
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 14 september 2017 

 

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: M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-

Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP). 

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), M.A.K. van 

Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), B. Missal 

(SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 

Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 

Afwezig: mevr. M.J.G. Heessels (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), dhr. R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), dhr. R. Breedveld (CDA), dhr. A. van Gestel (VLP), dhr. J.M.M. 

Hertogh (VLP) 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19.30 uur. 
 
Installatie gast van de burgemeester 
De burgemeester installeert de nieuwe gast van de burgemeester – Bart Hop.  
 
Voorstel 46 – Toelating nieuw benoemd lid mevrouw W. Claessens-Vloedgraven 
Mevrouw W. (Tineke) Claessens-Vloedgraven is toegelaten als lid van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Mevrouw Claessens-Vloedgraven vervangt de heer Van der Aa (SP) die wegens ziekte 
tijdelijk niet in staat is zijn functie als raadslid te vervullen.  
 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
Agendapunt 5b – Raadsvoorstel ’t Zand – Welstand is van de agenda afgevoerd. Dit raadsvoorstel 
wordt eerst nog geagendeerd voor een Inspraakbijeenkomst.  
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 6 en 13 juli 2017 
 

De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 6 en 13 juli 
2017 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 
 
De volgende aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
besproken:  
 

199-2017 Roosendaalse Lijst – Oktoberfest 
De fractie van de Roosendaalse Lijst is benieuwd naar de stand van zaken omtrent 
vergunningverlening en locatie. Wethouder Lok geeft aan dat de locatie nog niet bekend gemaakt kan 
worden omdat dan eerst de vergunning openbaar moet zijn. Wel kan met zekerheid worden gezegd 
dat er, i.v.m. werkzaamheden, dit jaar niet een Oktoberfest op het Vrouwenhof zal plaatsvinden.  

 
216-2017 Nieuwe Democraten – Inhuur personeel en activiteiten ingehuurd personeel  
De fractie van de Nieuwe Democraten vraagt welke stappen de wethouder concreet gaat ondernemen 
om er voor te zorgen dat het inhuurcontingent bij de gemeente kan worden verkleind. Wethouder Lok 
geeft aan dat er altijd sprake zal zijn van een kleine flexibele schil om de werkzaamheden doorgang te 
kunnen laten vinden, ook in geval van bijvoorbeeld ziekte. 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Actielijst 
 
Geen op-/aanmerkingen 
 
Motielijst  
 
Geen op-/aanmerkingen 
 

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

 

a. Voorstel 47 Raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning Roosendaal 
   2017 

 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 49  Benoeming secretaris rekenkamercommissie West-Brabant 
 
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst. 
 
Voorstel 49 is unaniem  aangenomen. 
 

 

7. C-CATEGORIE 
 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 
 



  

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 28 
september 2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


