
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 3 maart 2021 

 

Digitale Stemraad 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester) 
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 
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 (Lokaal Sociaal 21), A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 21), 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 (Lokaal Sociaal 21), R. Breedveld (CDA), 
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van 
Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst) S. 
Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver 
(PvdA), W.F.J.M. van Oosterhout (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse 
Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), 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: - 

 

1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering op 3 maart 2021 om 22:00 uur. 
 
 

2. Rapport Commissie Ombudsman inzake de klachten van het bewonerscomité 

Kalsdonk jegens het handelen van de gemeente Roosendaal 

Onderwerp betreft het rapport Commissie Ombudsman inzake de klachten van het bewonerscomité 
Kalsdonk jegens het handelen van de gemeente Roosendaal, waarbij het college van B&W over dit 
onderwerp aan de gemeenteraad inlichtingen omtrent het door hen gevoerde bestuur heeft verstrekt 
in het eerder deze avond gehouden interpellatiedebat.  
 
De tijdens de beraadslaging over dit onderwerp eerder deze avond ingediende motie 1 dossier 
“Poolse supermarkt” is bij hamerslag unaniem aangenomen.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
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;   
 

De tijdens de beraadslaging over dit onderwerp eerder deze avond ingediende motie 2 Informatie en 
Communicatie is bij hamerslag unaniem aangenomen.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
 
 

 



  

Draagt het college op 
1. Om de Gemeenteraad uiterlijk eind juni 2021 een actieplan voor te leggen, met daarin voorstellen 

voor betere -en intern onderling afgestemde- communicatie met inwoners en een werkwijze hoe 
informatie beter beschikbaar kan worden gemaakt voor inwoners; 

2. Bij dit actieplan tevens aan te bieden: de uitwerking van een transparant communicatiesysteem 
waarin de wijze waarop omgegaan wordt met schriftelijke inwonersvragen binnen de gemeente 
geborgd is en waarin tevens controlemechanismen zijn ingericht.  

 
Burgemeester Van Midden heeft in reactie op het dictum van motie 2 tijdens het interpellatiedebat 
aangegeven in juni 2021 met een plan op hoofdlijnen te kunnen komen en met een uitgebreidere, 
meer implementatiegerichte uitwerking na de zomer.  
 
 

3. Sluiting  

 
De voorzitter sluit deze raadsvergadering (digitale stemraad) op 3 maart om 22:05 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
18 maart 2021. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


