
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 19 december 2019 

 

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

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (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), S. 
Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), W. Claessens-Vloedgraven (SP), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. 
El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren 
(SP), D.C.M. Roeken (CDA), 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), 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), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van Nassau 
(CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 
Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), L.C. Villéé 
(GroenLinks) J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: mevr. K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), dhr. K. 
Ahlalouch (PvdA). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:50 uur.  
 
Voorstel toelating tussentijds benoemde raadsleden Claessens en Klaver 
Mevrouw Beens-Van Zundert van de SP en de heer Ahlalouch van de PvdA hebben aangegeven hun 
lidmaatschap van de gemeenteraad te willen opzeggen. In plaats van mevrouw Beens-Van Zundert is 
mevrouw Claessens-Vloedgraven benoemd tot lid van de gemeenteraad van Roosendaal. In plaats 
van de heer Ahlalouch is de heer Klaver benoemd. Beiden hebben hun benoeming aanvaard. Voor 
deze raadsvergadering is de Commissie ter beoordeling van de Geloofsbrieven bijeengeweest 
bestaande uit de heren Verbeek en Hamans en mevrouw De Beer-van Kaam. De commissie 
rapporteert de raad dat zij de geloofsbrieven en verder bij de Kieswet gevorderde stukken heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden. De raad heeft besloten tot toelating van mevr. Claessens-
Vloedgraven en dhr. Klaver. Zij hebben vervolgens de eed (dhr. Klaver) en de belofte (mevr. 
Claessens-Vloedgraven) afgelegd.  
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Het raadsvoorstel 79 - Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor griffie 
is aan de agenda toegevoegd in de A-categorie (hamerstukken), als agendapunt 5e. 
  
 

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

Roosendaal van 28 november 2019 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 november 
2019 is ongewijzigd vastgesteld. 

 



  

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

 

a. Ingekomen stukken 
 
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 
 
217-2019 Vraag en Antwoord VLP – Geluidswering spoorzone 
De VLP wil graag ter voorbereiding van een debat over de geluidswering spoorzone gefaciliteerd 
worden met nadere informatie teneinde met elkaar te kunnen vaststellen in dat debat wat de status is, 
welke afspraken nu precies gemaakt zijn en waar bewoners uiteindelijk in tegemoet gekomen gaan 
worden. Wethouder Lok heeft aangegeven daar nog geen antwoord op te kunnen geven. ProRail 
heeft haar onderzoek afgerond en heeft aan de woningen en aan de huiseigenaren die het betreft een 
voorzet gedaan. Daar moet nog door ProRail met de bewoners en de huiseigenaren over worden 
gesproken. Pas daarna kan worden vastgesteld of en waar ProRail afwijkt van de door de gemeente 
opgestelde stedenbouwkundige visie. De VLP-fractie heeft aangegeven haar verzoek om nadere 
informatie alsnog via de griffie schriftelijk te zullen doorgeleiden. 
 
231-2019 Vraag en Antwoord VLP – Handhaving illegaal in gebruik genomen gemeentegronden. 
De VLP-fractie vraagt of er geconstateerd is dat er ook daadwerkelijk gronden illegaal in gebruik 
waren ongeacht of dat nu wel of niet heeft geleid tot een procedure. Wethouder Raaijmakers heeft 
aangegeven dat er wel illegale gebruiken geconstateerd zijn, maar dat dit niet geleid heeft tot 
juridische procedures.  
 
197-2019 Vraag en Antwoord VLP – Ontwikkelingen Stationsgebied overlast en veiligheid 

De VLP-fractie constateert dat het college aan de slag gaat met de herinrichting van het 
Stationsplein en middels de mobiliteitsagenda met de veiligheidsaspecten voor de kruising 
Brugstraat-Stationsstraat. Binnen dit gebied wordt echter volop overlast ervaren en staan of 
dreigen panden te verpauperen. Ook is het niet duidelijk welke consequenties de 
ontwikkeling van sommige huizen en bedrijfspanden gaat hebben op de leefbaarheid en 
uitstraling van Roosendaal als visitekaartje van Roosendaal bij binnenkomst van de stad 
vanuit het station. Wat de VLP betreft past hier een integrale aanpak van dit gebied met alle 
facetten hierboven genoemd. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat hij ook een integrale 
aanpak voorstaat, waarbij het zowel gaat om de verkeerssituatie, gebiedsontwikkeling en 
handhaving en toezicht. Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er intensief overleg is met 
de bewoners waar ook een aantal acties uit zijn geresulteerd. Wel moet er onderscheid 
worden gemaakt tussen wat legaal is en wat illegaal is. Wat legaal is, is toegestaan, maar 
dat wat illegaal is, wordt met controles aangepakt.     
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
 
2017-A1 – Gemeentegarantie De Kring 
De SP-fractie heeft voorgesteld om actiepunt 2017-A1 van de Actielijst af te voeren. De raad heeft 
hiermee ingestemd.  
 
Motielijst 
 
2019-M3 – Sneller aan de lader 
De fractie van GroenLinks wil graag weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot alle 5 de 
punten genoemd in de motie. Wethouder Lok heeft hier ter vergadering een uitgebreide toelichting op 
verzorgd.  
 
2019-M39 – Roosendaal Schoon 



  

Deze motie staat op de Motielijst met daarbij het voorstel: afvoeren van de motielijst. Dit naar 
aanleiding van de afdoeningsbrief die wethouder Koenraad 9 december 2019 heeft gestuurd. De SP-
fractie heeft ter vergadering aangegeven dat zij deze motie nog niet van de motielijst afgevoerd wil 
zien en dat ze de uitwerking van deze motie wil agenderen voor een Commissievergadering. De raad 
heeft ermee ingestemd om deze motie vooralsnog op de motielijst te laten staan. 
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

 

a. Voorstel 74 Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij 
werkgeversvereniging  

b. Voorstel 75 Vaststelling bestemmingsplan Kroeven 
c. Voorstel 76 Najaarsbrief Financiën 2019 
d. Voorstel 77  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor realiseren zonnepark nabij 

  bedrijventerrein Heerle 
e. Voorstel 79 Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor griffie 

 
 

6. B-CATEGORIE 

Er zijn geen voorstellen ter bespreking geagendeerd. 
 

 
7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
a. Ingekomen B&W-Brief – Wethouder Lok – rapport vestigingsklimaat Vijfhuizenberg 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 1 Stimuleringsregeling lokale economie ingediend. Met 
deze motie wordt het college voorgesteld:  
 
Draagt het college op: 
1. Een raadsvoorstel voor te bereiden waarin wordt uitgewerkt onder welke voorwaarden een 

revolverend fonds kan worden ingesteld waarmee nieuwe vestiging van ondernemers op woon-
werkkavels op bedrijventerreinen kan worden gestimuleerd door middel van het uitgeven van een 
gunstige lening voor het gedeelte van de investering in het kavel dat overblijft na het afsluiten van 
een bedrijfshypotheek; 

2. Dit raadsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voor te leggen. 
 
Motie 1 is unaniem aangenomen.  
 
 

8. Sluiting  

 
De burgemeester heeft een afscheidswoord gericht aan het vertrekkende raadslid mevr. Beens-Van 
Zundert en aansluitend nog even teruggeblikt op het afgelopen jaar.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur en wenst eenieder fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020 toe. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
16 januari 2020. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


