
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 11 juni 2020 

 

De Kring, Kerkstraat 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. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen 
Roosendaal), 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), E.G.A. van der Star-Deijkers 
(VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (SP), 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.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. 
Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks) J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA) G.A. 
van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: - 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur. 
 
Voorstel 15 - Toelating tussentijdse benoeming raadsleden Beens en Schillemans 
Aan Mevrouw Claessens-Vloedgraven van de SP is tijdelijk ontslag verleend als raadslid wegens 
ziekte. De heer Vrolijk van de Roosendaalse Lijst heeft zijn lidmaatschap van de gemeenteraad 
opgezegd. Voor de duur van het ziekteverlof van mevrouw Claessens-Vloedgraven is dhr. Beens 
benoemd tot lid van de gemeenteraad van Roosendaal. In de plaats van de heer Vrolijk is de heer 
Schillemans 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. Dhr. Hamans rapporteert de raad dat de commissie de 
geloofsbrieven en verder bij de Kieswet gevorderde stukken heeft onderzocht en in orde heeft 
bevonden. De raad heeft besloten tot toelating van dhr. Beens en dhr. Schillemans. Zij hebben 
vervolgens de belofte (dhr. Beens) en de eed (dhr. Schillemans) afgelegd.  
 
Installatie burgerraadsleden 
Dhr. (Gé) Jacobs en mevr. (Diny) van Aart zijn als burgerraadsleden geïnstalleerd. Beiden hebben de 
belofte afgelegd. 
 
Afscheid Jos Vrolijk 
Er is afscheid genomen van vertrekkend raadslid Jos Vrolijk.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 

 



  

De raad heeft ingestemd met het verzoek van de VVD-fractie om de eigenstandige motie “Jongeren in 
actie tijdens de coronacrisis” als spoedeisende eigenstandige motie aan de agenda toe te voegen. De 
motie is aan de agenda toegevoegd onder de C-categorie als agendapunt 7b. 
 
De raad heeft ingestemd met het verzoek van de VLP-fractie om de eigenstandige motie “Meer 
standplaatsen voor woonwagens.” als spoedeisende eigenstandige motie aan de agenda toe te 
voegen. De motie is aan de agenda toegevoegd onder de C-categorie als agendapunt 7c. 
 
 

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

Roosendaal van 28 mei 2020. 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 mei 2020 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 
 
Over de volgende beantwoorde schriftelijke danwel raadsvragen is ter vergadering een aanvullende 
mondelinge vraag gesteld. 
 
53-2020 Raadsvragen Roosendaalse Lijst – Veiligheid BOA’s 
De aanvullende mondelinge vraag is tweeledig: enerzijds de vraag of BOA’s al uitgerust zijn met 
bodycams en anderzijds hoe de burgemeester tegen het gebruik van een wapenstok aankijkt voor 
BOA’s, nu dit lokaal met de driehoek geregeld kan worden. Burgemeester Van Midden heeft 
aangegeven dat er voor de BOA’s 4 bodycams zijn aangeschaft en dat die binnen korte termijn 
operationeel kunnen worden. Daarnaast heeft burgemeester van Midden aangegeven dat de 
gebiedsofficier is verzocht om een onderzoek te doen naar wat de mogelijkheden zijn voor het 
wapenarsenaal van de BOA’s in het politiedistrict. Burgemeester van Midden verwacht de raad over 
de resultaten van dit onderzoek na de zomer te kunnen informeren. 
 
61-2020 Raadsvragen Wezenbeek en VLP – Zigzag beleid betreft parkeren Nieuwstraat 
De vraag heeft betrekking op het antwoord op vraag 4, waarin staat dat de 6 parkeerplaatsen formeel 
ten behoeve van het personeel van de school zijn. Fractie Wezenbeek heeft hierover om nadere uitleg 
gevraagd. Wethouder Lok heeft aangegeven dat de gemeente de uitspraak van de Raad van State 
volgt, die heeft geoordeeld dat deze parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel van de school 
zijn. In de praktijk worden de parkeerplaatsen soms ook gebruikt door bezoekers van bewoners, maar 
eigenlijk kan dat niet, gelet op het oordeel van de Raad van State, dat de parkeerplaatsen bestemd 
zijn voor het personeel van de school.  
 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag danwel opmerking over de actielijst binnen gekomen.  
 
 
Motielijst 
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag danwel opmerking over de actielijst binnen gekomen.  
 
 



  

5. A-CATEGORIE  

Er zijn geen voorstellen in de A-categorie. 
 
 

6. B-CATEGORIE 
Onderstaand voorstel is geagendeerd in de B-categorie. 
 

a. Voorstel 14  Stedenbouwkundig Plan Groot Mariadal 

 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 14 is amendement 1 Appartementen Kloosterstede 
ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘Het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal vast te stellen’  
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 
Het volgende tekstdeel op pagina 34 van het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal inzake 
deelgebied B. Kindcentrum en Kloosterstede:  
 
‘Aan de westzijde van dit deel langs de Kloosterstraat wordt Kloosterstede gerealiseerd. Dit is een 
appartementengebouw in getrapte vorm. 5 lagen aan de pleinzijde en 2 tot 3 bouwlagen aan de 
Oostzijde’.  
 
Wordt gewijzigd in:  
‘Aan de westzijde van dit deel langs de Kloosterstraat wordt Kloosterstede gerealiseerd. Dit is een 
appartementengebouw in getrapte vorm, in hoogte niet hoger dan het Huis van Roosendaal. Het 
aantal woonlagen dient passend te zijn in afstemming met de directe omgeving en passend te zijn 
binnen de context van Groot Mariadal’. 
 
Amendement 1 is met 32 stemmen voor (VLP, PvdA, Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, 
Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (SP) 
aangenomen. 
 
 
Tevens is Amendement 2 Deelgebied Oase ingediend. Met dit amendement wordt de raad 
voorgesteld om te besluiten: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘Het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal vast te stellen’  
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 
De tekst op pagina 40 van het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal inzake deelgebied C. Oase:  
 
‘Momenteel ligt er een grote parkeerplaats achter het HUIS van Roosendaal voor personeel. In de 
toekomst komen deze plaatsen te vervallen. Op deze ruimte wordt nieuw groen en water aangelegd, 
aansluitend op de bestaande tuin van het HUIS van Roosendaal. Het is ook een prachtige plek om te 
wonen, daarom zijn hier 2 kleinschalige appartementsgebouwtjes gesitueerd. 1 bouwlaag aan de 
westzijde, max 3 bouwlagen aan de oostzijde, in totaal maximaal 16 woningen. Deze woningen zullen 
ook de sociale veiligheid in de avonduren voor dit deel van de tuinen verbeteren. Extra groen en water 
versterken hier ook de kwaliteit van de tuinen en wordt de biodiversiteit wordt versterkt. Tussen 
Stroomgaard en Oase is een noord/ zuidverbinding opgenomen voor voetgangers door de tuin en 



  

naar de school en voor de auto’s van de bewoners van de appartementen. Doorgaand fietsverkeer en 
autoverkeer is hier niet mogelijk’. 
 
 
Wordt gewijzigd in:  
 
‘Momenteel ligt er een grote parkeerplaats achter het HUIS van Roosendaal voor personeel. In de 
toekomst komen deze plaatsen te vervallen. Op deze ruimte wordt nieuw groen en water aangelegd, 
aansluitend op de bestaande tuin van het HUIS van Roosendaal en de Ludwigstraat. Het kan ook een 
prachtige plek zijn om te wonen. Samen met bewoners van de Ludwigstraat zal worden bekeken hoe 
landschappelijk de tuinen en woningbouw in het gebied worden geïntegreerd. Het uitgangspunt hierbij 
is dat de ontwikkelingen in dit deelgebied de sociale veiligheid in de avonduren voor dit deel van de 
tuinen zal verbeteren. Extra groen en water versterken hier ook de kwaliteit van de tuinen en wordt de 
biodiversiteit wordt versterkt. Tussen Stroomgaard en Oase is een noord/ zuidverbinding opgenomen 
voor voetgangers door de tuin en naar de school en voor de auto’s van de bewoners van mogelijke 
woningen/appartementen. Doorgaand fietsverkeer en autoverkeer is hier niet mogelijk’. 
 
Amendement 2 is met 32 stemmen voor (VLP, PvdA, Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, 
Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (SP) 
aangenomen. 
 
 
Het geamendeerde voorstel 14 is met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
Bij de beraadslagingen is tevens motie 1 Inwonersconsultatie Groot Mariadal ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om: 
1. In het vervolgproces - met name rondom het definitief ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal - 

meer tijd te nemen voor inwonersconsultatie, door volop het gesprek aan te gaan met de 
omwonenden over hun directe leefomgeving en de afspraken die daarover gemaakt kunnen 
worden; 

2. De raad hierover te informeren vooraleer het definitief ontwerpbestemmingsplan in procedure te 
brengen;  

 
Motie 1 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (CDA en GroenLinks) 
aangenomen. 
 
 
Tevens is motie 2 Verkeersveiligheid centrumgebied Noord ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht:  
 
Verzoekt het college om: 
1. De eerder verrichte verkeerskundige onderzoeken inzake Groot Mariadal te actualiseren en de 

uitkomsten daarvan onderdeel te laten uitmaken van het definitief ontwerpbestemmingsplan Groot 
Mariadal; 

2. Een advies te laten opstellen ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte in het 
centrumgebied Noord dat is gericht op een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling en 
parkeerdrukspreiding;  
 

Motie 2 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (CDA en GroenLinks) 
aangenomen. 
 
 
 
 



  

 
 

7. C-CATEGORIE 
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
7a. Motie Gemeentefonds in relatie tot het Sociaal Domein  
 
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 3 Gemeentefonds in relatie tot het Sociaal Domein als 
eigenstandige motie ingebracht. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 
 
1. Deze motie onder de aandacht te brengen van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, alle fracties in de Tweede Kamer der Staten Generaal en de VNG; 
2. De Minister te verzoeken de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te 

brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke 
opgaven waarvoor gemeenten staan; 

3. In het verlengde hiervan de Minister te verzoeken te borgen dat gemeenten voldoende middelen 
krijgen om de noodzakelijke transformatie in het sociaal domein vorm te kunnen geven; 

4. De minister te verzoeken het ‘trap op trap af systeem’ niet van toepassing te verklaren op het 
Sociaal Domein; 

5. Deze motie te delen met de De9-gemeenten (zijnde Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) met het verzoek de 
raden op te roepen een gelijkluidende motie aan te nemen en deze ter kennis te brengen van het 
Rijk, zodat daarmee een sterk regionaal signaal wordt afgegeven vanuit De9-gemeenten West-
Brabant.  

 
Motie 3 is met algemene stemmen aangenomen.  
 
 
7b. Motie Jongeren in actie tijdens de coronacrisis  
 
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 4 Jongeren in actie tijdens de coronacrisis als 
eigenstandige motie ingediend. Met deze motie spreekt de raad uit:  
 
Spreekt uit: 

1. De oproep van de minister-president en de Jongerenraad en Jongerenwerk Roosendaal te 
ondersteunen en alle Roosendaalse jongeren nogmaals te vragen om de handen uit de 
mouwen te steken om samen corona onder controle te krijgen; 

 
2. Benieuwd te zijn naar de ideeën en inbreng van Roosendaal en daarom een uitvraag te 

doen aan alle jongeren(organisaties) om hun ideeën kenbaar te maken bij de gemeenteraad 
en het College van Burgemeester en Wethouders; 

 
3. Deze ideeën, suggesties en oplossingen te laten verzamelen door de griffie via bestaande 

digitale kanalen.  

 
Motie 4 is met algemene stemmen aangenomen.  
 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst: 
Ondanks dat de Roosendaalse Lijst al uitvoering geeft aan deze motie en in gesprek is gegaan met 
jongeren, is een extra oproep om dit te gaan doen natuurlijk niet verkeerd en daarom staan wij ook 
achter deze motie. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
7c. Motie Meer standplaatsen voor woonwagens 
 
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 5 Meer standplaatsen voor woonwagens als 
eigenstandige motie ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
 
Verzoekt het college om: 
1. Tijdelijke standplaatsen voor woonwagens toe te kennen op het voormalige woonwagenpark bij 

Sportpark Vierhoeven of op een andere locatie in Roosendaal; 
2. Te bezien of deze tijdelijke standplaatsen kunnen worden omgezet in definitieve standplaatsen; 
3. De uitkomst hiervan - inclusief de financiële consequenties - kenbaar te maken aan de 

gemeenteraad; 
4. In de Woonagenda duidelijke beleidskaders op te nemen met betrekking tot woonwagens en 

hierbij de reeds opgedane ervaringen uit de gemeente Steenbergen en gemeente Bergen op 
Zoom te betrekken; 

 
 
Het dictum van motie 5 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 
Verzoekt het college om: 
1. Voor 1 oktober 2020 te onderzoeken of op het voormalige woonwagenpark bij Sportpark 

Vierhoeven en/of op andere locaties in de gemeente Roosendaal standplaatsen voor 
woonwagens kunnen worden gerealiseerd;  

2. De uitkomsten hiervan - inclusief de financiële consequenties - kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad; 

3. Voor 1 oktober de raad te informeren over de werkwijze van Stichting Woonwagenbeheer Zuid-
West Nederland en firma Nijbod aan wie het beheer van woonwagenparken is uitbesteed;  

4. In de Woonagenda duidelijke beleidskaders op te nemen met betrekking tot woonwagens en 
hierbij de reeds opgedane ervaringen uit andere gemeenten te betrekken; 

 
De gewijzigde Motie 5 is met algemene stemmen aangenomen.  
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
25 juni 2020. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


