
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 22 november 2018 

 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 18.00 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester)  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van 
Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens 
(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), 
D.C.M. Roeken (CDA), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), 
H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. 
Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. 
Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), 
J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
 
Afwezig: - 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van dhr. J. (Jan) Mol.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Het raadsvoorstel benoeming lid van de Vertrouwenscommissie wordt toegevoegd aan de A-
Categorie als agendapunt 2f. 
 
Het raadsvoorstel tussentijdse benoeming lid van de Auditcommissie wordt toegevoegd aan de A-
Categorie als agendapunt 2g. 
 
Het raadsvoorstel Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 2019 wordt toegevoegd aan de 
A-Categorie als agendapunt 2h. 
 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 11 oktober en 1 & 8 november 2018. 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 11 
oktober 2018 en 1 & 8 november 2018 zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

 



  

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven  

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 nadere mondelinge vragen op basis van de schriftelijke beantwoording. 

 

 

c. Actie- en Motielijst 

Actielijst 
 
2017-A37: Gelijke Kansen Kappersondernemers  
De VLP-fractie verzoekt om een stand van zaken met betrekking tot dit actiepunt. 
Portefeuillehouder Lok heeft toegezegd dit op korte termijn schriftelijk te doen toekomen 
 
Motielijst 
Er zijn geen mondelinge vragen met betrekking tot de motielijst. 
 
 

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

a. Voorstel 51 6e wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- 

Brabant 

b. Voorstel 52 Bestemmingsplan correctieve aanpassing bestemmingsplan 

Stadsoevers 

c. Voorstel 53 Richtlijnen begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen  

d. Voorstel 54 Belastingvoorstellen 2019 

e. Voorstel 55 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 247 in  

Roosendaal 

Stemverklaring ChristenUnie  
Tijdens de commissievergadering van 15 november stelde mijn collega mevrouw Testers aan de 
wethouder de vraag hoe het zit met de bodemgesteldheid van het perceel nummer 247 aan de 
Gastelseweg. Dit omdat er een garagebedrijf heeft gestaan en uit het rapport van de ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat er in de bodem en grondwater nog giftige stoffen zijn geconstateerd. Het gaat 
om o.a. Naftaleen, Xyleen, Pcb’s en Lood. In het rapport staat dat aangenomen mag worden dat de 
aangetroffen licht verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico’s opleveren voor volksgezondheid 
en/of het milieu. 
 
De ChristenUnie vindt de milieuaspecten uit ruimtelijke onderbouwingen erg belangrijk en wil er gerust 
op zijn dat de aangetroffen giftige stoffen echt geen risico’s opleveren voor de gezondheid en het 
milieu. Vandaar dat de ChristenUnie niet uit wil gaan van aannames, maar van feitelijke 
onderbouwingen, zodat wij met een gerust hart een verklaring van geen bedenkingen kunnen 
afgeven. Nu heeft de wethouder ons toegezegd dat er geen gevaren zijn. Het betreffende onderdeel 
uit de ruimtelijke onderbouwing zal niet nader toegelicht worden, maar de ChristenUnie wil graag nu 
middels deze stemverklaring duidelijk naar voren brengen dat wij in de toekomst willen uitgaan van 
feitelijke onderbouwingen en niet van aannames in dergelijke rapporten als aan ons wordt gevraagd 
om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  
 
 
 
 



  

 
Stemverklaring VLP 
Aan de VLP wordt gevraagd of zij geen bedenkingen hebben bij de Gastelseweg 247. Dat heeft de 
VLP wel, niet zo zeer op het gebied van het bestemmingsplan, daarom kan het ook als A-stuk 
behandeld worden. Als we echter naar de bijgeleverde bouwtekening kijken, heeft de VLP wel 
bedenkingen. Een arbeidsmigrantenhotel voor 224 arbeidsmigranten zonder beheerder en zonder 
recreatie vind de VLP geen goed plan.   
 

f. Voorstel 56 Benoeming lid van de Vertrouwenscommissie 

g. Voorstel 57 Tussentijdse benoeming lid van de Auditcommissie 

h. Voorstel 58 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 2019 

 

6. B-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de B-categorie geagendeerd. 

 
 

7. C-CATEGORIE 
 
a. Eigenstandige motie Snel glasvezel Buitengebied noodzakelijk 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Snel glasvezel Buitengebied noodzakelijk 
ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college 

− Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een graafdiepte van 0,40 m toe te staan; 

− Bij de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel aandacht te hebben 

voor een tijdige en volledige communicatie richting inwoners. 

Motie 1 is met 30 stemmen voor (VLP, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst en dhr. 
Wezenbeek van de VVD) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie en VVD met uitzondering van dhr. 
Wezenbeek) aangenomen.  

 
Dhr. Lok heeft de hoop uitgesproken uiterlijk begin volgend jaar duidelijk te hebben welke partij 
het glasvezel aan gaat leggen. 
 
 
b. Eigenstandige motie Roosendaal kinderpardongemeente 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 2 Roosendaal Kinderpardongemeente  
ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

− ervoor te zorgen dat Roosendaal zich aansluit bij de andere ‘kinderpardongemeenten’, 

door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid actief te pleiten voor een 

daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen.   

In de motie is bij de constateringen het getal “93” gewijzigd in “105”. Dit naar de huidige stand van 
zaken ten aanzien van het aantal kinderpardongemeenten. Het dictum van de motie is 
ongewijzigd gebleven. 
 
Dhr. Hamans heeft aangegeven zich te zullen onthouden van stemming en tijdens de stemming 
de zaal te zullen verlaten. Dit in verband met zijn aanstelling bij het team bestuursrecht van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant waar hij zich onder andere bezighoudt met kinderpardonzaken. 



  

Dhr. Hamans heeft aangegeven het daarom niet integer noch wenselijk te achten om zich hierover 
uit te spreken. 

 
Stemverklaring Roosendaalse Lijst 
De Roosendaalse Lijst vindt dat er altijd ruimte moet zijn om informeel met elkaar te spreken over 
landelijke wet- en regelgeving en de consequenties daarvan voor onze inwoners. Maar laten we in 
formele zin geen stemming houden via moties over zaken waar wij als gemeenteraad niet over 
gaan. Niet omdat we geen gevoel hebben of geen mening hebben over deze kwetsbare materie, 
maar puur vanwege het feit dat het kinderpardon landelijke wetgeving met een juridisch kader is 
waar wij als gemeenteraad geen stem in hebben; Wij zullen tegen deze motie stemmen. 

 
Motie 2 is met 15 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP, Burger 
Belangen Roosendaal) en 19 stemmen tegen (VLP, Roosendaalse Lijst, VVD) verworpen.  
 
 
c. Eigenstandige motie Monitoring Duurzame Energie 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 3 Monitoring Duurzame Energie ingediend. 
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het college op: 
1. Om de raad en inwoners tweemaal per jaar t/m 2022 te informeren over de ontwikkelingen 

binnen de gemeente Roosendaal aangaande trede 0,1,2,3 van de zonneladder. 
2. Om andere vormen van duurzame energieopwekking binnen de gemeente Roosendaal 

uitgebreid te onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken i.c.m. zonne-energie en 
deze beschikbaar te stellen aan de raad. 

3. Om een Roosendaals e-duurzaamheidsloket op te richten en te ontwikkelen tezamen met het 
nog uit te voeren actieprogramma “duurzaamheid 2019-2022” waar informatie wordt verschaft 
voor inwoners, bedrijven en investeerders. 

4. Om contact met Roosendaalse bedrijven (terreinen) te intensiveren op het gebied van 
duurzaamheid. 

 
Motie 3 is unaniem aangenomen.  

 
 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
20 december 2018 

 
De griffier,       De voorzitter, 

 
 


