Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 1 maart 2018
Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur

Aanwezigen en Afwezigen
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons
Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van
Poppel, wethouders
De dames: W. Claessens-Vloedgraven (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J.
Frijters (VVD), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den NieuwenhofVleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP)
De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (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), M.A.C.M.J. van
Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP),
M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse
Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt
(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), M.S. Yap
(PvdA).
Afwezig: dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe
Democraten)
Mevr. Frijters (VVD) is voor het stemmen vertrokken.

1. Opening
De vergadering is geopend om 20:55 uur.

2. Vaststelling raadsagenda
De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld:
Het CDA verzoekt om het ter vergadering indienen van een spoedeisende eigenstandige motie met
betrekking tot het behoud van de huisartsenpost in Roosendaal. De spoedeisende motie van het CDA
wordt als agendapunt 7c aan de agenda toegevoegd.
De VLP verzoekt om het ter vergadering indienen van een spoedeisende eigenstandige motie met
betrekking tot het beschikbaar stellen van Voorstraat 157 aan verenigingen en stichtingen. Een
meerderheid van de raad heeft hier niet mee ingestemd.

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente
Roosendaal van 25 januari 2018
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 januari 2018 is
ongewijzigd vastgesteld.

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
Er zijn geen aanvullende vragen ingediend.

5. A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd:
a. Voorstel 6 Wijziging verordening en beleidsregels t.b.v. starterslening
b. Voorstel 7 Archiefverordening Roosendaal 2018 en beheerregeling informatiebeheer
Roosendaal 2018

6. B-CATEGORIE
a. Voorstel 8 Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels i.c.m.
Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad
Voorstel 8 is unaniem aangenomen.
Tijdens de beraadslaging is motie 1 Integraal Verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal ingediend. Met
deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
1. Alvorens definitieve besluiten te nemen over de eventuele verplaatsing van de fietsenstalling
of het verlenen van de vergunning voor een nieuwe bioscoop een onderzoek te doen en uit te
werken in een integraal verkeersplan voor de Nieuwstraat en daarin te betrekken o.a.:
a. snellere doorstroming bij de ingang van de Biggelaar parkeergarage door bijv. slimme
kentekenherkenning;
b. maatregelen voor het 24 uur kunnen uitrukken van politie als wel toegankelijkheid en
bereikbaarheid van politie andere veiligheidsdiensten;
c. snelle afwikkeling van haal- en brengverkeer van schouwburg, bioscoop en horeca door
het bijv. aanleggen van een rotonde;
d. aanpassen parkeerbeleid op straat door bijv. alleen toe te staan voor bewoners van de
straat;
e. veiligheidsaspecten voor weggebruikers en bewoners te inventariseren en daarvoor
passende oplossingen aan te geven en te implementeren.
2. Bij het opstellen van het integraal verkeersplan de bewoners van de Nieuwstraat, de politie en
andere belanghebbenden nadrukkelijk te betrekken.
3. De uitkomsten van het onderzoek en de uitwerking in een integraal verkeersplan met de raad
te delen.
Motie 1 is unaniem aangenomen.
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Openbare mindervalide toiletten ingediend. Met deze motie wordt
het college verzocht:
Draagt het college op:
▪

In de fietsenstalling(en) gelegen in het uitgaanscentrum van Roosendaal tenminste één openbaar,
mindervalide toilet te realiseren.

Motie 2 is met 6 stemmen voor (SP en PvdA) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA,
VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten, D66 verworpen.
Tijdens de beraadslaging is motie 3 Fietsenstalling Emile van Loon ingediend. Met deze motie wordt het
college verzocht:
Draagt het college op:
 De raad voor de zomer een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie van een
bewaakte fietsenstalling op het parkeerterrein Emile van Loonpark;
De titel van motie 3 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: Bewaakte fietsenstalling in het
centrum van Roosendaal.
Het dictum van motie 3 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:
Draagt het college op:
 De raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie van een bewaakte
fietsenstalling in het centrum van Roosendaal;
Gewijzigde motie 3 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks,
Nieuwe Democraten en D66) en 4 stemmen tegen (SP) aangenomen
Tijdens de beraadslaging is motie 4 Controle en handhaving ten behoeve van een fatsoenlijk brom- en
snorfietsgebruik door ontheffingshouders ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
- Extra controles uit te laten voeren (en daar waar nodig handhavend op te treden) op het rijgedrag van
brom- en snorfietsen in de autoluwe binnenstad met betrekking tot;
o Het stapvoets rijden
o Het niet mogen hinderen of in gevaar brengen van voetgangers en andere verkeersdeelnemers;
Motie 4 is met 5 stemmen voor (Nieuwe Democraten en VLP) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse
Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66) verworpen.
Wethouder Lok heeft hierbij aangegeven: er zullen een aantal mensen in de binnenstad een ontheffing
kunnen krijgen voor hun brom- en snorfiets. Wanneer men zich echter niet gedraagt, zullen we niet
schromen om de vergunning in te trekken.
Tijdens de beraadslaging is motie 5 Veranderende mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de
Autoluwe Binnenstad ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
Gelet op het bovenstaande,
1.

Om de raad voor de zomer van 2018 een integrale (parkeer)visie op de autoluwe Binnenstad voor te
leggen.

Het dictum van motie 5 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:

Draagt het college op:
Gelet op het bovenstaande,
1.

Om de raad een integrale (parkeer)visie op de autoluwe Binnenstad voor te leggen.

Gewijzigde motie 5 is met 17 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten)
en 14 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VLP, D66) aangenomen.
Tijdens de beraadslaging is motie 6 Verleggen ingang parkeergarage Biggelaar ingediend. Met deze
motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
 De raad voor de zomer een voorstel voor te leggen waarin de ingang van parkeergarage
Biggelaar verplaatst wordt naar het begin van de Nieuwstraat;
Motie 6 is ingetrokken. De fractie van de Nieuwe Democraten heeft aangegeven motie 1 mede te
willen indienen.
Tijdens de beraadslaging is motie 7 Fietsenstalling in de Biggelaar ingediend. Met deze motie wordt het
college verzocht:
Draagt het college op
1. Geen activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van realisering en vestiging van een fietsenstalling
van 1000 fietsen in de Biggelaar;
2. Uw activiteiten volledig te richten op een invulling van De Biggelaar, die bijdraagt aan een beter
functioneren van de binnenstad met minder leegstand;
Het dictum van motie 7 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:
Draagt het college op
1. Uw activiteiten volledig te richten op een invulling van De Biggelaar, die bijdraagt aan een beter
functioneren van de binnenstad met minder leegstand;
Gewijzigde motie 7 is unaniem aangenomen.

7. C-CATEGORIE
a. Raadsmededeling 1-2018 Stedenbouwkundige visie Roosendaal geluidsschermen langs
het spoor
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 8 Zonne-geluidschermen als alternatief ingediend.
Met deze motie wordt het college verzocht:
Draagt het college op:
1. Om, indien ProRail besluit haar plannen niet aan te passen aan de stedenbouwkundige visie, aan
ProRail voor te stellen om op die plekken waar met de stedenbouwkundige visie getracht werd om
de door ProRail beoogde geluidschermen te vervangen voor geluidsisolatie aan de woning (o.a.
Badhuisstraat) dan transparante zonne-geluidsschermen te plaatsen.

Motie 8 is met 3 stemmen voor (PvdA, GroenLinks) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD,
CDA, VLP, SP, Nieuwe Democraten, D66) verworpen.
Tijdens de beraadslaging is motie 9 Zonne-geluidsschermen ingediend. Met deze motie wordt het
college verzocht:
Draagt het college op:
2. Om, in aanvulling op de stedenbouwkundige visie, in gesprek te gaan met ProRail over de
mogelijkheden van het plaatsen van zonne-geluidsschermen langs het spoor buiten het woon- en
stedelijk gebied van Roosendaal;
Motie 9 is met 9 stemmen voor (VVD, PvdA, GroenLinks, D66) en 22 stemmen tegen (Roosendaalse
Lijst, CDA, VLP, SP, Nieuwe Democraten) verworpen.
Wethouder Lok heeft aangegeven contact gehad te hebben met Prorail. ProRail wil een pilot doen naar
de toepasbaarheid van zonnecellen op geluidsschermen, maar zonnepanelen werken vooral reflecterend
en geluidsschermen hebben een absorberende werking, waardoor zonnepanelen aan de spoorzijde lastig
zijn. Daarbij komt dat de ligging in Roosendaal zeer ongunstig is in relatie tot de zon (noord-zuid
verbinding) waardoor het niet waarschijnlijk is dat er een pilot in Roosendaal komt.
b. 016-2018 Vraag en Antwoord PvdA en GroenLinks – Kwestie Biomoer
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp zijn geen moties ingediend.
SP, PvdA en GroenLinks kondigden in de commissie een motie aan, maar dienen deze niet in nu de
bereidheid van andere fracties om mee te denken minimaal is gebleken. GroenLinks, SP en PvdA blijven
op het standpunt dat de oude verklaring van geen bedenkingen niet meer geldig is. GroenLinks, SP en
PvdA zullen de statenleden van de respectievelijke fracties verzoeken om hun invloed aan te wenden op
provinciaal niveau.
c. Spoedeisende Eigenstandige motie Behoud huisartsenpost Roosendaal
Tijdens de beraadslaging is motie 10 Behoud Huisartsenpost Roosendaal ingediend. Met deze motie
wordt het college verzocht:
Motie 10 is unaniem aangenomen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 15 maart
2018
De griffier,

De voorzitter,

