
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 21 juli 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, dhr. M.A.C.M.J. van 
Ginderen wethouders  
De dames: S. Bozkurt (Burgerbelangen Roosendaal), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.T. Eijck-Stein, 
C.S.A. van Leerzem (Forum voor Democratie), C. Mediani (GroenLinks), F. Peters (D66), I.M. 
Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: M. van der Bijl (VVD), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), 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), S.J.C.M. van 
Looveren (Roosendaalse Lijst), M. Nefs (VVD), G.J.H.M. van Oosterbosch (Roosendaalse Lijst), 
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), 
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: Dhr. P.R. Klaver (PvdA), mevr. D.C.M. Roeken (CDA), dhr. M.G.A. Machielsen (VLP 
Roosendaal), dhr. B. Taher (D66), dhr. K.A. Raggers (VLP Roosendaal). 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering aansluitend aan de Inspraakbijeenkomst om 19:55 uur en 
heet eenieder van harte welkom.  
 
Vervolgens is stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid mevr. (Marella) Lute. De voorzitter heeft 
een in memoriam uitgesproken waarna een moment stilte in acht is genomen. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Een ordevoorstel van de PvdA-fractie om agendapunt 5b – Vaststelling bestemmingsplan 
Buitengebied Wouw van de A-categorie naar de B-categorie te verplaatsen voor het stellen van een 
aanvullende vraag, is door de meerderheid van de gemeenteraad verworpen.  
 

Ten aanzien van het raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Wouw (agendapunt 5b) heeft de 

voorzitter opgemerkt, dat de raad op maandag 18 juli 2022 een erratum is aangeboden m.b.t. de 

Regels behorende bij het bestemmingsplan.  In dit erratum is aangegeven, dat abusievelijk een 

verkeerd huisnummer is opgenomen. Daar waar staat: Herelsestraat 198, moet dit zijn: Herelsestraat 

218. Dit is in de nieuwe versie van de Regels aangepast. Omdat dit voorstel reeds in 

Commissiebehandeling is geweest, is ervoor gekozen om zowel de oude versie als de gewijzigde 

versie van de Regels bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van vanavond te plaatsen. De 

voorzitter heeft gevraagd of de raad ermee kan instemmen dat de gewijzigde versie onderdeel gaat 

vormen van de besluitvorming. De raad heeft hiermee ingestemd.   

 



  

 
 
 

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

Roosendaal van 13 juli 2022 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 13 juli 2022 is 
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 
 
Er is een aanvullende mondelinge vraag naar aanleiding van de lijst met beantwoorde schriftelijke 
vragen: 
 
090-2022 Beantwoording raadsvragen VLP Roosendaal - Procedure mantelzorgwoningen 
Dhr. De Regt van de VLP Roosendaal-fractie heeft ter vergadering aangegeven, dat in de 
beantwoording wordt aangegeven dat er op de website informatie gaat komen over dit proces voor de 
inwoners. Omdat hierbij geen termijn wordt genoemd, wil dhr. De Regt graag weten wanneer dit 
gebeurt. Wethouder van Gestel heeft hierop aangegeven, dat hij verwacht dat dit in augustus 2022 zal 
zijn.  
 
De lijst met beantwoorde schriftelijke vragen is hiermee vastgesteld.  
 
 

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 43 – Vaststelling bestemmingsplan Heerma van Vosstraat 2 

Bij dit raadsvoorstel heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst aangegeven, dat zij het op prijs 
zou stellen als de verantwoordelijk wethouder in gesprek zou gaan met de omwonenden die niet 
tevreden zijn met de afwikkeling van de zienswijzen. Hierbij heeft de fractie van de Roosendaalse 
Lijst tevens aangegeven begrepen te hebben dat de contacten inmiddels al gelegd zijn.  

  
 

 

 

 



  

b) Voorstel 44  –  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Wouw 

Stemverklaring PvdA 
De PvdA Roosendaal ziet haar taak bij het beoordelen van dossiers en het afwegen van de 
verschillende belangen die in zo’n dossier spelen. Bij bestemmingsplan Wouw zijn er belangen 
van de boeren in het plangebied, plannen die grenzen aan het plangebied waar wij als raad al 
besluiten over hebben genomen -ten aanzien van De Bulkenaar- en de gezondheid van inwoners 
van dit plangebied. Daarom dat wij in eerste instantie dit plan na de vakantie wilden behandelen 
zodat wij voldoende tijd hadden om op alle bovengenoemde punten goed geïnformeerd te worden 
door het college, ambtenaren en externe deskundigen. Want wij hebben niet alleen de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening na te leven, maar ook de Wet op de Volksgezondheid en daarvoor worden 
wij geadviseerd en geïnformeerd door de GGD, wat betreft long- en ademhalingsklachten die met 
de geuremissies en geurbelasting rekening houden. Onze Provinciale fractie heeft ook op toetsing 
van de volksgezondheid steeds aangegeven dat…. N.B.: de stemverklaring werd afgebroken door 
de voorzitter. De voorzitter heeft hierbij aangegeven, dat een stemverklaring een korte verklaring 
is waarin men aan kan geven waarom men niet genegen is om voor een voorstel te stemmen. 
Derhalve heeft de voorzitter de bijdrage beëindigd, waarbij nog wel is afgeconcludeerd dat de 
PvdA-fractie wordt geacht om tegen dit raadsvoorstel te hebben gestemd.  
 
c) Voorstel 45 – Financiële Verordening Roosendaal 2022 

 

6. B-CATEGORIE 

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

a. Raadsvoorstel 46 Voorjaarsbrief Financiën 2022 

De Voorjaarsbrief Financiën heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende 
Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige 
afwijkingen en ontwikkelingen. De Voorjaarsbrief omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te 
kunnen kijken. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief Financiën 2022 
inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. 
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Voorstel 46 is unaniem aangenomen.  
 
Bij de behandeling van voorstel 46 is motie 1 Herstraten trottoirs op hoger kwaliteitsniveau bij aanleg 
glasvezelkabels ingediend. Met deze motie wordt de raad voorgesteld om te besluiten: 
 
Draagt het college op: 
1. Voetpaden/trottoirs (binnen de bebouwde kom) waar in 2022 glasvezel is ingegraven vanaf 2023 

volledig te herstraten op basis van kwaliteitsniveau A van de CROW-normering met daar waar 

mogelijk het treffen van klimaat-adaptieve maatregelen;   

2. Voetpaden/trottoirs (binnen de bebouwde kom) vanaf 2023 waar glasvezel ingegraven wordt 

volledig te herstraten op kwaliteitsniveau A in combinatie met daar waar mogelijk het treffen van 

klimaat-adaptieve maatregelen; 

3. De financiële consequenties ten behoeve van het volledig herstraten op basis van kwaliteitsniveau 

A CROW-normering ter hoogte van € 625.000 euro per jaar, op te nemen in de begroting 2023 en 

de meerjarenbegroting 2024-2026 voor zover de werkzaamheden nog na 2023 uitgevoerd dienen 

te worden; 

4. In de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 een bedrag op te nemen om de 

voetpaden/trottoirs te blijven onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW-normering.  

 

Motie 1 is met 22 stemmen voor (VLP Roosendaal, VVD, PvdA, CDA, D66, Vitaal Liberaal, 
Burgerbelangen Roosendaal, GroenLinks) en 8 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, Forum voor 
Democratie) aangenomen. 
 
 
 



  

Stemverklaring Roosendaalse Lijst 
Wij voelden aan ons water dat deze motie de meerderheid zou gaan halen. Desalniettemin vonden wij 
het belangrijk om toch een tegengeluid te laten horen. Wij willen iedereen wijzen op andere 
problematiek in de samenleving waar ook geld voor nodig is en om dan 1,8 miljoen zomaar 
beschikbaar te stellen leek ons wat te prematuur. Het leek ons ook beter dat we bij de 
begrotingsbehandeling een totaalplaatje moeten maken van alle benodigde gelden die we moeten 
inzetten en als je dan het totaalplaatje maakt, dan heb je dat inzicht beter. Dus vandaar dat we tegen 
dit voorstel zullen stemmen.  
 
 

7. C-stukken 

 
Er zijn geen onderwerpen ter behandeling in de C-categorie geagendeerd.  
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
29 september 2022. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


