
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 20 december 2018 

 

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

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). Bij agendapunt 6b: dhr. C.J. Gabriëls (plv. vz. raad) 
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), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), 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: 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), 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), K.A. Raggers (D66, afwezig vanaf agendapunt 6c), 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. K. Ahlalouch (PvdA) 

 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

De voorzitter feliciteert het raadslid dhr. Brouwers met zijn verjaardag. 

 

De voorzitter meldt dat het raadslid dhr. Wezenbeek verder wil gaan als zelfstandige fractie: 

‘Wezenbeek’.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Het raadsvoorstel benoeming lid van de Vertrouwenscommissie (dhr. Wezenbeek) is toegevoegd 
aan de B-Categorie als agendapunt 6.a.a.  

 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
22 november 2018. 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 22 november 
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 

206-2018 Intrekken vergunning campus A58 
De VLP-fractie vraagt wethouder Lok of hij het initiatief wil nemen om gemeente, provincie en alle 

partijen bij elkaar te brengen om de ruil van de gronden van de campus A58 mogelijk te maken. 

Dhr. Lok heeft toegezegd in gesprek te zullen gaan met de provincie om te kijken of dit tot de 

mogelijkheden behoort.  

 

c. Actie- en Motielijst 

Actielijst 
2018-A18 Raadsvoorstel afgifte ontwerp vvgb t.b.v. de plannen voor het realiseren van 
zonneparken nabij de A58 én nabij de Evertkreekweg in Roosendaal i.c.m. Raadsmededeling 17-
2018 Beleidsvisie Zonne-energie. 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt aan de twee aanvragen die 
voor de zomer van 2018 het verste waren; 15 januari 2019 komen de stukken in het college en 
dan kan de raad die eind januari 2019 behandelen, maar dat is onder de voorwaarde dat de 
anterieure overeenkomsten dan wel afgesloten zijn. Er is een tweede ronde SDE-subsidies en als 
vorengenoemd tijdspad wordt gehaald, dan kunnen de aanvragers deze tweede ronde halen. 

 
Motielijst 
2016-M48 Motie geen kind mag opgroeien in armoede 
De PvdA-fractie heeft aangegeven dat uitvoering is gegeven aan deze motie en stelt voor om 
deze motie af te voeren van de motielijst.  
 
2016-M54 Motie Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
De SP-fractie heeft aangegeven dat deze motie van de motielijst kan worden geschrapt omdat 
hieraan uitvoering is gegeven en geeft daarnaast aan dat er een relatie is met motie 2017-M16 
motie meer Werk op Maat banen. Van deze laatste motie wil de SP-fractie een stand van zaken 
(zie: 2017-M16 Motie meer Werk op Maat banen).    
 
2017-M14 Motie onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten  
De SP-fractie verzoekt om een stand van zaken. Wethouder van Ginderen geeft aan dat hij dit 
mee zal nemen in de uitgewerkte nota Sportvisie (2018-M17: Motie visie op sport en bewegen). 
Daarbij geeft wethouder van Ginderen wel aan dat in de motie weliswaar Stichting Paul genoemd 
wordt, maar dat er op dit moment geen signalen bekend zijn dat er een behoefte is bij Stichting 
Paul aan meer geld of meer ondersteuning. Het gaat Stichting Paul vooral om meer bereik van de 
doelgroep.  
 
2017-M15 Motie onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten 
De SP-fractie verzoekt om een stand van zaken. Wethouder van Ginderen heeft aangegeven 
hierover in contact te zijn met MBO en Stichting Leergeld om te kijken hoe de ondersteuning zo 
optimaal mogelijk kan worden ingericht. Hier ligt ook een relatie met het armoedebeleid, om 
ervoor te zorgen dat, als het gaat om de financiën, er geen drempel is om te kunnen studeren. Die 
relatie loopt wethouder van Ginderen parallel met collega-wethouder Koenraad die vorige week is 
gestart met de dialoogsessies over armoede in het maatschappelijk veld. Dit wordt dus nog 
vervolgd.  
 
2017-M16 Motie meer Werk op Maat banen. 
De SP-fractie verzoekt om een stand van zaken. Wethouder van Ginderen geeft aan dat deze 
motie is afgedaan. Wethouder van Ginderen spreekt hierbij over de nieuwe term ‘Garantiebanen’;  



  

De ambitie voor 2018 van 8 garantiebanen is gerealiseerd. In januari 2019 zal getracht worden om 
nog eens 5 garantiebanen te realiseren. Daarmee probeert de gemeente de voorbeeldfunctie en 
aanjaagfunctie naar anderen -niet alleen de overheden maar juist ook het bedrijfsleven- te laten 
zien. 
 
2017-M26 Motie global goals gemeente 
De PvdA-fractie verzoekt om een stand van zaken. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat 
de global goals zijn onderzocht op relevantie. De global goals die relevant zijn, zullen worden 
meegenomen in het Actieprogramma Futureproof. De actualisering krijgt de raad eind januari 
2019. De gemeente is aangemerkt als global goals gemeente.  
 
2018-M6 Eigenstandige motie Subsidie Openluchttheaters 
Wethouder Theunis heeft aangegeven een structurele vergoeding van €4000 ten behoeve van 
onderhoud voor beide openluchttheaters beschikbaar te willen stellen. De motie is afgedaan met 
de toezegging van de wethouder dat het onderzoek specifiek naar Vrouwenhof gecontinueerd 
wordt. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij hoopt hier voor de zomer van 2019 
helderheid over te hebben.  
 
 

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

 
a. Voorstel 59 Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening 
b. Voorstel 60 Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie gemeenschappelijke regeling Werkplein 

  Hart voor West-Brabant 2016 
 

 

6. B-CATEGORIE 
 

6.a.a. Voorstel 64 benoeming lid Vertrouwenscommissie  
 
Over voorstel 64 is door middel van een schriftelijke stemronde gestemd.   
De uitslag van de stemming is als volgt:  
28 stemmen voor 
4 stemmen tegen  
1 stem ongeldig  
 
Voorstel 64 is aangenomen.  
 
 

a. Voorstel 61 Najaarsbrief Financiën 
 
Voorstel 61 is unaniem aangenomen.  

 
Wethouder Theunis heeft toegelicht dat het succes van de lobby inzake beschermd wonen en de 
Najaarsbrief elkaar hebben gekruist, anders waren de uitkomsten van de lobby ook meegenomen. 
Feitelijk maakt het niet uit; Het komt terug in de Jaarrekening 2018 en de raad wordt dan in positie 
gebracht.  
 
Wethouder Theunis heeft voorts aangegeven dat hij aan de Auditcommissie het voorstel heeft 
gedaan om het komende jaar te werken met een Voorjaarsbrief en een Najaarsbrief in plaats van 
1 Bestuursrapportage. Hierbij heeft wethouder Theunis tevens het voorstel gedaan om wat 
globaler de cijfers te tonen (grotere getallen) dan met de huidige Bestuursrapportage het geval is. 

 
 
 



  

b. Voorstel 62   Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 en Actieplan Integrale 
Veiligheid 2019 

 

Voorstel 62 is unaniem aangenomen.  

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 1 Wijk-BOA’s ingediend. Met deze motie wordt 

het college verzocht:  

 
 Verzoekt het college om:  

1. Uit de bestaande formatie vaste wijk-BOA’s aan te wijzen ten behoeve van de Roosendaalse 

wijken en dorpen.  

Motie 1 is met 23 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, GroenLinks, D66) en 11 

stemmen tegen (VVD, PvdA, SP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) 

aangenomen. 

Burgemeester Niederer heeft deze motie ontraden en heeft daarbij aangegeven dat hij zware 

bedenkingen heeft ten aanzien van de uitvoerbaarheid van deze motie.  

Daarnaast is tijdens de beraadslaging over dit onderwerp motie 2 Pop up store Veiligheid 

gemeente Roosendaal ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  

Verzoekt het college om:  
1. Een onderzoek uit te voeren, in samenwerking met politie, ondernemers en het gemeentelijk 
apparaat, naar de haalbaarheid van het openen van een Pop-up store Veiligheid in de 
Roosendaal, waar een centrale plek is ingericht voor politie en BOA’s, mogelijk aangevuld door 
vrijwilligers en ambtenaren;  

2. De raad voor de Kadernota 2020 op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het 
onderzoek. 
 
Motie 2 is met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Burger 
Belangen Roosendaal, Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (VLP, SP, ChristenUnie, D66) 
aangenomen. 
 
Burgemeester Niederer heeft deze motie ontraden en heeft daarbij aangegeven dat hij hier weinig 
bij voor kan stellen wat betreft effectiviteit.  
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 3 Aanpak illegale bewoning 
ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om:  
1. Een BRP controleur toe te voegen aan ons team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. 
2. Te onderzoeken of panden voor kamerverhuur vergund kunnen worden. 
3. Te onderzoeken om een nachtregistratie te verplichten voor deze panden.  
 
Burgemeester Niederer heeft tijdens de beraadslaging aangegeven dat binnen het team 
Veiligheid, Toezicht en Handhaving reeds 10 medewerkers zijn aangewezen als 
controleur/toezichthouder op het BRP. 
 
Het dictum van motie 3 is naar aanleiding hiervan tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 

 
 Verzoekt het college om:  
1. Te onderzoeken of panden voor kamerverhuur vergund kunnen worden.  

2. Te onderzoeken om een nachtregistratie te verplichten voor deze panden.  
 



  

Motie 3 is met 24 stemmen voor (Roosendaals Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie) en 10 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66,Wezenbeek) 
aangenomen. 
 

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 4 Impuls meer slagkracht Toezicht & 
Handhaving ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om:  
1. Een nieuw bestedingsvoorstel voor te leggen aan de raad hoe het extra toegekende bedrag van 
50.000 euro daadwerkelijk besteed kan worden aan meer armslag voor extra inzet in het 
tegengaan van illegale afvaldump en het concreet tegengaan van overlast en hinder in onze 
wijken en dorpen en inwoners hier actief bij te betrekken (in plaats van het uitvoeren van diverse 
analyses  

 
Motie 4 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, GroenLinks, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 8 stemmen tegen (VVD, PvdA, SP) 
aangenomen. 
 
Burgemeester Niederer heeft aangegeven dat hij, geënt op de opdracht uit het amendement er 
voor zal zorgen dat hij voorstellen zal voorbereiden voor de illegale afvaldump in het buitengebied 
en concrete voorstellen van hoe de algehele veiligheidsaanpak in wijken en dorpen handen en 
voeten kan worden gegeven (binnen de €50.000 en binnen het gegeven dat dit incidenteel geld 
is).  
 
 
Burgemeester Niederer heeft, op verzoek van de ChristenUnie, toegezegd om in de loop van 
2019 de raad een update te geven ten aanzien van de stand van zaken overdracht 
bestuursrechtelijke taken handhaving bordelen van de politie richting de gemeente.  

  

c. Voorstel 63 Kredietvotering Huis van Roosendaal 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is amendement 1 Bestemmingsreserve kosten 
onvoorzien Huis van Roosendaal ingediend:  

 
Besluit:  
Beslispunt 1 ‘Het totaalkrediet ten behoeve van het project Huis van Roosendaal beschikbaar te 
stellen’  
 
Aan te vullen met:  
‘Met dien verstande dat:  
1. De middelen die in het voorstel specifiek gereserveerd worden voor mogelijke risico’s en 
onvoorziene projectkosten onder te brengen in een aparte bestemmingsreserve ‘Kosten 
onvoorzien Huis van Roosendaal’.  
 
Amendement 1 is met 6 stemmen voor (PvdA, SP, Burger Belangen Roosendaal, D66) en 27 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, GroenLinks, ChristenUnie, Wezenbeek) 
verworpen. 
 

 
Voorstel 63 is unaniem aangenomen.  
 
 
Wethouder Lok heeft  toegezegd de checklist grote projecten te zullen gaan gebruiken. 
Wethouder Lok heeft hierbij gerefereerd aan de brief van de Auditcommissie (17 december 2018), 
waarin is aangegeven dat de checklist in 2019 wordt geëvalueerd en, waar wenselijk, aan zal 
worden gepast. Wethouder Lok heeft aangegeven dat, mocht er een gewijzigd exemplaar van de 
checklist grote projecten komen, hij dit gewijzigd exemplaar zal hanteren.  
 



  

 

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

 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
31 januari 2019  

 
De griffier,       De voorzitter, 

 
 


