Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 25 februari 2021
Online raadsvergadering

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, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen,
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), 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), H.W. Emmen (D66), 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), 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: dhr. P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), mevr. A.J.M.
Gepkens (GroenLinks).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet eenieder van harte welkom.
Voorzitter licht toe dat mevr. Maas-Cleeren, mevr. Heessels en dhr. Beens voortaan als fractie verder
zullen gaan onder de naam Lokaal Sociaal 21.
Dhr. (Mike) De Waard is als burgerraadslid voor de VLP beëdigd. dhr. De Waard heeft de belofte
afgelegd.
Voorzitter maakt melding van, dat het tijdelijk Reglement van Orde dat het digitaal vergaderen
mogelijk maakt, is verlengd tot de dag dat de tijdelijke wet digitale beraadslaging vervalt.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente
Roosendaal van 17 december 2020
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 27 januari 2021 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 raadsvragen
binnengekomen.

c. Actielijst en Motielijst
Actielijst
2019-A15 Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022
De fractie van D66 vraagt om een stand van zaken m.b.t. de informatie ten behoeve van
arbeidsmigranten in het sociaal domein. Wethouder Koenraad heeft aangegeven, dat er extra
informatie/inzet wordt gegeven t.b.v. arbeidsmigranten als zij in het sociaal domein
ondersteuningsvragen hebben. De vragen die komen kunnen goed worden beantwoord en dit is
inmiddels onderdeel van de reguliere ondersteuning geworden. Met deze terugkoppeling is de
toezegging als afgedaan beschouwd.
2020-A57 Stand van zaken leefbaarheid rondom Poolse Supermarkt Gastelseweg
De fractie van de Roosendaalse Lijst wil weten of de nieuwe handhavingskalander januari 2021 er
geweest is en of er nu meer sprake is van informatiegericht handhaven. Burgemeester Van Midden
heeft aangegeven, dat de nieuwe handhavingskalender is per 1 januari 2021 is ingevoerd. Deze
handhavingskalender is opgesteld op basis van de informatie en kennis van de handhavers,
aangevuld met de prioriteiten op bestuurlijk niveau; niet alleen op basis van de portefeuille veiligheid
maar ook op basis van prioriteiten binnen de andere portefeuilles (bijv. afval). Dit is de eerste stap in
het informatie gerichter werken. Een tweede stap is om ook meer domein-gerelateerd te gaan werken.
Hierin is een eerste verkenning uitgezet. Ten aanzien van de motie Bredere inzet Parkrangers heeft
burgemeester Van Midden nog aangegeven dat de raad hier binnenkort een nadere uitwerking van
mag verwachten en dat dit ook gaat bijdragen in de stap om te komen tot meer informatie gerichte
handhaving. Met deze terugkoppeling is de toezegging als afgedaan beschouwd.
Motielijst
-

5. A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd.

a. Voorstel 07
b. Voorstel 08

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Bergsestraat 57 in Wouw
Gunningsopdracht accountantsdienstverlening

6. B-CATEGORIE
Er zijn geen voorstellen in de B-categorie.

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

a. 186-2020 Beantwoording raadsvragen PvdA - Regioscan
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 1 Gezamenlijke missie-gedreven aanpak van de talentopgave in West-Brabant-West ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. Samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, de relevante maatschappelijke
organisaties en de andere gemeenten in West-Brabant-West te komen tot een missiegedreven aanpak van de talent-opgave in dit gebied;
2. De voorbereidingen voor deze aanpak mogelijk te maken door aan een nader te selecteren
extern bureau de opdracht te geven om te onderzoeken hoe (a) de missie-gedreven aanpak
van de talent-opgave kan worden geformuleerd, (b) in het bijzonder het bedrijfsleven en de
kennisinstellingen willen bijdragen aan deze missie en hun verantwoordelijkheid willen nemen,
(c) dit alles kan worden uitgewerkt tot een financieel haalbaar uitvoeringsplan;
3. Samen met andere gemeenten in West-Brabant-West (zo mogelijk met steun van de regio
West-Brabant en van de Provincie) voor bovengenoemde voorbereidingen een
subsidiebudget van 100.000 euro beschikbaar te stellen.

Wethouder Theunis heeft aangegeven motie 1 inhoudelijk een prima motie te vinden, maar heeft
voorgesteld om deze motie nog even aan te houden omdat hierover in het voorjaar meer duidelijkheid
zal komen. Wethouder Theunis heeft hierbij genoemd, dat deze week door het dagelijks bestuur van
de regio West-Brabant is besloten tot de oprichting van een stuurgroep in een project t.b.v. het
behoud van talent in de regionale arbeidsmarkt. De Provincie heeft hier ook subsidie voor verleend.
Wethouder Theunis stelt ook daarom voor om de motie aan te houden en later (mei/juni) opnieuw de
balans hierover op te maken.
Op basis van deze reactie heeft de PvdA-fractie aangegeven motie 1 te zullen aanhouden.

Bij de behandeling van dit onderwerp is ook motie 2 Raadsleden-ontmoeting in het kader van
regionale samenwerking ingediend. Met deze motie spreekt de raad de wens uit om:
Spreekt als raad de wens uit om:
1. In het kader van de regionale samenwerking een ontmoeting te initiëren tussen een
vertegenwoordiging (2 raadsleden per gemeenteraad) van de raden van Bergen op Zoom,
Steenbergen, Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Roosendaal), met als doel
de regionale opgaven te bespreken en te bezien hoe daar in gezamenlijkheid vorm aan kan
worden gegeven;
En wordt de griffie verzocht om:
Verzoekt de griffie om:
1. Hiertoe een uitvraag te doen via de griffies van de gemeenteraden;
2. Bij positieve reacties een datum af te stemmen en deze bijeenkomst te organiseren en te
faciliteren.
Dhr. van den Beemt:
Dhr. Beens:
Mevr. de Beer-van Kaam:
Mevr. Bozkurt:
Dhr. Breedveld:
Dhr. van Broekhoven:
Mevr. Eijck-Stein:
Mevr. el Azzouzi:
Dhr. Emmen:
Dhr. van Gestel:
Dhr. Goossens:
Dhr. Hamans:
Dhr. Heeren:

voor
voor
tegen
voor
tegen
tegen
voor
voor
voor
tegen
tegen
tegen
tegen

Mevr. Heessels:
Dhr. Hoendervangers:
Dhr. Klaver:
Mevr. Maas:
Dhr. Van Oosterhout:
Dhr. Raggers:
Dhr. Raijmaekers:
Dhr. de Regt:
Mevr. Roeken:
Dhr. Schillemans:
Mevr. van der Star-Deijkers:
Mevr. Suijkerbuijk-Ader:
Dhr. Verbeek:
Mevr. Vermeulen:
Dhr. Verstraten:
Dhr. Villée:
Dhr. Wezenbeek:
Dhr. Yap:
Dhr. van Zalinge:

voor
tegen
voor
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
tegen
voor
voor
voor
voor
voor
tegen

Motie 2 is met 15 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Stemverklaring Roosendaalse Lijst
Als Roosendaalse Lijst zijn wij absoluut niet tegen een regionaal overleg, in tegendeel: daar zijn wij
voorstander van, maar we zijn wel tegen een regionaal overleg zonder een duidelijk doel en zonder
een duidelijke agenda.

Bij de behandeling van dit onderwerp is ook motie 3 Raadsleden-ontmoeting in het kader van
Duostad/Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom ingediend. Met deze motie spreekt de raad de
wens uit om:
Spreekt als raad de wens uit om:
1. In het kader van de Duostad/Netwerkstad-samenwerking met Bergen op Zoom op korte
termijn een ontmoeting te initiëren tussen (een vertegenwoordiging van) de raden van Bergen
op Zoom en Roosendaal, met als doel: intensivering van de samenwerking en het bespreken
van de regionale opgaven en hoe daar in gezamenlijkheid vorm aan te geven;
En wordt de griffie verzocht om:
Verzoekt de griffie om:
1. Hiertoe een uitvraag te doen via de griffies van de gemeenteraden;
2. Bij positieve reacties een datum af te stemmen en deze bijeenkomst te organiseren en te
faciliteren.
Dhr. van den Beemt:
Dhr. Beens:
Mevr. de Beer-van Kaam:
Mevr. Bozkurt:
Dhr. Breedveld:
Dhr. van Broekhoven:
Mevr. Eijck-Stein:
Mevr. el Azzouzi:
Dhr. Emmen:
Dhr. van Gestel:
Dhr. Goossens:
Dhr. Hamans:
Dhr. Heeren:
Mevr. Heessels:

voor
voor
tegen
voor
tegen
tegen
voor
voor
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
voor

Dhr. Hoendervangers:
Dhr. Klaver:
Mevr. Maas:
Dhr. Van Oosterhout:
Dhr. Raggers:
Dhr. Raijmaekers:
Dhr. de Regt:
Mevr. Roeken:
Dhr. Schillemans:
Mevr. van der Star-Deijkers:
Mevr. Suijkerbuijk-Ader:
Dhr. Verbeek:
Mevr. Vermeulen:
Dhr. Verstraten:
Dhr. Villée:
Dhr. Wezenbeek:
Dhr. Yap:
Dhr. van Zalinge:

tegen
voor
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
tegen
voor
voor
voor
voor
voor
tegen

Motie 3 is met 15 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Stemverklaring Roosendaalse Lijst
Als Roosendaalse Lijst zijn wij absoluut niet tegen een regionaal overleg, in tegendeel: daar zijn wij
voorstander van, maar we zijn wel tegen een regionaal overleg zonder een duidelijk doel en zonder
een duidelijke agenda.

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
18 maart 2021.

De griffier,

De voorzitter,

