Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 17 december 2020
Online raadsvergadering

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden (burgemeester)
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons
Dhr. C.A. Lok, 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), A.J.M. Gepkens (GroenLinks),
M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 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 (SP), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), 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), R.C.A.W. van Nassau (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. A. van Gestel (VLP), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet eenieder van harte welkom.
Dhr. G.J.H.M. van Oosterbosch is beëdigd als burgerraadslid voor de Roosendaalse Lijst. Dhr. Van
Oosterbosch heeft de belofte afgelegd.

2. Vaststellen Raadsagenda
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
Agendapunten 7b, 7c en 7d worden doorgeschoven naar de raadsvergadering in januari 2021 en zijn
van de agenda afgevoerd.

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente
Roosendaal van 15 oktober, 5 en 9 november, 9 november, 26 november en 10
december 2020
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 15 oktober, 5
en 9 november, 9 november, 26 november en 10 december 2020 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 schriftelijke
vragen danwel raadsvragen binnengekomen.

c. Actielijst en Motielijst
Actielijst
2011-A1: Project Nieuwe Markt
De VLP wil graag weten wat de stand van zaken is op dit actiepunt.
Wethouder Lok heeft ter vergadering aangegeven dat er reeds een schriftelijke reactie onderweg is.
Deze zal morgen richting de raad worden verzonden.
Motielijst
2017-M12: Sporten voor volwassenen met een krappe beurs
De Roosendaalse Lijst wil graag kennis kunnen nemen van de Sportvisie alvorens deze motie wordt
afgevoerd. Dit om vast te stellen of het voorstel afvoeren van deze motie terecht is. Wethouder Van
Ginderen heeft aangegeven dat hij hier schriftelijk bij de raad op terug zal komen.

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

a.
b.
c.
d.

Voorstel 48
Voorstel 49
Voorstel 50
Voorstel 51

e. Voorstel 52
f.
g.
h.
i.

Voorstel 53
Voorstel 54
Voorstel 55
Voorstel 57

Belastingvoorstellen 2021
Vaststellen beslistermijn schuldhulpverlening
Eerste wijziging van de Verordening precarioheffing 2020
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking WestBrabant
Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie WestBrabant
Intrekking Verordening marktgeld 2020
Tweede Bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant.
Formalisering situatie stichting Cultuurhuis Bovendonk
Verordening Fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente
Roosendaal 2021

6. B-CATEGORIE
a. Voorstel 56

Verzoek gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit GR ICT WBW

Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking WestBrabant West een brief van de gemeente Bergen op Zoom, waarin zij het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West verzoekt toestemming te
verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de
uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke
regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’. De deelnemende gemeenten worden door het
bestuur gevraagd in te stemmen met de ‘’Notitie gevolgen en voorwaarden’’, waarin de spelregels en
uitgangspunten voor het uittredingsproces zijn opgenomen. Het college heeft het principebesluit
genomen om hiermee in te stemmen en verzoekt de raad om toestemming te verlenen.
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Voorstel 56 is unaniem bij hamerslag aangenomen.

Bij de behandeling van dit voorstel is motie 1 Instellen onafhankelijk IT-onderzoek GR ICT WestBrabant West (ICT WBW) ingediend.
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. In overleg met andere deelnemers van deze gemeenschappelijke regeling in 2021 een traject op
te starten om een onafhankelijke IT-audit te laten plaatsvinden bij ICT WBW;
2. Deze motie, om akkoord te krijgen, dan ook te delen met de andere deelnemers om zo
gemeenschappelijk voordeel te bereiken;
3. De raad periodiek op de hoogte te houden van het verloop van dit proces.
Motie 1 is unaniem bij hamerslag aangenomen.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat, stel dat de andere deelnemers dit idee voor een onafhankelijke
IT-toets niet steunen, Roosendaal dan altijd zou kunnen overwegen om dit zelfstandig op te pakken.
Wethouder Lok heeft aangegeven dat hij in dat geval hier bij de raad op terug zal komen, zodat hier
een keuze in gemaakt kan worden.

b. Voorstel 57

Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente
Roosendaal 2021

In de Gemeentewet is bepaald dat een gemeenteraad recht heeft op ondersteuning. De raad moet
voor ondersteuning van de fracties en het regelen van ambtelijke bijstand een verordening vaststellen.
De gemeenteraad van Roosendaal heeft in 2002 de Verordening ambtelijke bijstand vastgesteld en in
2017 de Verordening fractieondersteuning. Voorgesteld wordt om beide verordeningen te actualiseren
en samen te voegen tot één nieuwe Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand
gemeente Roosendaal.
Portefeuillehouder: Burgemeester van Midden
Dit raadsvoorstel is zonder agendering door fracties vooraf rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst.
Voorstel 57 is als agendapunt 6i unaniem bij hamerslag aangenomen.

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

a. 245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen geluidswering spoorzone en 217-2019
Vraag en Antwoord Geluidswering spoorzone en 019-2020 Vraag en Antwoord –
Spoorwegovergangen.
Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 2 Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit ingediend.
Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college:
1. Om samen met de raad in het eerste kwartaal van 2021 een lobby-strategie op mobiliteit te
ontwikkelen.
Motie 2 is unaniem bij hamerslag aangenomen.

b. Raadsmededeling 46-2020 Klachtenverslag 2019
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda van deze agenda afgevoerd.

c. Plan van aanpak zwerfafval
Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda van deze agenda afgevoerd.

d. 71-2020 Raadsvragen VLP en PvdA - Stand van zaken leefbare omgeving nabij Poolse
supermarkt Gastelseweg in combinatie met het AKD-conceptadvies Gastelseweg

Dit onderwerp is bij het vaststellen van de agenda van deze agenda afgevoerd.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op
27 januari 2021.

De griffier,

De voorzitter,

