
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 20 juni 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: 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, 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), A.T. 
Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 
D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) 
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), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 
(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans 
(CDA), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst),  
E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé 
(GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: mevr. A. Homma (D66), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), A.J. Vrolijk 
(Roosendaalse Lijst), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), 
S.M.J. Vermeulen (VVD).  
 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
 
De gasten van de raad zijn welkom geheten: Dhr. van Rooij, Dhr. Rommens, Mevr. Verbiest, Mevr. 
Kerseboom, Mevr. Wagemakers, Mevr. Buijs, Dhr. Koppelaar. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 6 juni 2019. 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 6 juni 2019 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 
 
093-2019 PvdA en SP – Vervolgvragen waterhuishouding Landerije 
Op de vraag van de PvdA-fractie wat de gemeente nu verder gaat doen heeft wethouder Raaijmakers 
aangeven dat er meer zal worden gehandhaafd dan in het verleden is gedaan. 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
 
2017-A37 Vragen VLP Gelijke kansen kappersondernemingen 
Op de vraag van de VLP wat de huidige stand van zaken is, heeft wethouder Lok aangegeven dat hij 
de raad hierover uiterlijk in september 2019 nader zal informeren. 
 
Motielijst 
 
- 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 38 Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen 
b. Voorstel 39 Aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 
c. Voorstel 40 Beleidsdocument Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019-2023  

                            “Samenwerken aan veiligheid en veerkracht” 
d. Voorstel 41 Jongerenroos 

 

Stemverklaring CDA (bij voorstel 41): 
Vorige week heeft het CDA in de commissievergadering de vraag opgeworpen of het in het 
raadsvoorstel gekozen moment van uitreiken van de Jongerenroos wel voldoende recht doet aan het 
doel om belangeloze inzet van jongeren te stimuleren. Op voorstel van de voorzitter van de commissie 
heeft daarover overleg plaatsgevonden met de werkgroep, inclusief de Jongerenraad, enkele jonge 
raadsleden en burgerraadsleden en mijzelf, waarvoor mijn dank. De uitkomst van dit overleg is dat de 
uitreiking van de Jongerenroos kan plaatsvinden op de Nieuwjaarsreceptie als vervolgens wordt 
ingezet op communicatie om andere jongeren te enthousiasmeren. Onze verwachting is dat dit ook zal 
gebeuren, door middel van een ambtelijk communicatieplan waarin de Jongerenraad en de scholen 
voor zover mogelijk worden betrokken, en wij zullen dit ook monitoren. Concluderend: het 
raadsvoorstel blijft ongewijzigd. En het CDA zal van harte vóór stemmen.  
 
Stemverklaring VLP (bij voorstel 41):  
Vorige week in de commissievergadering is er veel discussie geweest over het moment van uitreiken 
van de Jongerenroos. Ook overleg na de vergadering heeft niet geleid tot een aanpassing van de 
verordening. De VLP had liever gezien dat de Jongerenroos ook op andere momenten kan worden 
uitgereikt, zoals nu gebeurt bij koninklijke onderscheidingen en bij de rozenspeld. Dit zodat het bereik 
van jongeren kan worden gemaximaliseerd. Desalniettemin kan de VLP instemmen met de 
verordening.  
 
 

6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 42 Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Voorstel 42 is unaniem aangenomen. 



  

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 1 Gebruik expertise gemeenschappelijke 
regelingen voor Roosendaalse Omgevingsvisie ingediend. Met deze motie wordt het college 
opgedragen:  
 
 
Draagt het college op 
1. Om mede namens de gemeenteraad de VRMWB, de OMWB en de GGD op te dragen om (al 

dan niet gezamenlijk) een advies op te stellen over de rol van veiligheid en gezondheid in relatie 
tot de Omgevingswet dat specifiek is toegesneden op de gemeente Roosendaal, 

2. In de zienswijzen voor de begrotingen van de VRMWB, de OMWB en de GGD op te nemen dat 
de hiermee gemoeid gaande kosten in de betreffende begrotingen moeten worden verwerkt. 

 
Motie 1 is unaniem aangenomen. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft voorgesteld om de gemeenschappelijke regelingen het 
gevraagde advies zelf te laten presenteren aan de gemeenteraad van Roosendaal.  

 
 

b. Voorstel 43 Eerste wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019 

 

Voorstel 43 is unaniem aangenomen. 
 
De fracties D66 en VLP zijn van mening dat de communicatie richting de burgers niet optimaal is 
verlopen. Het door de fracties D66 en VLP voorbereide amendement om hieraan tegemoet te willen 
komen is echter niet ingediend. Het blijkt technisch niet haalbaar om de resterende tikken op de 
Saverpas om te zetten in een zgn. kilokrediet, te gebruiken op het nieuwe grondstoffencentrum.  
 
De VLP heeft aangegeven om de komende maanden nog te willen bezien hoe gekomen kan worden 
tot een lastenverlaging van de inwoners. Dit komt terug bij de begroting. Daarnaast heeft de VLP 
aangegeven nog schriftelijke vragen te zullen stellen over het dividend van Saver. 
 
 

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
a. Eigenstandige motie verlenen subsidie aan stichting Heerl’k 

 
Tijdens de beraadslaging over deze eigenstandige motie is amendement 1 Amendement 
eigenstandige motie Verlenen subsidie aan stichting Heerl’k ingediend. Met dit amendement wordt de 
raad voorgesteld:  
 
 
Besluit: 
 
Aan ‘Van mening zijnde dat’ de volgende bullit toe te voegen: 

• Het initiatief van de lokale kerstmarkt in Heerle - maar ook andere initiatieven die voldoen aan de 
subsidievoorwaarden maatschappelijke initiatieven - alsnog in aanmerking zouden kunnen komen 
voor subsidie uit de pot maatschappelijke initiatieven 2019, wanneer de regeling maatschappelijke 
initiatieven 2019 voor een tweede, verkorte ronde wordt opengesteld. 

 
En: 
 
Het dictum van de motie als volgt te wijzigen:  
 
 
 
 



  

 
Verzoekt het college om: 
1. De regeling maatschappelijke initiatieven 2019 in een tweede ronde open te stellen voor het 

resterende bedrag van € 63.547 ten behoeve van initiatieven die plaatsvinden in de periode 1 
oktober 2019 tot en met 31 december 2019 en die nog niet in de eerste ronde door de 
beoordelingscommissie beoordeeld zijn; 

2. Een nadere regel op te stellen en vast te stellen, die deze tweede ronde van de subsidieregeling 
maatschappelijke initiatieven 2019 mogelijk maakt. 

 
Amendement 1 is met 17 stemmen voor (CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en 
Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, SP) aangenomen. 
 
De met het amendement gewijzigde eigenstandige motie is als motie 2 Eigenstandige motie Verlenen 
subsidie aan stichting Heerl’k in stemming gebracht. Motie 2 is unaniem aangenomen. 
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
19 september 2019. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


