
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 9 februari 2023 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Mevr. E. van der Mark 
Mevr. C.F.G.R. Koenraad, Mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers, mevr. S.M.J. Vermeulen, dhr. 
M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. A. van Gestel, 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), 
D.C.M. Roeken (CDA). 
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), M. Reijman (GroenLinks) F.A.C. Roks (VLP 
Roosendaal), B. Rommens (PvdA), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst), P.F.A. Smits (CDA), B. 
Taher (D66), S.R. van der Touw (Roosendaalse Lijst), 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: dhr. P.F.A. Smits (CDA) 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en heet eenieder van harte welkom.  
 
De voorzitter deelt de raad het blijde nieuws mee, dat mevr. Van Leerzem is bevallen van een dochter.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
Aan de agenda is toegevoegd als agendapunt 7c: de spoedeisende eigenstandige motie Financiële 
bijdrage Rode Kruis nav aardbeving Turkije en Syrië. 
 
In verband met de belangstelling op de publieke tribune voor agendapunt 7b, is besloten om dit 
agendapunt voorafgaand aan agendapunt 7a te behandelen.  
 
 

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

Roosendaal van 19 januari 2023 

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 19 januari 2023 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 zijn geen aanvullende mondelinge vragen op beantwoorde schriftelijke vragen binnengekomen.  
 
 

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  
 
2022-M15 - Manifest Iedereen gelijk, voorkom discriminatie  
De VVD-fractie heeft de vraag gesteld waarom de motie pas in de tweede helft van dit jaar wordt 
uitgevoerd. De VVD-fractie heeft hierbij benadrukt, dat het belangrijk is dat de raadsleden bij aanvang 
van hun raadsperiode het manifest gelezen hebben en ook bij voorkeur ondertekend hebben. 
Wethouder Van der Star heeft aangegeven dat het de raad vrij staat om alvast het manifest te 
ondertekenen, dit kan via de Griffie in gang gezet worden. In de uitvoering van de motie, zoals is 
verwoord in de raadsmededeling [78-2022], gaat het vooral om een tastbare vormgeving en dat zal in 
de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.  
 
De motielijst is conform vastgesteld. 
 
 

5. A-CATEGORIE 

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

a. Voorstel 79: Integraal Veiligheidsplan 2023-2026  
b. Voorstel 80: Raadsvoorstel Ontwerp en uitvoering openbare ruimte Josephwijk  

  
 

6. B-CATEGORIE 

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

7. C-stukken 

 
De volgende onderwerpen zijn ter behandeling in de C-categorie geagendeerd. 
 
N.B.: behandeling van agendapunt 7b heeft voorafgaand aan agendapunt 7a plaatsgevonden.  
Dit agendapunt is voorgezeten door de 2e plv. vz., dhr. Raggers. 
 

a. Raadsmededeling 87-2022 Uitvoeringsprogramma 2023 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 2 – Weerbaarheid van senioren ingediend. Met deze 

motie wordt de raad verzocht te besluiten:  

 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 



  

1. Om bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2023 aandacht te hebben voor en acties in 
gang te zetten op het verhogen van de weerbaarheid bij senioren; 

2. Hierbij na te gaan op welke wijze weerbaarheidstrainingen kunnen worden gegeven aan de 
senioren binnen onze gemeente, waarin ook speciale aandacht is voor het aspect van digitale 
weerbaarheid; 

3. De raad middels een raadsinformatiebrief binnen een termijn van zes maanden te informeren over 
de concreet te nemen acties. 

 
Motie 2 is tijdens de beraadslagingen door de indienende fracties ingetrokken. 
 

Burgemeester Van Midden heeft aangegeven, dat wethouder Van Ginderen binnenkort met een plan 

van aanpak naar de raad komt ten aanzien van ouderenmishandeling, dit in het eerste kwartaal van 

2023 in de vorm van een raadsmededeling.  

 

 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 3 – Uitvoeringsprogramma 2023: Zorg en Veiligheid 

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

 

Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Bij scholen en jeugdverenigingen de informatiebehoefte te inventariseren ten aanzien van (de 

risico’s van) sexting en sextortion en daarbij na te gaan of scholen en jeugdverenigingen afdoende 
geïnformeerd zijn over hoe er hulp kan worden gezocht in het geval er een vermoeden bestaat dat 
hier sprake van is; 

2. Indien nodig scholen en verenigingen jaarlijks te trainen in het omgaan met (vermoedens van) 
sexting en sextortion; 

3. Om -naast de in punt 1 en 2 van het dictum genoemde inventarisatie en training- bij de uitvoering 
van het uitvoeringsprogramma 2023 aandacht te hebben voor en acties in gang te zetten op het 
verhogen van de weerbaarheid bij jeugd en jongeren; 

4. De raad over de inventarisatie en acties middels een raadsinformatiebrief binnen een termijn van 
drie maanden te informeren; 

5. Om de gemeenteraad actief te betrekken bij de wijze waarop verdere uitvoering gegeven kan 
worden aan de in het Uitvoeringsprogramma 2023 genoemde doelstelling om de wachtlijsten voor 
zorgverleners te verkorten.  

 
 
Tijdens de beraadslagingen is het dictum van motie 3 als volgt aangepast:  
 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Met relevante partners in gesprek te gaan over de inzet van noodzakelijke aanvullende 

maatregelen en interventies  
2. In de aanpak preventie met gezag het versterken van de online weerbaarheid opnemen als 

doelstelling specifiek waar het gaat om omgaan met sexting en sextortion.  
3. Bij de KN2024 een voorstel te doen voor benodigde budget 
4. De raad zo spoedig mogelijk over uitkomsten van het traject preventie met gezag te informeren 
 
De aangepaste Motie 3 is met 29 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, CDA, 
GroenLinks, PvdA, D66, Vitaal Liberaal, BurgerBelangen Roosendaal) en 5 stemmen tegen (VVD, 
Forum voor Democratie) aangenomen. 
 
Stemverklaring VVD 
We hebben de portefeuillehouder gehoord, hij heeft de motie niet nodig, dus in die geest zullen wij ook 

niet steunen. Wat wij wel willen doen en die handreiking wil de VVD-fractie ook toezeggen, is dat we 

richting de Kadernota dit onderwerp ook breder willen beetpakken. Dus we willen niet loslaten, maar 

voor nu denken we dat de motie niet nodig is.  

 

 



  

b. Raadsmededeling 77-2022 Dorpscentrumontwikkeling Nispen  

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 1 – Aanvullende eisen/kaders om te komen tot realisatie 

van een MFC welke gedragen wordt door de gemeenschap van Nispen ingediend. Met deze motie 

wordt de raad verzocht te besluiten:  

Draagt het college op: 
1. Opnieuw in gesprek te gaan met (een afvaardiging) van de brede werkgroep; 
2. In dit gesprek de brede werkgroep de kans te geven om zelfstandig een versoberd plan uit te 

werken en (onafhankelijk door derden) een heldere financiële paragraaf te laten 
onderbouwen; 

3. Een terugkoppeling te geven aan de raad voor 1 mei 2023. 

 
Tijdens de beraadslagingen is het dictum van motie 1, in definitieve vorm, als volgt aangepast:  

 

Draagt het college op: 
1. Opnieuw in gesprek te gaan met (een afvaardiging) van de brede werkgroep; 
2. In dit gesprek onder leiding van een onafhankelijke partij de diverse opties na te gaan, 

waaronder het versoberd plan van de brede werkgroep en een heldere financiële paragraaf te 
laten onderbouwen; 

3. Zo spoedig mogelijk een terugkoppeling van de gesprekken aan de raad te geven, maar voor 
het zomerreces. 

 
Deze aangepaste motie 1 is met 26 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, CDA, 
GroenLinks, PvdA, D66, Forum voor Democratie en Vitaal Liberaal) en 7 stemmen tegen (VVD, D66, 
BurgerBelangen Roosendaal) aangenomen. Dhr. (Wilbert) Brouwers heeft zich hierbij onthouden van 
stemmen.  
 

Stemverklaring VVD 

Zoals in tweede termijn aangegeven, hebben wij vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder. 

Wij vertrouwen erop dat er een goed plan komt en daarom is een motie -die overeenkomt met de 

toezeggingen- wat ons betreft niet nodig.  

 

Stemverklaring D66 

Ook D66 sluit zich aan bij wat de VVD-woordvoerder zegt. Als de wethouder aangeeft, dat het op zo’n 

wijze gaat, waarom is dan eigenlijk nog de noodzaak voor een motie? Waarom geven we niet de 

wethouder het vertrouwen? Ze heeft het aangegeven, een paar keer ook, laten we ook daar van 

uitgaan. Daarom zullen wij niet voor stemmen. 

 

 

c. Spoedeisende eigenstandige motie – Financiële bijdrage Rode Kruis nav aardbeving 

Turkije en Syrië 

Dit agendapunt is voorgezeten door de 2e plv. vz., dhr. Raggers. 
 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 4 – Spoedeisende eigenstandige motie 

Financiële bijdrage Rode Kruis nav aardbeving Turkije en Syrië ingediend. Met deze motie wordt de 

raad verzocht te besluiten:  

 

Besluit:  
Het college op te dragen: 
1. De actie van de gemeentes Amsterdam en Rotterdam over te nemen en 1 euro per inwoner te 

doneren aan het Rode Kruis (totaal zo’n 78.000 euro); 
2. Het benodigde bedrag te dekken uit de Algemene Reserve. 

 
 



  

Motie 4 is met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. Hierbij heeft hoofdelijke 
stemming plaatsgevonden: 

 
− van der Bijl, M. - tegen 

− Bozkurt, S. - voor 

− Brouwers, J.B.L. - voor 

− Brouwers, W.C.H.  -voor 

− van Dorst, J.C.J.M. -voor 

− Eijck-Stein, A.T. – tegen 

− Hamans, A.S.  - tegen 

− Heeren, J.F.A. - tegen 

− Jochems, A.C.P.M. - tegen 

− Klaver, P.R. - voor 

− Van Leerzem, C.S.A. - tegen  

− Van Looveren, S.J.C.M. - voor 

− Machielsen, M.G.A. - tegen 

− Mediani, C. - voor 

− Nefs, M.  - tegen 

− van Oosterbosch, G.J.H.M. - voor 

− Peters, F. - voor 

− Raaijmakers, I.M. - voor  

− Raggers, K.A.  - tegen 

− Raijmaekers, P.L.F. - voor 

− de Regt, E.J.C. - voor 

− Reijman, M. - voor 

− Roeken, D.C.M. – tegen  

− Rommens, B. - voor 

− Schillemans, M.C.M.  - voor 

− Taher, B. - voor 

− Van der Touw, S.R. - voor 

− Van Velthoven, D.J. - tegen 

− Verbeek, M.W.C.  -tegen 

− Villée, L.C. -voor 

− De Waard, M.J.M. -tegen 

− Wezenbeek, J.J.M.M. -voor 

− van Zalinge, G.A. -tegen 

 
Stemverklaring Dhr. Raggers 
Ik heb vanmiddag ruimhartig zelf gedoneerd en ik vind persoonlijk dat we geen gemeenschapsgeld 
hier aan uit moeten geven van de gemeente, maar als we willen doneren wel. Ik heb dus al gedoneerd 
vanmiddag en ik ga mijn mede-inwoners van Roosendaal niet dwingen tot, dus ik stem tegen deze 
motie.  
 
Stemverklaring Dhr. de Waard 
Tegen. De reden daarvan is eigenlijk, ik vind als je hier de gemeenschapsportemonnee voor trekt, dan 
moet je dat overal voor doen, dus vandaar tegen.  
 
Stemverklaring Dhr. Van Zalinge  
Met dezelfde stemverklaring die u [dhr. Raggers] zojuist heeft uitgesproken en hierbij de belofte dat ik 
ook zeker vanuit mijn eigen portemonnee geld ga overmaken, maar ik stem wel tegen. 
 
Stemverklaring Dhr. van der Bijl 
De stemverklaring heb ik zojuist gegeven [tijdens de beraadslagingen]. Tegen. 
 

 
 
 



  

Stemverklaring Dhr. Hamans (namens de CDA-fractie) 
Voor het CDA strijden bij deze motie barmhartigheid en rentmeesterschap om voorrang. Wij zijn blij 
om te zien dat het Rijk al ruimhartig steunt en dat onze burgemeester ook praktische steun heeft 
geboden. En wat voor ons de doorslag geeft, is dat ontwikkelingssamenwerking Rijksbeleid is en geen 
lokaal beleid. Onze lokale middelen zijn al schaars voor onze lokale doelen en onze Algemene 
Reserve is helaas absoluut niet toereikend voor al het leed in deze wereld. En daarom stemmen wij 
tegen. 
 
Stemverklaring Corrie van Leerzem 
Zoals ik in mijn eerste termijn heb aangegeven. Tegen.  
 
 

8. Sluiting  

 
De 2e plv. voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
9 maart 2023. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


