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Besluitenlijst Commissievergadering 21 november 2019 
 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.A.J.M. Goossens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: A.J. Vrolijk, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, C.H.D. Hoendervangers, 

R.G.J. van Broekhoven, C.F.J. Verstraten VLP: A. van Gestel, M.C.W. Verbeek, J.F.A. Heeren, K.A. 

Raggers  VVD: J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck-Steijn GroenLinks L.C. Villée, A.J.M. Gepkens, N. 

El Azzouzi CDA: A.S. Hamans, R.C.A.W. van Nassau SP: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap, R.P.P. 

Bouquet D66: H.W. Emmen, B. Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Wezenbeek: J.M.M. Wezenbeek, K. Kraak 

College: M.A.C.M.J. van Ginderen, J.M. van Midden, A.A.B. Theunis, C.F.G.R. Koenraad 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 

De VVD heeft laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij agendapunt 4 – 

Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis West-Brabant. De VVD-fractie 

is de enige fractie die dit onderwerp voor een eerste termijn geagendeerd had. De voorzitter heeft 

voorgesteld om dit onderwerp van de agenda af te voeren en rechtstreeks als A-stuk (hamerstuk) 

te agenderen voor de raadsvergadering van 28 november 2019. De commissie heeft hiermee 

ingestemd.  

 

De SP heeft laten weten niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn bij agendapunt 5 – 

Raadsvoorstel Onderzoeksrapport Grip en Sturing op Regio West-Brabant.  

 

Daarnaast heeft de SP-fractie aangegeven niet langer behoefte te hebben aan een eerste termijn 

bij agendapunt 6 - Raadsvoorstel Wijziging Financiële Verordening. De SP-fractie is de enige 

fractie die dit onderwerp voor een eerste termijn geagendeerd had. De voorzitter heeft voorgesteld 

om dit onderwerp van de agenda af te voeren en rechtstreeks als A-stuk (hamerstuk) te agenderen 

voor de raadsvergadering van 28 november 2019. De commissie heeft hiermee ingestemd.  

 

 

3. BESLUITENLIJST    

 
De ChristenUnie stel de volgende wijziging in de besluitenlijst voor bij agendapunt 5 – 

Raadsvoorstel Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2020:  

 

In de 1e alinea de zin:  

“Op de vraag van de ChristenUnie of er een plan kan komen om de oude loden gasleidingen te 

verwijderen, heeft wethouder Raaijmakers aangegeven dat de nutsbedrijven verantwoordelijk zijn 

voor deze leidingen en dat de gemeente dit dus niet zelf kan doen.”  

 

Als volgt te wijzigen:  

“Op de vraag van de ChristenUnie of er een plan kan komen om de oude in lood gelegde 

elektriciteitskabels en oude loden leidingen te verwijderen, heeft wethouder Raaijmakers 

aangegeven dat de nutsbedrijven verantwoordelijk zijn voor deze leidingen en dat de gemeente dit 

dus niet zelf kan doen.” 
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De Commissie heeft hiermee ingestemd. De besluitenlijst van 14 november 2019 wordt conform 

aangepast en is daarmee gewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant 
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze taak hebben de West-Brabantse gemeenten belegd bij Veilig Thuis 
West-Brabant, waarbij de gemeente Breda als centrumgemeente fungeert. Voor deze 
samenwerking is met ingang van 1 januari 2019 een gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis 
West-Brabant (verder: GR Veilig Thuis) afgesloten. Vanwege het ontstaan van de gemeente Altena 
per 1 januari 2019 moet de huidige GR Veilig Thuis worden aangepast. Verder is begin dit jaar 
besloten een regionaal meldpunt crisiszorg in te richten en dit onder te brengen bij Veilig Thuis 
West-Brabant. Omdat ook voor dit meldpunt sprake is van gezamenlijke financiële inbreng van de 
regiogemeenten en het namens de regio verzorgen van subsidieafspraken door centrumgemeente 
Breda, is ervoor gekozen de samenwerking rond het meldpunt crisiszorg in de bestaande 
gemeenschappelijke regeling in te passen.  
Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen 
 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd en gaat rechtstreeks als A-stuk 
naar de raadsvergadering van 28 november 2019. 
 

 

5. Raadsvoorstel Onderzoeksrapport Grip en sturing op Regio West-Brabant 
In 2015 is de "Nota verbonden partijen, zes kaderstellende spelregels" vastgesteld. Een spelregel 
uit deze nota is, iedere vier jaar een evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen. Om ervaring 
op te doen is de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant geëvalueerd. Adviesbureau 
Berenschot kreeg hiervoor de opdracht van negentien gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld 
om kennis te nemen van de conclusies en adviezen uit het onderzoeksrapport ’Grip en sturing op 
Regio West-Brabant’ van het onderzoeksbureau Berenschot, om de conclusies en adviezen in het 
najaar mee te nemen bij de actualisatie van de Nota Verbonden Partijen en om 
het specifieke advies “werken met adoptanten” reeds in het najaar verder uit te werken. 
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Burgemeester van Midden heeft voorgesteld om met de raad samen te kijken hoe de raad 
geïnformeerd kan worden -in het licht van democratische vernieuwing- over gemeenschappelijke 
regelingen, wanneer en waarom. Burgemeester van Midden komt hiertoe met een procesvoorstel 
richting de gemeenteraad binnen het traject van Bestuurlijke Vernieuwing dat in januari 2020 wordt 
opgestart. Hierbij is voor dit proces de eindrealisatiedatum: najaar 2020 genoemd.  
 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel Wijziging Financiële Verordening 
De financiële verordening dient aangepast te worden om te voldoen aan regelgeving. Daarnaast 
wordt door de commissie BBV aanbevolen om een grensbedrag voor toelichting op incidentele 
baten en lasten op te nemen. De wijziging maakt dat incidentele baten en lasten boven € 250.000 
toegelicht worden. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Dit raadsvoorstel is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd en gaat rechtstreeks als A-stuk 
naar de raadsvergadering van 28 november 2019. 

 
 

7. Raadsmededeling 66-2019 Ontwikkeling Groot Mariadal 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het besluit van het college van B&W m.b.t. 
de ontwikkeling van Groot Mariadal, waarmee een vervolgstap kan worden gezet in deze 
gebiedsontwikkeling. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
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Wethouder Theunis heeft aangegeven dat dit een van de belangrijkste binnenstedelijke 

ontwikkelingen is waarbij de raad zelf heeft aangegeven aan de voorkant positie in te willen nemen. 

De eerstvolgende stap hierin is wat wethouder Theunis betreft het ontwerpbestemmingsplan. Een 

tussenslag in de vorm van een gebiedsvisie is niet nodig en leidt tot vertraging. 

 

Als de raad input heeft, verzoekt wethouder Theunis wel dit mee te geven, zodat er dadelijk een 

goed ontwerpbestemmingsplan ligt. Dit kan in een tussenstap in gesprek met omwonenden waarbij 

de raad ook uitgenodigd kan worden.  

 

Wethouder Theunis stelt voor om ten aanzien van de ontwikkeling van het stationsgebied deze 

winter/komend voorjaar de eerste stappen hierin met de raad te zetten.  

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 
De VLP heeft aangegeven het te waarderen als er een raadsmededeling richting de raad gaat 
zodra de gebiedsvisie af is.  

 

 

8. Raadsmededeling 57-2019 Invoering 1x per 4 weken restafval inzamelen en uitvoering moties 
Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het besluit van het college van B&W om de 
datum van invoering van 1x per 4 weken restafval inzamelen uit te stellen tot 1 maart 2020. Tevens 
neemt de raad kennis van de stand van zaken van o.a. moties ‘Verstrekken van GFT-
aanrechtbakjes’ en ‘Inzameling luiers en incontinentiemateriaal’. 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat om reden van de zorgvuldigheid ervoor gekozen is om 

de datum van invoering van 1x per 4 weken restafval inzamelen uit te stellen tot maandag 2 maart 

2020. De campagne start binnenkort (over 3 weken). Ook de rapportage m.b.t. kosten en aantal 

bijzettingen kan de raad binnen 2 á 3 weken verwachten. 

 

De nieuwsbrief (Nieuwsflits) komt periodiek richting de raad. 

 

Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er geen plan van aanpak komt voor de Afvalcoach. 

Door het werk van de afvalcoach zal het aantal bijzettingen op de plekken waar zij geweest is 

minder moeten worden. Dat kan worden gemeten.  

 

Wethouder Koenraad is ervan uit gegaan dat met het vervallen van de biologisch afbreekbare gft-

zakjes [in een amendement bij de Programmabegroting 2020] ook het verstrekken van de gft-

bakjes [motie bij raadsvoorstel Beter Afval Scheiden] komt te vervallen. Diverse fracties zien dit 

anders. Wethouder Koenraad heeft toegezegd met een voorstel te zullen komen met daarin een 

aantal scenario’s ten behoeve van afdoening van de motie gft-bakjes.  

 

Dit onderwerp gaat niet naar de raadsvergadering. 
 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur. 


