
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 15 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: 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.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), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), 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), 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: dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. H.W. Emmen (D66), mevr. A.G.A. van den Nieuwenhof  CDA), 

dhr. A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst) 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19:30 uur. 
 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De fractie van de Nieuwe Democraten stelt voor om agendapunt 6a, het raadsvoorstel Slimme 
Binnenstad, van de agenda af te halen en te behandelen in de nieuwe bestuursperiode. Een 
meerderheid van de raad heeft dit voorstel afgewezen. Het raadsvoorstel blijft derhalve op de agenda 
staan. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 1 maart 2018 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 1 maart  2018 is 
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 beantwoorde schriftelijke vragen 

De volgende aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
besproken: 

 
052-2018 Vragen VLP Zorgcomplex kwetsbare ouderen 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er advies is gevraagd over de locatie op het terrein van 
Hertoghs Carrosserieën. Daarvan is geadviseerd dat dit niet de beste plek is voor de huisvesting van 
kwetsbare ouderen i.v.m. de locatie zo vlak bij de snelweg (i.v.m. de luchtkwaliteit) en dat de 
investering om deze locatie geschikt te maken ook te hoog zou zijn om  het nog rendabel te maken. 
Het zorginitiatief zelf is een prima initiatief; Er wordt gekeken naar een alternatieve locatie. 
 

c. Actie- en Motielijst  

Actielijst:  
2017-A38 Vragen Roosendaalse Lijst, Logistieke droom in Roosendaal 
Wethouder Verbraak heeft toegelicht dat de tussentijdse evaluatie van het EAP op 5 maart jl. is 
gepresenteerd in schouwburg De Kring. Ook de raad was hier voor uitgenodigd. 

 

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

a. Voorstel 09  Vaststellen Bestemmingsplan Camping Herelseheide  

b. Voorstel 10  Omgevingsvergunningsprocedure Van der Veldt, Plantagebaan 57 Wouw 

c. Voorstel 11  Vitale Wijken en Dorpen – 4de tranche vitaliteitsacties 

d. Voorstel 12  Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad 

 

5. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 13  Raadsvoorstel Slimme Binnenstad 
 
Tijdens de beraadslaging is amendement  1 Schrappen aanleg wifi. Met dit amendement wordt het 
college opgedragen:  
 
Besluit:  
 
Beslispunten 1 en 2: 
1.     kennis te nemen van de activiteiten die door bedoelde Besloten vennootschap zullen worden 
uitgevoerd; 
2.     voor het uitvoeren van deze activiteiten een bedrag van € 430.350,- beschikbaar te stellen; 
 
Als volgt te wijzigen:  
1. kennis te nemen van de activiteiten die door bedoelde Besloten vennootschap zullen worden 

uitgevoerd, met dien verstande dat de activiteit ‘aanleg van wifi’ komt te vervallen; 
2. voor het uitvoeren van deze activiteiten een bedrag van €227.350,- beschikbaar te stellen; 
 
En:  
Ten aanzien van beslispunt 5: de begrotingswijziging 2018-11 hier op aan te passen. 
 



  

Amendement 1 is met 11 stemmen voor (VLP, SP, Nieuwe Democraten en D66) en 19 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks) verworpen. 
 
 
Voorstel 13 – Slimme Binnenstad is met 23 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, 
GroenLinks) en 7 stemmen tegen (VLP, Nieuwe Democraten, D66) aangenomen. 
 
Stemverklaring VLP 
Ondernemers wilden gewoon dat klanten niet steeds opnieuw een ander netwerk moesten selecteren; 
klein, snel en goedkoop. Nu krijgen ze een duur wifi systeem, loaylty programma, websites, het hele plan 
met alles er op en er aan. De VLP is voor ondernemers maar tegen een uitgave van 1,8 miljoen voor dit 
dure en groteske plan. 
 
Stemverklaring SP 
De SP zal voor het voorstel stemmen, met dien verstande dat we tegen het element van de aanleg van 
wifi zijn en dat we graag hadden gezien dat een volgende raad over dit voorstel had besloten.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten gaan tegen het voorstel stemmen. Wij hebben de wethouder net horen zeggen 
dat hij wel de motie van de PvdA en Nieuwe Democraten gaat steunen, wat de strekking inhoudt dat hij 
het eerst mee terug neemt naar de tekentafel. Dus als hij dat steunt -en dat heeft hij gedaan- dan is er 
geen enkele reden om dit moedervoorstel te gaan steunen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 1 Taskforce Slimme Stad ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht:  
 
Besluit: 
Draagt gelet op het bovenstaande het college op: 

 Om in nauwe samenwerking met betrokken partners en stakeholders een Taskforce Slimme 

Stad in te stellen die bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode van start gaat; 

 Deze Taskforce te verzoeken om binnen een half jaar te komen met een opgave van het door 

hen noodzakelijk geachte beleid en concrete planvorming voor de komende 4 jaar, met een 

opgave van de daarmee samenhangende kosten; 

Motie 1 is met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten, D66) en 8 stemmen tegen (VLP, SP) aangenomen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
Als mede indiener van deze motie zijn wij verheugd dat de wethouder in zijn termijn heeft aangegeven 
dat hij de motie volledig gaat uitvoeren en daar zijn wij hem dankbaar voor. Wij gaan er van uit dat de 
rest van de gemeenteraad ook de wethouder gelooft en hem zal steunen in zijn opvatting over deze 
motie en wij danken hem daarvoor hartelijk, voorzitter. 
 
Stemverklaring SP  
De SP weet op niet goed hoe de motie moet uitgelegd en gaat uitgelegd worden door de wethouder, als 
deze motie wordt aangenomen. Blijft boven water staan dat wij tegen praatgroepjes zijn en daar roept 
deze motie eigenlijk toe op. Daarom gaan wij tegen deze motie stemmen.  
 
 
Wethouder Lok heeft aangegeven de strekking van de motie Taskforce Slimme Stad zo te interpreteren 
dat dit ter aanvulling is van hetgeen er al wordt gedaan op het gebied van ‘Slimme Stad’ (dus hij wil 
kijken wat er nog meer kan worden toegevoegd in het kader van ‘Slimme stad’).  
 
Wethouder Lok heeft tijdens de beraadslaging ook aangegeven bereid te zijn c.q. te zullen proberen om 
€15.000,- subsidie aan te vragen bij de Europese Unie.  
 
 
 
 



  

 
b. Voorstel 14  Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018 
 
Voorstel 14 is unaniem aangenomen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Veel effectievere aanpak jeugdzorg! Ingediend. 
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit: 
 
Draagt het college op om: 

1. Te komen tot het schrappen van procedures en administratie, waar nog veel winst te halen is, om 
tot de uiteindelijke randvoorwaarde te komen dat er meer beslisbevoegdheid komt bij mensen en 
gezinnen die het integraal werken in de praktijk moeten oppakken; 

2. Het integraal of domein overstijgend werken tot topprioriteit te benoemen; 
3. De verantwoordelijkheid te nemen voor regionale samenwerking in het sociaal domein en een 

coördinerend wethouder te benoemen die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering en de 
budgetten en die ook echt mag "inbreken" bij de portefeuille van zijn/haar wethouders. 

Motie 2 is met 9 stemmen voor (VVD, PvdA, Nieuwe Democraten) en 21 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, CDA, VLP, SP, GroenLinks, D66) verworpen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 3 Jongerenwerk Kalsdonk ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit 
Het college op te dragen:  

1. Om in overleg met alle relevante organisaties de dienstverlening en het aantal activiteiten voor 
jongeren met een duidelijk preventief karakter in de wijk Kalsdonk te vergroten; 

2. Hiervoor €55.000 euro ter beschikking te stellen vanuit de Risicoreserve Sociaal Domein; 
3. Voor 2020 en verder deze dienstverlening/activiteiten te borgen binnen de contractering van 

de betrokken organisaties; 
4. De raad over de voortgang te informeren. 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Motie 3 is unaniem aangenomen.  
 

7. C-CATEGORIE 
 
a. Eigenstandige motie Nieuwe Democraten – Onderzoek VVG kunst & cultuur 

 

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is amendement 2 – wijzigen Eigenstandige motie Nieuwe 
Democraten 
 
Met dit amendement wordt voorgesteld om de eigenstandige motie van de Nieuwe Democraten als volgt 
te wijzigen:  
 
Besluit:  
 
De titel van de motie:  
Onderzoek VVG Kunst en Cultuur 
 



  

Te wijzigen in:  
Onderzoek VVG Culturele en maatschappelijke verenigingen 
 
En  
 
De derde bullit onder constaterende dat:  

 Meerdere leegstaande vastgoedobjecten in aanmerking zouden kunnen komen voor het 
huisvesten van deze verenigingen en stichtingen, waaronder het winkelcentrum De Biggelaar;  

 
Te wijzigen in:  

 Meerdere leegstaande vastgoedobjecten in aanmerking zouden kunnen komen voor het 
huisvesten van deze verenigingen en stichtingen. 

 
En 
 
Het dictum van de motie: 
 
Besluit:  

 Het college de opdracht te geven om, in overleg en samenspraak met betrokkenen een 
verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een VVG voor kunst en cultuur te doen, 
waarbij in ieder geval winkelcentrum De Biggelaar als mogelijke optie wordt meegenomen;  

 De raad over de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie te informeren;  
 
Als volgt te wijzigen:  
 
Besluit: 

 Het college de opdracht te geven om, in overleg en samenspraak met betrokkenen een 
verkennend onderzoek, buiten de vastgoedkaders om, naar de haalbaarheid van een VVG 
voor culturele en maatschappelijke verenigingen te doen;  

 De raad over de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie te informeren;  
 
Amendement 2 is ingetrokken.  
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 4 Onderzoek VVG kunst & cultuur ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit:   

 Het college de opdracht te geven om, in overleg en samenspraak met betrokkenen een 

verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een VVG voor kunst en cultuur te doen, 

waarbij in ieder geval winkelcentrum De Biggelaar als mogelijke optie wordt meegenomen;  

 De raad over de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie te informeren;  

 
Het dictum van motie 4 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 
Besluit:   

 Het college de opdracht te geven om, in overleg en samenspraak met betrokkenen een 

verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een VVG voor kunst en cultuur en 

maatschappelijke initiatieven te doen, waarbij in ieder geval winkelcentrum De Biggelaar als 

mogelijke optie wordt meegenomen;  

 De raad over de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie te informeren;  

De gewijzigde motie 4 is unaniem  aangenomen. 
 



  

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 28 juni 
2018 

 

De griffier,      De voorzitter,  


