
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 23 december 2021 

 

Locatie: Innovitapark, Oostelijke Havendijk 13 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Dhr. R.C.G. Dam 
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), 
M.J.G. Heessels (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: H.W. Emmen (D66), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), W.F.J.M. van 
Oosterhout (CDA),  P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), 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: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. R. 
Breedveld (CDA), dhr. A.C.A.M. Beens (Lokaal Sociaal 21), mevr. M.J.G. Heessels (Lokaal Sociaal 
21), dhr. P.R. Klaver (PvdA), mevr. A.A. Maas-Cleeren (Lokaal Sociaal 21), dhr. J.P.L.M. van den 
Beemt (VVD), dhr. S. Hamans (CDA), dhr. J.F.A. Heeren (VLP), dhr. R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), dhr. A. van Gestel (VLP), dhr. P.F.H. de Graeff (Roosendaalse Lijst), dhr. K.A. 
Raggers (VLP), dhr. E.J.C. de Regt (VLP), dhr. M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), dhr. C.A. 
Lok (wethouder), dhr. A.A.B. Theunis (wethouder), mevr. I.M. Raaijmakers (wethouder). 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 

Voorstel 77 Aanwijzing interim griffier is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 5.  

 

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

Roosendaal van 9 december 2021 

 

Er zijn geen amenderingen op de besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 9 december 2021. De besluitenlijsten zullen in de digitale stemraad later deze avond 
nog formeel worden 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 zal de raad zoals 

voorgesteld besluiten in de digitale stemraad later deze avond.  

 



  

 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Er zijn geen aanmeldingen voor een aanvullende mondelinge vraag op beantwoorde raadsvragen 
binnengekomen. 
 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
Er zijn geen aanmeldingen voor een vraag/opmerking op de Actielijst binnengekomen.  
 
Motielijst 
 
2021-M51 Gebruik maken van de Kwikstartapp 

Ten aanzien van de uitvoering van deze motie heeft de PvdA-fractie om een stand van zaken 
verzocht. Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering aangegeven, dat de gemeente zich heeft 
aangemeld voor de app. Deze is op dit moment voorzien van basale informatie. De komende weken 
wordt deze app gevuld met de lokale gegevens. Op het moment dat dit is gebeurd, zal hierover breed 
worden gecommuniceerd, naar verwachting in januari 2022. 
 
 

5. A-CATEGORIE  

 
Over de volgende raadsvoorstellen zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond door de raad 
worden besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 

 

a. Voorstel 70  Ontslag griffier 
b. Voorstel 71  Financiële gevolgen verlengen kredieten HUIS van Roosendaal 
c. Voorstel 77  Aanwijzing interim griffier 

 
 

6. B-CATEGORIE 

 
Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 

a. Voorstel 72 Transitievisie Warmte 
 

Over voorstel 72 zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp zijn de volgende moties ingediend:  
 
Motie 1 Routekaart Transitievisie warmte 

De raad spreekt uit: 
1. De raad geeft in de Transitievisie Warmte aan de hand van de nog af te wachten voorwaarden van 

het Rijk het college aanvullende kaders mee zodat het draagvlak zo groot mogelijk is. Uitgangspunt 

voor de raad is de Informatiekaart Rollen Raadsleden Transitievisie Warmte; 

2. In samenwerking tussen college en raad worden de inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders 

eveneens betrokken bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte zodat het draagvlak zo groot 

mogelijk is;  

3. Het college mede op basis van de uitkomsten van de onder punt 1. En 2. genoemde acties het 

toekomstgerichte uitvoeringsplan voor de implementatie van de Transitievisie Warmte gaat 

opstellen; 

4. De raad zo vaak als nodig maar in ieder geval 1 keer per jaar te informeren over de voortgang van 

de uitvoering van de Transitievisie Warmte. 

 



  

Motie 2 Regionale innovaties ondersteunen voor de Warmtetransitie 

Verzoekt het college: 
1. Een voorstel aan de collega gemeentes van de RWB te doen om het onderwerp warmtetransitie toe 

te voegen aan het actieprogramma van de RWB; 

2. Voor de begroting van 2023 of verder uit te werken of hiervoor vanuit Roosendaal en andere 

gemeentes meer financiële inzet is gewenst of dat het past in de huidige budgetten van het 

actieprogramma; 

3. De mogelijkheden die voortkomen uit deze motie “Regionale innovaties ondersteunen voor de 

Warmtetransitie” dan uit te zetten in Roosendaal en de regio en goede innovatieve ideeën financieel 

en andersoortig te ondersteunen; 

4. Deze motie te sturen naar de gemeenteraden van de andere RWB gemeenten. 

 

Over deze moties zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  

 

b. Voorstel 73 Regiovisie 2022-2025 Jeugdhulpregio WBW  
 

Over voorstel 73 zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  

 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is de volgende motie ingediend:  
 

Motie 3 Ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg verankeren 

Roept het college op: 
  

1. Bij de uitwerking van de Regiovisie Jeugdzorg 2022-2025 het inzetten van ervaringsdeskundigen 
in onderlinge uitwisseling, scholing van professionals en in het zorgaanbod als waarde op te 
nemen en te verankeren;  

2. Ervaringsdeskundigheid als instrument bij het opstellen van ontwikkeldocumenten en 
inkoopstrategie onder de aandacht te brengen binnen de regio WBW;  
 

Over deze motie zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  

 

c. Voorstel 74 HPO 2020, Voorstel 75 HPO 2021, Voorstel 76 HPO 2022 
 
Over Voorstel 74, 75 en 76 zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  
 
Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp zijn de volgende moties ingediend:  
 
Motie 4 Strategisch Huisvestingsprogramma Primair en Speciaal Onderwijs, deel 2 

Verzoekt het college: 
1. Om alsnog zo spoedig mogelijk een traject op te starten om een Strategisch 

Huisvestingsprogramma 2023 tot stand te brengen en daarbij een meerjarige planning van uit te 

voeren projecten op te nemen. Deze strategische doorkijk heeft als doel om te komen tot 

kwalitatief goed geëquipeerde schoolgebouwen in het Primair en Speciaal Onderwijs; 

2. Deze gereed te hebben vóór 1 september 2022 waardoor rekening gehouden kan worden met 

bestuurswisseling; 

3. Hierbij gebruik te maken van landelijk beschikbare kaderstelling, zoals die bijvoorbeeld bij het 

Kenniscentrum Ruimte OK en input van andere lokale organisaties (zoals bijvoorbeeld jeugdzorg 

en buurtzorgorganisaties) en dit alles om toe te werken naar moderne en duurzame 

onderwijshuisvesting die aansluit op kwaliteitseisen van de huidige tijd en vraag vanuit de 

samenleving, 



  

Motie 5 Verkeersveiligheid in combinatie met het HPO 

 
Draagt het college op: 
1. Ter aanvulling op de uitvoering van de motie ‘Verbetering verkeersveiligheid rondom scholen in 

Roosendaal’ van 8 juli 2021, het college de opdracht te geven om ook bij iedere verbouwing of 

nieuwbouw van een school direct de verkeerssituatie rondom de betreffende school te betrekken 

en waar nodig maatregelen te nemen; 

2. In overleg met de scholen en de omwonenden een passende oplossing te vinden voor de 

verkeerssituatie; 

 
Over deze moties zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  

 

7. C-CATEGORIE 
Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 
a. Eigenstandige motie Eerbetoon aan Kees Vermunt 

Tijdens de beraadslagingen over dit onderwerp is motie 6 Eigenstandige motie Eerbetoon aan Kees 
Vermunt ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  

 
Besluit: 
1. Het college de opdracht te geven om een veld te realiseren met een sportieve functie; 
2. Dit veld met sportieve functie de naam te laten dragen van Kees Vermunt. 

 
Over Motie 6 zal vanavond in de digitale stemraad later deze avond worden gestemd.  

 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur en meldt dat de digitale stemraad om 21:30 uur zal 
aanvangen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
27 januari 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


