
 
  
 

Unaniem aangenomen 
 
 
Motie 1 dossier “Poolse supermarkt”  

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 03-03-2020,  
gehoord hebbende de beraadslagingen over ‘Interpellatieverzoek VLP en PvdA Ombudsmanrapport 
klacht bewoners Gastelseweg,  
 
 
Constaterende dat 

• De ombudsman een rapport heeft opgesteld over de klacht afhandeling van bewoners Gastelseweg, 
waarin conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen; 

• De ombudsman de Gemeente aanbeveelt om 
o Op zeer korte termijn de openstaande vragen door te nemen in een gesprek tussen 

verzoekers en gemeentelijke vakspecialisten onder leiding van de regievoerder en deze te 
voorzien van duidelijke antwoorden; 

• De ombudsman constateert dat 
o mogelijk als gevolg van de werkwijze van deze gemeente met zelfsturende teams, er een 

verkokering lijkt te zijn ontstaan tussen de afdelingen onderling en tevens in de relatie met 
en tussen de bestuurders. De essentiële samenhang die vereist is in een complex dossier 
zoals het onderhavige, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, wordt hierdoor gemist. 
De vestiging van een winkelvoorziening van haar huidige soort en omvang zeer slecht 
ruimtelijk inpasbaar is op de huidige locatie aan de Gastelseweg;  

• De Commissie de gemeente nadrukkelijk aandacht hiervoor vraagt, zodat wordt voorkomen dat een 
dossier zoals het onderhavige een veelkoppig monster wordt, als ook dat er een wijziging komt in de 
werkwijze in dit dossier: gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. 

 
 
Overwegende dat  

• Er meerdere portefeuillehouders vanuit diverse taakvelden betrokken zijn bij dit dossier, waarbij het 
dossier voornamelijk vanuit het perspectief handhaving en toezicht benaderd dient te worden;   
 
 

Van mening zijnde dat 

• Het wenselijk is, gezien de ontstane situatie tussen betrokken inwoners, de eigenaar van de 
supermarkt en de gemeente Roosendaal, dat er op dit dossier coördinerend vanuit één 
portefeuillehouder wordt opgetreden vanuit het college van B&W; 

 

 

 

Wezenbeek 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


Draagt het college op 

1. De burgemeester vanaf heden aan te wijzen als verantwoordelijk portefeuillehouder in het dossier 
Poolse supermarkt aan de Gastelseweg;   

2. De raad vanaf heden proactief te informeren over alle essentiële ontwikkelingen binnen het dossier 
Poolse supermarkt aan de Gastelseweg;   
 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

Namens,  

VLP, Arwen van Gestel  PvdA, Michael Yap   D66, Harm Emmen 
BBR, Selda Bozkurt  ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader Lokaal Sociaal, Adrienne Maas 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
  


