
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 31 januari 2019 

 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). 
Griffier: dhr. R.C.G. Dam  
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 
(Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 
Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), D.C.M. Roeken (CDA), 
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), H.W. Emmen (D66), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. 
Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst) R.C.A.W. van 
Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt 
(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. 
Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge 
(VLP). 
 
Afwezig: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. A. van Gestel (VLP), dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse 
Lijst), mevr. W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP) 

 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

Anne Boelen heeft afscheid genomen als gast van de burgemeester.  

Daniek de Haan is geïnstalleerd als nieuwe gast van de burgemeester.  

 

 

Dhr. C.H.D. Hoendervangers is geïnstalleerd als raadslid voor de Roosendaalse Lijst. Hij heeft de 

eed afgelegd. 

 

Dhr. K. Kraak is geïnstalleerd als burgerraadslid voor de fractie Wezenbeek. Hij heeft de belofte 

afgelegd. 

 

Dhr. G.J. Vruwink is geïnstalleerd als burgerraadslid voor de VVD. Hij heeft de belofte afgelegd. 

 

 

Dhr. van Broekhoven is na een schriftelijke stemronde gekozen als lid van de Commissie 

Binnenstad. 

 

Uitslag schriftelijke stemronde: 

Broekhoven: 19 

Wezenbeek: 3 

Verstraten: 6 

 



  

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 

Bij het vaststellen van de agenda is agendapunt 6a, raadsvoorstel Beheerkalender 2019-2023, 
verplaatst naar de A-categorie, als agendapunt 5c. 

 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
20 december 2018. 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 december 
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 

Ten aanzien van de beantwoorde schriftelijke vragen zijn geen aanvullende mondelinge vragen 

ter vergadering gesteld.  

 

c. Actie- en Motielijst 

Actielijst 
2018-A49 Vragen VLP Campus A58 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat er ambtshalve bij de Provincie is afgetast of er ruimte is 
voor de grondwissel, maar dit blijkt niet het geval. De raad heeft eerder deze week bericht 
gekregen dat LPC het college heeft verzocht de vergunning in te trekken. Het college heeft dit 
verzoek ingewilligd. In theorie betekent dit dat de grond te koop zal zijn en, wanneer men dit zou 
wensen, men deze grond zou kunnen aanschaffen voor de realisatie van een zonnepark.  

 
Motielijst 
2017-M11  Arbeidsmarktagenda 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat er vorderingen zijn gemaakt in de 
Arbeidsmarktagenda. Er zijn nog een paar vervolgafspraken met een aantal partners; Dit om tot 
een gedragen plan te komen. Er komt daarnaast binnenkort nog een themabijeenkomst voor de 
raad. Daarna kan de arbeidsmarktagenda aan de raad worden aangeboden. 
 
2017-M12 Sporten voor volwassenen met een krappe beurs 
Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat de strekking van deze motie meegenomen zal 
worden in de hernieuwde sportvisie. Het integrale vraagstuk armoede wordt door wethouder 
Koenraad opgepakt. 

 
 

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

 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd.  

 

a. Voorstel 03 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 BWB 

b. Voorstel 04 Eigen bijdrage Wmo 2019 



  

Stemverklaring ChristenUnie (bij agendapunt 5b): 
Zoals ook tijdens de commissievergadering door de ChristenUnie naar voren is gebracht, is niet 
duidelijk dat de nieuwe wetgeving straks per januari 2020 ook een eigen bijdrage eist voor de 
groepen begeleiding en Hbhplus. Dit blijkt ook uit het feit dat de gemeente pas per 25 februari 
2019 de eigen bijdrage voor deze groepen gaat invoeren en niet zoals voor de rest geldt, per 1 
januari 2019. De ChristenUnie vindt dat de wethouder hiermee te veel vooruit loopt op de zaken 
waardoor juist deze groepen onnodig extra belast worden. En zeker gelet op het feit dat ook de 
dienstencheques gehalveerd zullen worden. We zijn daarom blij met de toezegging van de 
wethouder, dat als inderdaad blijkt dat de wet niet doelt op deze groepen begeleiding en Hbhplus, 
dat het onderwerp van de eigen bijdrage voor deze groepen nog een keer langs de raad komt. 
Vandaar ook dat de monitoring in 2019 zo van belang is. Dank u wel.  

 

c. Voorstel 05 Beheerkalender 2019-2023 
 

 

6. B-CATEGORIE 
 
Er zijn geen voorstellen in de B-categorie geagendeerd. 

 

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen onderwerpen in de C-categorie geagendeerd. 

 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
7 februari 2019  

 
De griffier,       De voorzitter, 

 
 


