
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 8 april 2021 

 

Digitale 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, I.M. Raaijmakers, 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), 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: mevr. A.J.M. Gepkens (GroenLinks) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

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

Roosendaal van 18 en 31 maart 2021 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 18 en 31 
maart 2021 zijn 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 
 
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag/opmerking over de actie- of motielijst binnengekomen. 
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 14  Benoeming nieuw lid raad van toezicht OBO-WBR 
b. Voorstel 15  Verantwoording fractieondersteuningsbudgetten 2020 
 
 

6. B-CATEGORIE 

 
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 16  Woonzorgvisie ‘Gezond wonen en leven in Roosendaal’ 
 
Bij de beraadslaging over dit voorstel is amendement 1 Woonzorgvisie ‘Gezond wonen en leven in 
Roosendaal’ ingediend. 
 
Met dit amendement besluit de raad:  
 
Besluit:  

  

Beslispunt 1 ‘De Woonzorgvisie 'Gezond wonen en leven in Roosendaal' vast te stellen’ 
   

Aan te vullen met:  

   

‘Met dien verstande dat:   
 
In de woonzorgvisie aan §2.2 Inclusief samenleven de tekst:  
“Met het oog op inclusiviteit en het zich thuis kunnen voelen, zullen we ervoor zorgen dat senioren met 
elke religieuze overtuiging, culturele achtergrond, geaardheid en elk gender een plek kunnen krijgen 
waar zij zich thuis, veilig, comfortabel en welkom voelen. Hier wordt actief op gehandeld en ook 
maatwerk geleverd, zodat senioren zorgeloos kunnen wonen in hun (nieuwe) omgeving en woning.” 
 
wordt toegevoegd. 
 
EN: 
aan de eerste alinea van §2.3.2 Ontmoeting de tekst:   
“Naast de reguliere ontmoetingen tussen senioren wordt er ook ingezet op de ontmoeting tussen 
senioren met dezelfde religieuze of culturele achtergrond, gender of geaardheid zodat zij zich ook in 
elkaar kunnen herkennen en elkaar kunnen versterken.” 
 
wordt toegevoegd. 
 
 
Amendement 1 is met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 
 
Dhr. van den Beemt:  tegen   
Dhr. Beens:   voor 
Mevr. de Beer-van Kaam: voor 
Mevr. Bozkurt:   voor 
Dhr. Breedveld:   voor 



  

Dhr. van Broekhoven:  voor 
Dhr. Brouwers:   tegen 
Mevr. Eijck-Stein:  tegen 
Mevr. el Azzouzi  voor 
Dhr. Emmen:   voor 
Dhr. van Gestel:  tegen 
Dhr. Goossens:   voor 
Dhr. de Graeff:   voor 
Dhr. Hamans:   voor 
Dhr. Heeren:   tegen 
Mevr. Heessels:  voor 
Dhr. Hoendervangers:  voor 
Dhr. Klaver:   voor 
Mevr. Maas:   voor 
Dhr. Van Oosterhout  voor 
Dhr. Raggers:   tegen 
Dhr. Raijmaekers:  voor 
Dhr. de Regt:   tegen 
Mevr. Roeken:   voor 
Dhr. Schillemans:  voor 
Mevr. van der Star-Deijkers: tegen 
Mevr. Suijkerbuijk-Ader: voor 
Dhr. Verbeek:   tegen 
Mevr. Vermeulen:  tegen 
Dhr. Verstraten:   tegen 
Dhr. Villée:   voor 
Dhr. Wezenbeek:  tegen 
Dhr. Yap:   voor 
Dhr. van Zalinge:  tegen 
 
Amendement 1 is met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 
 
 
Het geamendeerde voorstel 16 is unaniem aangenomen.  
 
Bij behandeling van dit raadsvoorstel is motie 1 Nieuwe vormen van wonen en zorg ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  

 
Draagt het college op 

1. Om -in aanvulling op de in de woonzorgvisie geformuleerde opdracht om met zorgpartners en 
coöperatie de woonopgave in beeld te brengen en deze te converteren met beschikbare 
woonlocaties en woonprogramma’s- nadrukkelijk te komen tot nieuwe vormen van wonen en 
zorg als katalysator van wijkvernieuwing, vergelijkbaar met de aanpak en lessen uit de Who 
Cares Communicty of Practice; 

2. En waarbij als belangrijk uitgangspunt wordt gehanteerd dat de samenleving van onderop 
wordt uitgedaagd om tot ideeën en verbeelding te komen; 

 
Tijdens de beraadslaging is het dictum van de motie als volgt gewijzigd: 
 
Draagt het college op 

1. Om -in aanvulling op de in de woonzorgvisie geformuleerde opdracht om met zorgpartners en 
coöperatie de woonopgave in beeld te brengen en deze te converteren met beschikbare 
woonlocaties en woonprogramma’s- nadrukkelijk te komen tot nieuwe vormen van wonen en 
zorg als katalysator van wijkvernieuwing, vergelijkbaar aan de aanpak en lessen zoals de 
voorbeelden uit de Who Cares Communicty of Practice; 

2. En waarbij als belangrijk uitgangspunt wordt gehanteerd dat de samenleving van onderop 
wordt uitgedaagd om tot ideeën en verbeelding te komen; 

 
Motie 1 is met algemene stemmen aangenomen. 

https://prijsvraagwhocares.nl/
https://prijsvraagwhocares.nl/
https://prijsvraagwhocares.nl/


  

 
 

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

a. Eigenstandige motie CDA VLP RL - Behoud servicebalie NS station 
 
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 2 – Behoud servicebalie NS-station ingediend. 
Met deze motie besluit de raad:  
 
Besluit: 
De NS op te roepen om de vaste servicebalie op het station Roosendaal niet te sluiten. 
 

Wethouder Lok heeft aangegeven dat het college bereid is om de oproep mee te tekenen.  

 

Motie 2 is met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
a. Voorstel tot gezamenlijke reactie College en Raad 380kV (CONCEPTREACTIE) 

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp heeft wethouder Theunis aangegeven, dat de door 
diverse fracties aangescherpte reactie op het ontwerp inpassingsplan door de raad eigenstandig bij de 
minister kan worden ingediend en niet als gezamenlijke reactie met het college. Het college zal zelf 
ook nog een reactie sturen.   
 
Bij de behandeling van dit onderwerp is vervolgens motie 3 Reactie op ontwerp inpassingsplan 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost ingediend. Met deze motie besluit de raad:  
 

Besluit:  
1. De als bijlage bij deze motie gevoegde brief -inclusief bijlagen- aan de minister van 

Economische Zaken en Klimaat kenbaar te maken als reactie op het ontwerp inpassingsplan 
voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost namens de gemeenteraad van 
Roosendaal; 

2. De griffie op te dragen om deze reactie In het kader van het artikel 10 Bro-overleg zo spoedig 
mogelijk en in ieder geval voor 22 april 2021 aan het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat toe te sturen. 

 
Op een voorstel van orde van de voorzitter is in meerderheid besloten om de besluitvorming over 
motie 3 aan te houden en opnieuw aan de orde te stellen in een extra in te lassen raad op 15 april 
2021, dit zodat er maximale informatieoverdracht bewerkstelligd kan worden. 
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
20 mei 2021. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


