
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 5 maart 2020 

 

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. C.F.G.R. Koenraad, mevr. I.M. Raaijmakers, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), 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), 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), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(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), 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), 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: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), mevr. S. Bozkurt 
(Burger Belangen Roosendaal) 
 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:55 uur.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
De raad heeft ingestemd met het verzoek van het college om het raadsvoorstel afgifte verklaring van 
geen bedenkingen De Wijper/De Melkbussen toe te voegen aan de raadsagenda. Dit raadsvoorstel 
wordt toegevoegd in de B-categorie, als agendapunt 6a.  

De fracties van de ChristenUnie en de Roosendaalse Lijst hebben verzocht om agendapunt 7b, 

inzake Lachgas, van de agenda af voeren, omdat er wat meer tijd benodigd is om de motie die zij 

willen indienen voor te bereiden. De raad heeft hiermee ingestemd. 

De fracties van de ChristenUnie, SP, D66, Burger Belangen Roosendaal en VLP hebben verzocht om 

agendapunt 7g, inzake Dakloosheid in Roosendaal, van de agenda af te voeren, omdat er wat meer 

tijd benodigd is om de motie die zij willen indienen voor te bereiden. De raad heeft hiermee ingestemd. 

 
 

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

Roosendaal van 16 januari 2020 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 16 januari 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 
 
Er zijn geen aanmeldingen voor een aanvullende mondelinge vraag op beantwoorde schriftelijke 
vragen danwel raadsvragen binnengekomen. 
 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
 
2019-A32 Beantwoording brieven kerkgenootschap 
De factie van de ChristenUnie heeft aangegeven het niet eens te zijn met het afvoeren van de actie 
n.a.v. de afdoeningsvoorstelbrief van wethouder Theunis van 3 februari 2020 (nr. 2019-A32). De 
wethouder zou onderzoeken hoe de brief en de klachtbrief van een kerk richting de gemeente zijn 
afgedaan. De brieven gingen over de sluiting van de kerk en bestemmingsplannen van gebouwen, om 
kerk te kunnen zijn in Roosendaal. In de afdoeningsvoorstelbrief van de wethouder wordt 
gesuggereerd dat er contacten zijn geweest met de kerk over de 2 brieven. Dat is volgens de 
ChristenUnie echter niet het geval geweest. Niet per brief, niet per mail, noch in een 
(telefoon)gesprek. De ChristenUnie wil geen discussie met de wethouder hierover in deze 
raadsvergadering, maar wil de afdoeningsvoorstelbrief agenderen voor het presidium van 26 maart.  
 
Motielijst 
 
2020-M1 Vrachtwagenverbod Bredaseweg en 2020-M4 Beperken maximumsnelheid Bredaseweg.  
De fractie van de VLP verzoekt om een stand van zaken m.b.t. de uitvoering van deze beide moties. 
Wethouder Lok heeft toegelicht dat er verkeersmetingen zijn gedaan (ten aanzien van het aantal licht 
verkeer-/zwaar verkeersbewegingen en ten aanzien van de gemiddelde snelheid). De uitkomsten 
hiervan zijn met de bewonersgroep gedeeld. Er heeft inmiddels ook een gesprek plaatsgevonden over 
de inrichting van een 30 km-zone. Deze stappen zijn voorafgegaan aan de te nemen 
verkeersbesluiten. Deze verkeersbesluiten zijn inmiddels voorbereid en zullen worden aangeboden 
aan de Politie ten behoeve van advies.  
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a) Voorstel 04  Vaststelling bestemmingsplan herziening buitengebied Roosendaal 
Nispen - Potendreef 

b) Voorstel 05  Raadsvoorstel 05 – Rekenkameronderzoek Handhaving en Toezicht 
gemeente Roosendaal 

 
 
 
 
 



  

6. B-CATEGORIE 

Onderstaand voorstel is ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 06  Afgifte verklaring van geen bedenkingen zonnepark De Melkbussen (De 

‘Wijper’) 

Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda rechtstreeks als bespreekstuk aan de agenda 
toegevoegd.  
 
Voorstel 6 is bij hamerslag aangenomen. 
 
 

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
a. Raadsmededeling 90-2019 Actieplan Integrale Veiligheid 

Bij de behandeling van dit onderwerp zijn geen moties ingediend.  
 
Burgemeester Van Midden heeft op verzoek van de Roosendaalse Lijst toegezegd:  

1. Om onderzoek te doen of de aanpak personen verward gedrag conform gemeente Etten-Leur 
ook kan werken voor Roosendaal; 

2. Om -samen met de gemeenteraad- op zoek te gaan naar door criminele activiteiten 
gegroeide, onveilige voelende hotspots en -ter preventieve werking- te kijken of hier mobiele 
camera’s geplaatst kunnen worden (hierbij heeft burgemeester Van Midden aangegeven dat 
het plaatsen van mobiele camera’s altijd een afstemmingsmoment in de lokale driehoek 
vraagt).  

 
 
b. Raadsmededeling Vraag en Antwoord Roosendaalse Lijst en ChristenUnie – Verbod op de 

verkoop en het gebruik van lachgas.  

Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) van de agenda afgevoerd. 
 
 
c. Raadsmededeling 83-2019 HHT Regeling en dienstencheques 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Zorg starten bij verstrijken wettelijke 
beslistermijn ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om een zorgaanvraag binnen de WMO af te ronden binnen de wettelijke termijn van 8 weken en 

wanneer dit niet het geval is, in afwachting van de beslissing, de aangevraagde zorg -bij wijze van 
proef voor de duur van een jaar- toch direct na deze wettelijke termijn aan te laten vangen; 

2. De raad na 1 jaar over de uitkomsten van deze proef/pilot te informeren. 
 
Motie 1 is met 13 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66) en 19 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek) verworpen.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft motie 1 ontraden en heeft in plaats daarvan voorgesteld de raad 
gedurende dit jaar te informeren over hoe vaak de termijn is overschreden en wat daarvan de oorzaak 
is geweest.  
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 2 Zorg om elkaar ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  



  

 
 
 
Verzoekt het college om:  

1. Voor het einde van dit jaar een systematiek te implementeren t.b.v. (betaalbare) 
ondersteuning in de huishouding voor kwetsbare inwoners zoals beschreven in deze motie en 
mantelzorgers; 

2. Indien dit niet voor het einde van het jaar geregeld kan worden, de dienstencheques te 
continueren voor kwetsbare inwoners zoals beschreven in deze motie en mantelzorgers, tot 
de nieuwe systematiek geïmplementeerd is; 

 
Motie 2 is met 13 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66) en 19 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek) verworpen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 3 Treffen schikking ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om:  

1. Een schikking te treffen met de gedupeerde cliënten HBH, bestaande uit ongeveer 20 
personen die hebben verzocht om tegemoetkoming in hun gemaakte extra kosten. Dit gelet 
op het feit dat deze groep als uitzonderlijk schrijnend is te beschouwen en derhalve het 
gerechtvaardigd is om juist voor deze beperkte groep een deugdelijke schikking te treffen.  

 
Motie 3 is met 13 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66) en 19 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek) verworpen.  
 
 
d. Raadsmededeling 76-2019 Opzeggen contracten nutspartijen – vaststelling nieuwe 

beleidsregels 

Bij de behandeling van dit onderwerp zijn geen moties ingediend.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd nog bij de raad terug te zullen komen met nadere informatie 
nadat zij de reactie op haar brief aan Brabant Water heeft ontvangen. Wethouder Raaijmakers heeft 
hierbij aangegeven dat dit, ook juridisch gezien, een ingewikkeld proces is, waarbij zij heeft 
voorgesteld om de raad gedurende dit proces op de hoogte te houden.  
 
Wethouder Raaijmakers heeft tevens aangegeven schriftelijk bij de raad terug te zullen komen op de 
data waarop de aangetekende brieven zijn verstuurd en de datum wanneer het gesprek heeft 
plaatsgevonden en zal het juridisch gevolg daarvan voor de raad in kaart brengen. De PvdA-fractie 
heeft aangegeven dan graag schriftelijk een compleet beeld te krijgen, ook ten aanzien van eerder in 
de commissie gestelde vragen. Wethouder Raaijmakers heeft dit toegezegd.  
 
 
e. Raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere organisatie jeugdhulp, 

jeugdbescherming, jeugdreclassering 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is de motie 4 Onderzoek opbouw tarieven jeugdzorg 
ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 
1. Inzichtelijk te maken wat de reële kostprijs is om te komen tot zorg waarbij kwalitatief en 

kwantitatief goede personeelsbezetting gegarandeerd is om te leiden tot optimale cliënt en 
personeelstevredenheid; 

2. Inzichtelijk te maken hoe de huidig gehanteerde tarieven zich verhouden tot deze kostprijs in 
zowel WBW als WBO; 

3. De raad hierover te informeren middels een raadsmededeling voor de zomer van 2020; 



  

4. Indien blijkt dat huidig gehanteerde tarieven niet kunnen leiden tot een reële kostprijs erop toe te 
zien dat de tarieven binnen 2 maanden worden aangepast.  

 
Motie 4 is aangehouden nadat wethouder van Ginderen heeft aangeboden de raad later dit jaar terug 
te zullen koppelen over de kwaliteitssystematiek, aantallen en de lopende onderzoeken. Wethouder 
van Ginderen heeft, op verzoek van GroenLinks, aangegeven het team Zorg, Inkoop en Informatie 
hierbij [themabijeenkomst] te zullen betrekken.  
 

f. Raadsmededeling 81-2019 Laadpuntenbeleid 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is de motie 5 Laadpuntenbeleid Roosendaal ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om: 

1. De beleidsregels omtrent het laadpuntenbeleid Roosendaal op vorengenoemd punt eenduidig 
te omschrijven, door artikel 16 van de beleidsregels als volgt te formuleren:  

 
“16. Handhaving 
Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig 
handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch (al dan niet hybride) motorvoertuig met 
de kabel aangesloten is op het oplaadpunt en oplaadt. De eis van het opladen geldt van 07:00u tot en 
met 21:00u. 
 
Het is niet toegestaan een motorvoertuig dat niet hybride is, maar alleen is aangedreven op fossiele 
brandstof, te parkeren op een laadparkeerplaats. 
 
Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, en andere restricties die 
voor alle parkeerplaatsen gelden.” 
 
Motie 5 is unaniem aangenomen.  
 
De uitvoering van de motie wordt, op verzoek van de VVD-fractie, nader verscherpt, waarbij de gehele 
tekst nog eens goed wordt doorlopen op leesbaarheid en eenduidigheid en waarbij dubbele 
ontkenningen zullen worden weggelaten. Deze verscherping zal worden meegenomen door 
wethouder Lok in zijn afdoeningsvoorstel voor deze motie.  
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
28 mei 2020. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


