W, de gemeenteraad, Jongerenraad, de scholen en in het bijzonder 

een afvaardiging van leerlingen uit de desbetreffende klassen. 

• De benodigde middelen voor 2019 te dekken uit de algemene reserve, en deze vanaf de 

begroting voor 2020 structureel in de begroting op te nemen. 



  

Wethouder van Ginderen heeft verzocht om de middelen niet uit de Algemene Reserve te dekken 
maar hem de ruimte te geven om, samen met de griffie, te kijken naar een alternatieve dekking. 
Zijn verzoek is om bullit 3 te schrappen. 
 
Tijdens de beraadslaging is bullit 3 uit het dictum geschrapt. Wel is opgemerkt door de indieners 
van de motie dat het om structurele middelen moet gaan.  
 
Het nieuwe dictum luidt:  
 
Verzoekt het college: 

• Medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om structureel op jaarlijkse 

basis een Dag van de Roosendaalse democratie te organiseren voor de leerlingen van het 

middelbaar onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de Associate 

Degrees Academie, onder leiding van de Griffie.  

• De organisatie onder leiding van de Griffie de opdracht mee te geven hierbij samen te werken 

met het College van B&W, de gemeenteraad, Jongerenraad, de scholen en in het bijzonder 

een afvaardiging van leerlingen uit de desbetreffende klassen. 

 De gewijzigde motie 3 is unaniem aangenomen. 
 

c) Eigenstandige motie Jongerenroos 
 
Bij de beraadslaging over dit onderwerp is motie 4 Stel de Jongerenroos in als Roosendaalse 
Jongerenonderscheiding ingediend. 
 
Draagt het college op: 
1. de jongerenroos in te stellen als Roosendaalse jongerenonderscheiding, 
2. samen met de gemeenteraad en de jongerenraad ‘JONG Roosendaal’ een verordening te 

ontwerpen waarin staat wanneer een jongerenroos kan worden uitgereikt, wat daarvoor de 
voorwaarden zijn en hoe het proces van uitreiking verloopt. 

 
Motie 4 is unaniem aangenomen. 
 
De burgemeester stelt voor om de in de motie genoemde verordening ook daadwerkelijk door de 
raad te laten vaststellen. 

 
 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 november 2018. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 
 


