
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 10 maart 2022 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Dhr. R. Dam (plv. griffier) 
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, 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), 
D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), S.M.J. Vermeulen, (VVD).  
De heren: 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), 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),  
P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse 
Lijst), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée 
(GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
 
Afwezig: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A. van Gestel (VLP), A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 
21), K.A. Raggers (VLP), M.J.G. Heessels (Lokaal Sociaal 21), dhr. C.A. Lok (wethouder), dhr. A.A.B. 
Theunis (wethouder) 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20:30 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld. 
 
De fractie van de VLP verzoekt om bij agendapunt 4c – Actie-en Motielijst een vraag te mogen stellen 
m.b.t. de stand van zaken van toezegging: 2021-A52, Thorbeckelaan 237. Dit wordt toegestaan. 
 
 

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

Roosendaal van 10 februari 2022 

 

Er zijn geen amenderingen op de besluitenlijsten (raad + digitale stemraad) van de vergaderingen van 
de raad van de gemeente Roosendaal van 10 februari 2022. De besluitenlijsten 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 is door de raad 

zoals voorgesteld besloten.  

 

 



  

 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Er zijn in de raadsvergadering geen aanvullende mondelinge vragen op beantwoorde schriftelijke 
vragen gesteld. 
 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
Toezegging 2016-A21 – gebundeld actiepunt met acties uit de vorige bestuursperiode [2014-2018] 
De VLP heeft hierbij de aanvullende vraag gesteld of deze toezeggingen, gelet op de gedateerdheid, 
met voorrang kunnen worden opgepakt met daarbij de vraag wanneer de raad de afdoening van deze 
toezeggingen mag tegemoet zien. De voorzitter heeft aangegeven dat hij dit in het college met zijn 
collega’s zal bespreken en hier een antwoord op zal verzorgen.  
 
Toezegging 2021-A64 – Raadsvoorstel transitievisie warmte 
De fractie van D66 heeft aangegeven dat deze toezegging van de lijst kan worden afgevoerd.  
 
Toezegging 2019-A50 – bij Raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat 
De fractie van GroenLinks wil hierbij graag weten of er nog varianten komen van een fietsenstalling 
(bewaakt/onbewaakt) aan de stadskant Nieuwstraat met openbaar toiletmogelijkheid.  
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat voor openbare toiletten er ruimte is voor nog een locatie.  
Daar is men naar op zoek en er wordt hierbij gezocht naar een combinatie met een fietsenstalling.  
 
2021-A3 Snelfietsroute F58 
GroenLinks heeft aangegeven de eerdere invitatie om mee te denken (die GroenLinks nog steeds niet 
heeft ontvangen) graag om te willen vormen naar een themabijeenkomst met raad en stakeholders 
(m.b.t. nieuwe paragraaf: ‘fietsers voorop’). Wethouder Koenraad heeft tijdens de raadsvergadering 
hier namens wethouder Lok positief op geantwoord. Wethouder Lok gaat dit meenemen.  
 
2021-A28 zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen 
Hierbij de volgende vraag van de Roosendaalse Lijst:  
“Jammer dat de themabijeenkomst, voorzien najaar 2021, een jaar wordt uitgesteld, we lezen dat er 
met een ketenbegroting wordt proefgedraaid maar dat deze nog niet gedeeld kan worden en dat de 
raad uit de P&C cyclus zelf maar de cijfers kan zoeken. Dit laatste kan de raad altijd al en de 
afgelopen 6 jaar (na het aannemen van de motie tot meer samenwerking in de keten van het 
Werkplein, vragen we om een duiding van de communicerende vaten in de keten. We willen de vraag 
sluiten en wachten de themabijeenkomst af maar kunt u doorgeven aan de keten dat we niet zitten te 
wachten op een gedetailleerde begroting, maar op een macro-economische duiding van de grote 
stromen in deze keten?” Wethouder Van Ginderen heeft hier positief op gereageerd en aangegeven 
dat het beoogde programma hieraan tegemoet zal komen.  
 
2021-A52 Thorbeckelaan 237 
De VLP-fractie wil graag weten wanneer de steekproef onder afgegeven omgevingsvergunningen zal 
zijn afgerond. Wethouder Koenraad heeft namens wethouder Lok aangegeven dat daar momenteel 
druk aan wordt gewerkt en dat de verwachting is dat dit binnen 2 á 3 weken zal zijn afgerond.  
 
2021-A1 Actieplan Integrale Veiligheid  
De ChristenUnie heeft verzocht de toezeggingen op de lijst te laten staan totdat de 
themabijeenkomst(en) m.b.t. Veiligheid heeft/hebben plaatsgevonden. De voorzitter heeft bevestigd 
dat deze pas van de lijst gaan als de bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 
 
Toezegging 2021-A63 – Raadsvoorstel wijziging APV 
De VVD-fractie wil graag weten wanneer de portefeuillehouder verwacht hier bij de raad op terug te 
zullen komen c.q. wanneer hier duidelijkheid over mag worden verwacht (verbod op straatintimidatie).  
Dit wordt binnenkort besproken. 
 
 
 



  

Toezegging 2022-A3 – Initiatiefvoorstel Het nieuwe Hart van Roosendaal 
De VVD-fractie wil graag weten wanneer de gemeenteraad hier een terugkoppeling op mag 
verwachten (m.b.t. haalbaarheidstudie) van het college. Dus: wanneer gaat de portefeuillehouder in 
gesprek met provincie, rijk en buurgemeenten en wanneer volgt dan terugkoppeling aan de raad? 
Hier komt het college schriftelijk bij de raad op terug.  
 
Motielijst 
2020-M33  en 2021-M27 Motie ontwikkelen lobby-strategie op mobiliteit en motie strategische lobby-
visie 
De PvdA-fractie wil graag een update/stand van zaken. Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, 
dat de raad hierover nog een nadere procesupdate ontvangt.  
 
2021-M51 – Kwikstart app  
Deze motie staat op de motielijst met als voorstel: afvoeren van de motielijst. De PvdA-fractie wil 
graag nog wel een stand van zaken m.b.t. de communicatie over de Kwikstart app. Wethouder Van 
Ginderen heeft aangegeven dat de communicatie hierover de komende periode plaatsvindt. Dit wordt 
dus opgevolgd (en de motie wordt van de motielijst afgevoerd).  
  
 
De actie- en motielijst zijn verder als voorgesteld afgedaan.  
 
 

5. A-CATEGORIE  

 
Over ondergaande raadsvoorstellen is door de raad bij hamerslag besloten: 
 

a. Voorstel 11 Bommenregeling 
b. Voorstel 12 Rekenkameronderzoek Maatschappelijke Opvang 
c. Voorstel 13 Gewijzigde begroting 2022 Werkplein 
d. Voorstel 14 Benoeming lid Raad van toezicht SOVOR 
e. Voorstel 15 Aanpassing Verordening Erfgoedsubsidie 
f. Voorstel 16 Toeristenvergunning parkeren (hotelbezoekers) 
g. Voorstel 17 Adviesrecht Bopa's en participatieplicht 
h. Voorstel 18 Definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen zonneparken De 

Donken 
 

 

6. B-CATEGORIE 
Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking geagendeerd. 
 
 

7. C-CATEGORIE 
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
7a. Raadsmededeling 84-2021 Actieplan Integrale Veiligheid 2022 

 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 1 Domein overstijgende aanpak Veiligheid 
ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
De raad spreekt uit dat: 
1. Er in 2022 een Integrale aanpak veiligheid voor de komende jaren wordt ontwikkeld waarin 

alle domeinen integraal aan bod komen; 
2. Deze aanpak resulteert in een allesomvattende uitvoeringsagenda; 
3. Er voor de uitvoering een passende structuur wordt ingericht. 
 
Het dictum van deze motie is ter vergadering als volgt gewijzigd:  



  

 
 
De raad spreekt uit dat: 
1. Er in 2022 een Integrale aanpak veiligheid voor de komende jaren wordt ontwikkeld waarin 

alle domeinen integraal aan bod komen; 
2. Deze aanpak resulteert in een allesomvattende uitvoeringsagenda; 
3. Er optioneel voor de uitvoering een passende structuur wordt ingericht. 
 
De gewijzigde motie 1 is unaniem aangenomen.  
 
 
7b. Raadsmededeling 79-2021 Afdoening motie aanpak discriminatie en racisme in Roosendaal 
 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 2 Manifest Iedereen gelijk, voorkom 

discriminatie ingediend.  

 

Met deze motie wordt de raad voorgesteld om het college op te dragen: 

 

Draagt het college op: 

• Iedere nieuwe bestuursperiode het manifest ‘Iedereen gelijk, voorkom discriminatie’ aan te bieden 
aan de nieuwe gemeenteraadsfracties en het nieuwe college van B&W ter ondertekening; 

• Dit manifest af te drukken en op een prominente plek te presenteren in het Huis van Roosendaal 
waar iedereen hem kan zien. 
 

 
7c.  Kaderbrief 2023 Werkplein 

 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 3 Kaderbrief Werkplein 2023 ingediend. Met 

deze motie besluit de raad:  

 
Besluit: 
1. De raadsbrief over de Kaderbrief 2023 zoals die is opgenomen in de bijlage 1 van deze motie 

te sturen naar het Werkplein Hart van West-Brabant. 

 
Motie 3 is unaniem aangenomen.  
 
 
7d. Raadsmededeling 80-2021 Beleidsagenda Bestaanszekerheid Jeugdigen 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 4 Beleidsagenda Bestaaanszekerheid 

Jeugdigen ingediend. Met deze motie besluit de raad het college op te dragen: 

 

Draagt het college op: 
1. Om voor 1 augustus 2022 alle benoemde actiepunten uit het beleidsplan te hebben uitgevoerd;  
2. Om voor 1 augustus 2022 ervaringsdeskundige jongeren toe te voegen aan de werkgroep; 
3. Om voor 1 augustus 2022 een bijeenkomst te organiseren met intern begeleiders/zorg- 

coördinatoren om input op te halen voor nieuwe actiepunten; 
4. Om voor 1 oktober 2022 de gemeenteraad een terugkoppeling te geven op de stand van zaken 

rondom bestaanszekerheid van jeugdigen, met bijzondere aandacht voor bovengenoemde 
punten. 

 
Motie 4 is unaniem aangenomen.  
 
 
7e. Onderzoek naar hulp en ondersteuning voor migrantenouderen 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 5 Onderzoek naar hulp en ondersteuning voor 

migrantenouderen ingediend. Met deze motie besluit de raad het college te verzoeken: 

 



  

Verzoekt het college:  
1. Om regionaal in overleg te treden met hulp-/zorgverleners en belangenorganisaties en onderzoek 

te doen naar hoe migrantenouderen (beter) kunnen worden ondersteund bij het verkrijgen van 

hulp en ondersteuning bij het ouder worden; 

2. De raad hierover medio 2022 te informeren. 

De titel van motie 5 is ter vergadering als volgt aangepast: Onderzoek naar hulp en ondersteuning 

voor (migranten)ouderen. 

Het dictum van deze motie is ter vergadering als volgt gewijzigd: 

Verzoekt het college:   

1. Om regionaal in overleg te treden met hulp-/zorgverleners en belangenorganisaties en onderzoek 

te doen naar hoe (migranten)ouderen (beter) kunnen worden ondersteund bij het verkrijgen van 

hulp en ondersteuning bij het ouder worden;  

2. De raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.  

 

Motie 5 is met 29 stemmen voor (Burger Belangen Roosendaal, CDA, Lokaal Sociaal 21, D66, 

ChristenUnie, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, PvdA en VLP en 1 stem tegen (Wezenbeek) 

aangenomen. 

Stemverklaring PvdA 
Dankzij de heldere uitleg van dhr. Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst en ook de woorden van 
de wethouder, kunnen wij deze motie ondersteunen. 
 
Stemverklaring Wezenbeek 
Wij vinden nog steeds dat het op meerdere manieren uit te leggen is en dat geeft dus zoveel 
misverstand bij ons nog steeds en bovendien vinden wij ook dat het een landelijk verhaal is eigenlijk, 
dus jammer, maar wij kunnen voorlopig nog niet steunen.   
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
2 juni 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


