
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 1 december 2022 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Mevr. E. van der Mark 
Mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers, dhr. A. van Gestel, mevr. C.F.G.R. Koenraad, mevr. S.M.J. 
Vermeulen, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouders  
De dames: S. Bozkurt (Burgerbelangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein, C.S.A. van Leerzem (Forum 
voor Democratie), C. Mediani (GroenLinks), F. Peters (D66), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst). 
De heren: M. van der Bijl (VVD), J.B.L. Brouwers (VLP Roosendaal), W.C.H. Brouwers (VLP 
Roosendaal), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A.C.P.M. Jochems (VLP Roosendaal), A.S. 
Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP Roosendaal), P.R. Klaver (PvdA), S.J.C.M. van Looveren 
(Roosendaalse Lijst), M.G.A. Machielsen (VLP Roosendaal), M. Nefs (VVD), G.J.H.M. van 
Oosterbosch (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (VLP Roosendaal), 
P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP Roosendaal), F.A.C. Roks (VLP 
Roosendaal), B. Rommens (PvdA), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), P.F.A. Smits (CDA), B. 
Taher (D66), D.J. van Velthoven (VVD), M.W.C. Verbeek (VLP Roosendaal), L.C. Villée (GroenLinks), 
M.J.M. de Waard (VLP Roosendaal), J.J.M.M. Wezenbeek (Vitaal Liberaal), G.A. van Zalinge (VLP 
Roosendaal). 
 
Afwezig: mevr. D.C.M. Roeken (CDA), mevr. N. El Azzouzi (GroenLinks) 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering aansluitend aan de Inspraakbijeenkomst en heet eenieder 
van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

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

Roosendaal van 20 oktober 2022 en 10 november 2022 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 oktober 
en 10 november 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. Ingekomen stukken, vragen, Lijst met toezeggingen en motielijst 

 

a. Ingekomen stukken 
 
Over de afdoening van de ingekomen stukken heeft de raad zoals voorgesteld besloten.  
 
 

 



  

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
159-2022 Raadsvragen VLP Roosendaal – Afval in woonwijken Alwel 
De VLP Roosendaal-fractie heeft als aanvullende vraag in de vergadering gesteld, welke 
prestatieafspraken er worden gemaakt met Alwel. Wethouder Koenraad heeft hierop aangegeven, dat 
zij in gesprek is met Alwel over een doorbraakmethode om sneller in actie te kunnen komen wanneer 
er een vervuilde tuin wordt aangetroffen. Wethouder Koenraad verwacht in januari 2023 op deze 
doorbraakaanpak bij de raad terug te kunnen komen. 
 
 

c. Lijst met toezeggingen en motielijst 
 
Lijst met Toezeggingen 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de Lijst met Toezeggingen. De lijst is conform vastgesteld. 
 
Motielijst  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de Motielijst. De lijst is conform vastgesteld.  
 
 

5. A-CATEGORIE 

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

a. Voorstel 61: Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking West-Brabant 

b. Voorstel 62: Vaststelling bestemmingsplan Commandoterrein 

 

6. B-CATEGORIE 

De volgende voorstellen zijn in de B-Categorie (d.w.z. ter bespreking) op de agenda geplaatst.  
 

a. Voorstel 63      Vaststelling omgevingsvisie ‘Roosendaal, de verbonden stad’ 
De omgevingsvisie is één integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving van de gemeente 
Roosendaal. Hiermee wordt aan de verplichting in de Omgevingswet voldaan dat elke gemeente een 
omgevingsvisie voor haar grondgebied vast moet stellen. Op basis van de wet dient de 
omgevingsvisie vastgesteld te worden. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Bij de behandeling van voorstel 63 is amendement 1 - Aanpassing benadering onderzoekgebied 
buitengebied ingediend. 
 
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1 ‘De omgevingsvisie ‘Roosendaal, de verbonden stad’ vast te stellen’ 
 
Aan te vullen met: 
 
‘met dien verstande dat: 
 
1. In de omgevingsvisie in paragraaf 4.2.2 op blz. 60 de tekst: 

“Roosendaal: perspectief voor intensieve, grondgebonden landbouw in noorden en 
extensieve, grondgebonden landbouw in zuiden van de gemeente  
 



  

De zoneringskaart van BZK is een eerste vingeroefening, die nadere uitwerking vraagt op 
regionaal en lokaal niveau, in samenwerking met meerdere betrokken partijen. De afbeelding 
hierna geeft globaal aan, voor welk gebied we de komende jaren een onderzoeksopgave zien: 
 
Onderzoeksgebied “noord”: ruimte voor intensieve landbouw, als onderdeel van het regionale 
agrofoodcomplex. Onderzoeksopgaven hebben betrekking op de verdere verduurzaming van de 
sector en de verdere ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik. 
 
Onderzoeksgebied “zuid”: ruimte blijven geven (verdere verduurzaming van de) grondgebonden 
landbouw. Daarnaast zoeken naar mogelijkheden om verdroging tegen te gaan en om 
bodemkwaliteit en biodiversiteit te versterken. Onderzoeksopgaven hebben ook betrekking op 
manieren waarop de sector voldoende verdiencapaciteit blijft generen, en wat dat 
planologisch/regeltechnisch van de overheid vraagt” 
 
wordt vervangen door: 
 
“Roosendaal: perspectief voor de landbouw 
De zoneringskaart van BZK is een eerste vingeroefening, die nadere uitwerking vraagt op 
regionaal en lokaal niveau, in samenwerking met meerdere betrokken partijen.  
 
Onderzoeksopgaven agrarische ontwikkeling 
Op hoogwaardige landbouwgronden is ruimte voor intensieve landbouw, als onderdeel van het 
regionale agrofoodcomplex. Ook bedrijven op andere bodems kunnen tot dat complex behoren.  
Vooral op hoger gelegen zandgronden speelt de verdrogingsproblematiek een belangrijke rol. 
De opgaven zijn complex en veelzijdig, en vragen om maatwerk per gebied en per bedrijf.  
 
Onderzoeksopgaven hebben betrekking op onder andere: 

- de verdere verduurzaming van de sector; 

- de verdere ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik; 

- verdroging en waterberging; 

- verbeteren bodemkwaliteit en biodiversiteit; 

- manieren waarop de agrarische ondernemers voldoende verdiencapaciteit blijven 

behouden, en de wijze waarop de overheid dit kan faciliteren.”  

 

2. In de omgevingsvisie in paragraaf 4.2.2 op blz. 60 de kaart “Onderzoeksgebieden agrarische 

ontwikkeling” wordt verwijderd. 

 
3. In de Nota van Zienswijzen de zienswijzen 12, 15, 21, 40 en 42 wordt aangepast door in de 

beantwoording van deze zienswijzen de tekst:  

 
“Afbeelding 4.4.: kader: “Onderzoeksgebied “zuid”: Ruimte blijven geven aan duurzame landbouw. 
Daarnaast zoeken naar mogelijkheden etc....” wordt de laatste zin aangepast: 
“Onderzoeksopgaven hebben ook betrekking op de vraag welke randvoorwaarden de gemeente 
kan bieden om agrarische ondernemers in staat te stellen blijvend voldoende verdiencapaciteit te 
genereren.” “ 

  
Te vervangen door:  
 
“Roosendaal: perspectief voor de landbouw 
De zoneringskaart van BZK is een eerste vingeroefening, die nadere uitwerking vraagt op 
regionaal en lokaal niveau, in samenwerking met meerdere betrokken partijen.  
 
“Onderzoeksopgaven agrarische ontwikkeling 
Op hoogwaardige landbouwgronden is ruimte voor intensieve landbouw, als onderdeel van het 
regionale agrofoodcomplex. Ook bedrijven op andere bodems kunnen tot dat complex behoren.  
Vooral op hoger gelegen zandgronden speelt de verdrogingsproblematiek een belangrijke rol. 
De opgaven zijn complex en veelzijdig, en vragen om maatwerk per gebied en per bedrijf.  
 
Onderzoeksopgaven hebben betrekking op onder andere: 



  

- de verdere verduurzaming van de sector; 

- de verdere ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik; 

- verdroging en waterberging; 
- verbeteren bodemkwaliteit en biodiversiteit; 
- manieren waarop de agrarische ondernemers voldoende verdiencapaciteit blijven 

behouden, en de wijze waarop de overheid dit kan faciliteren.” 
 
 
Amendement 1 is unaniem aangenomen. 
 
Het geamendeerd Voorstel 63 is unaniem aangenomen.  

 
 

7. C-stukken 

 
De volgende onderwerpen zijn ter behandeling in de C-categorie geagendeerd.  
 

a. Raadsmededeling 69-2022: Verlenging uitbreiding Venstertijden 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 1 - Wijzigen verlenging pilot Venstertijden tot een 

halfjaar ingediend. Met deze motie wordt de raad verzocht te besluiten:  

 

Draagt het college op om:  
1. De pilot “uitbreiden venstertijden” te verlengen met een halfjaar en deze te laten lopen tot 1 april 

2023.  
 

Motie 1 is met 24 stemmen voor (VLP Roosendaal, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, BurgerBelangen 
Roosendaal, Forum voor Democratie en Vitaal Liberaal) en 9 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
CDA) aangenomen. 
 

b. Raadsmededeling 66-2022: Opgave opvang asielzoekers 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 2 Betrokkenheid raad en inwoners bij opvang 
asielzoekers ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld om te besluiten: 

 
Roept het college op om:  
1. Met de inwoners van de gemeente in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk de opgave rond 

de opvang van asielzoekers kunnen vormgeven; 
2. Een proces in te richten waarin de raad is betrokken bij de besluitvorming over de opvang van 

asielzoekers in de gemeente. 
 
Motie 2 is met 10 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, BurgerBelangen Roosendaal, D66) en 23 
stemmen tegen (VLP Roosendaal, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie en Vitaal 
Liberaal) verworpen.  
 
Wethouder Van Ginderen heeft ter vergadering aangegeven dat de intentie wordt gewekt bij 
beslispunt 1 van het dictum, dat hierbij sprake is van inspraak. Hij wil de gemeenteraad waarschuwen 
voor de verkeerde verwachting die dit bij inwoners kan scheppen. Daarnaast heeft wethouder Van 
Ginderen nogmaals kort de kaders benoemd zoals hij deze tijdens de Commissievergadering van 24 
november jl. heeft geschetst.  
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.  



  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 december 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


