
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 31 maart 2021 

 

Davinci College, Bovendonk 1 te Roosendaal 

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. A.A.B. Theunis, dhr. 
M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouders 
De dames: S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 
Heessels (Lokaal Sociaal 21), A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 21), D.C.M. Roeken (CDA),  
K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie). 
De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), P.R. Klaver (PvdA), P.L.F. 
Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), J.J.M.M. 
Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
 
Afwezig: mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), mevr. A.T. Eijck-Stein (VVD), dhr. P.F.H. de Graeff 
(Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. A.C.A.M. Beens (Lokaal Sociaal 21), dhr. 
C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. S. Hamans (CDA), dhr. J.F.A. Heeren (VLP), dhr. 
C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), dhr. W.F.J.M. van Oosterhout (CDA), dhr. K.A. Raggers 
(VLP), dhr. E.J.C. de Regt (VLP), dhr. M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), dhr. M.W.C. Verbeek 
(VLP), mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), mevr. N. El Azzouzi (GroenLinks), 
S.M.J. Vermeulen (VVD).  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en licht toe dat er in beperkte raadsbezetting wordt 
vergaderd als gevolg van de corona-maatregelen.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

 

3. A-Categorie  

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

a. Voorstel 13 Indienen van een suppletieaanvraag conventionele  

explosieven 

 
 

4. Politieke Beschouwingen 

 
De 1e termijnen van alle fracties zijn schriftelijk aangeleverd en bij de vergaderstukken van de raad 
van 31 maart 2021 gevoegd. 
 
 
 
 

 



  

Tijdens de vergadering zijn vanuit de zijde van het college de volgende toezeggingen gedaan: 
 

• Op verzoek van de VVD-fractie zal worden bezien of het mogelijk is om voor dit jaar een 

uitzondering te maken op de reclamebelasting door als gemeente het volledige bedrag te 

betalen om zo ondernemers te ontlasten (wethouder Lok/Theunis) 

• De nota integraal dierenwelzijnsbeleid komt deze week nog richting de gemeenteraad 

(wethouder Raaijmakers) 

• Er volgt een schriftelijke inventarisatie van de buitensportfaciliteiten, dit naar aanleiding van de 

vraag van de ChristenUnie om een onderzoek te verrichten naar welke investering er 

benodigd zal zijn t.b.v. meer buitensporten en dit toegankelijk te maken ook voor mensen met 

een beperking (wethouder Raaijmakers) 

 

5. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
8 april 2021. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


