
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 19 september 2019 

 

Raadzaal van het 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. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP)Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. 
Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. 
Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers 
(VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie, S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (D66), P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst),  E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten 
(VVD), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA, niet 
aanwezig bij de stemming bij agendapunt 7c), G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. L.C. Villéé (GroenLinks), mevr. D.C.M. Roeken (CDA), 
dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst). 
 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:40 uur.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 20 juni en 4 juli 2019. 

 

De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 juni en 4 
juli 2019 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 
 
126-2019 SP – Noodplan Juzt 
De SP-fractie vraagt zich af in hoeverre de ingezette transitie -en de verwachtingen daarbij- reëel en 
wenselijk is voor deze complexe en zware zorg en welke invloed dat heeft op het overdragen van 
deze zorg naar andere zorgverleners. Wethouder van Ginderen heeft even kort de 
transformatiebeweging van de afgelopen jaren benoemd, waarbij hij een knip legt tussen hoog 
complexe zorg, laag complexe zorg en preventie. Met name door preventie in te zetten is men in staat 
geweest om hoog complexe zorg langzaam af te bouwen. De wethouder heeft aangegeven de 
transformatiebeweging dus zeker te zien. Maar dat vraagt van aanbieders, zoals o.a. Juzt, wel 
aanpassing van de bedrijfsvoering. Dat is een stuk wat bij Juzt onderbelicht is geweest en dat heeft 
onder andere geleid tot de situatie waarin Juzt zich momenteel bevindt. Wethouder van Ginderen 
heeft aangegeven dat, zodra hij nieuws heeft m.b.t. Juzt hij de raad hierover nader zal informeren. 
 
  

c. Actielijst en Motielijst 
 
 
Actielijst 
 
De VLP heeft opgemerkt dat er nog een aantal oude actiepunten op de lijst staan en verzoekt het 
college deze actielijst nader te updaten. De burgemeester heeft aangegeven dit verzoek door te 
geleiden richting de Griffie. 
 
 
Motielijst 
 
- 
 
 

5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt 
gevoerd. 
 

a. Voorstel 50 Verklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark Hollewegje. 
b. Voorstel 51 Gedragscode voor en protocol agressie tegen politieke ambtsdragers. 
c. Voorstel 52 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven - 4de kwartaal 2019 

d. Voorstel 53 Raadsvoorstel Actualisatie beleidsnota risicomanagement 
 

 

6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 54 Verklaring van geen bedenkingen realiseren zonnepark Evertkreekweg  

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is amendement 1 geen verklaring van geen bedenkingen 
realiseren zonnepark Evertkreekweg ingediend.  
 
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1 te schrappen 
 
en  
 
Een nieuw beslispunt toe te voegen:  



  

 
1. Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht, onder de voorwaarden zoals 

opgenomen in het bijgevoegde voorstel van een besluit tot verlening van de 
omgevingsvergunning, geen verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de 
procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor het realiseren van een zonnepark nabij de Evertkreekweg in Roosendaal, 
op de percelen kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, Sectie P, perceelnummers 
1, 2, 3 en 4. 

 
Waarbij op grond van artikel 6.5, lid 2, van het Besluit omgevingsrecht, in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening, de volgende argumenten worden gegeven:  
 
De gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van alle stukken en de ruimtelijke onderbouwing. In de 
beleidsvisie zonne-energie is weloverwogen aangegeven de gebieden met de aanduiding 
‘Zonneparken uitgesloten’ waar geen zonneparken zijn toegestaan ter bescherming van onder meer 
de kernkwaliteiten van de landschappelijke, waterhuishoudkundige en/of ecologische waarden in deze 
gebieden, waaronder beekdalen. 
 
In de beleidsvisie zonne-energie van de gemeente Roosendaal is de Roosendaalse Vliet aangeduid 
als beekdal en het plaatsen van zonneparken in de 100 meter zone langs de Vliet is derhalve niet 
toegestaan. 
 
De initiatiefnemer wil echter het zonnepark plaatsen in de 100 meter zone langs de Vliet. Het college 
van B&W heeft echter niet inzichtelijk gemaakt, dan wel onvoldoende toereikend gemotiveerd, 
waarom het college van B&W in dit specifieke geval één of meerdere bepalingen van de beleidsvisie 
zonne-energie buiten toepassing laat of daarvan afwijkt. 
 
Daarnaast is de te realiseren waterberging niet meegenomen in het verplichte wateradvies van het 
waterschap zoals bedoeld in artikel 2.26 lid 4 Wabo. Het is derhalve niet duidelijk of er een vergunning 
zal worden verleend voor het realiseren van zonnepanelen in de waterberging, zoals opgenomen in 
de legger.  
 
Er zijn geen (bijzondere) omstandigheden aangevoerd die tot medewerking in afwijking van het beleid 
noodzaken en er bestaan voldoende redelijke alternatieven voor de initiatiefnemer om een zonnepark 
te realiseren binnen onze gemeentegrenzen in gebieden waar zonneparken niet zijn uitgesloten; 

 
Amendement 1 is met 10 stemmen voor (PvdA, VLP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, 
Wezenbeek) en 21 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, GroenLinks, D66) 
verworpen. 
 
 
Voorstel 54 is met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, GroenLinks, D66, Burger 
Belangen Roosendaal) en 9 stemmen tegen (PvdA, VLP, ChristenUnie, Wezenbeek) aangenomen. 
 
 
 

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 

 
a. Raadsmededeling 24-2019 Economische Koers Verbinden, vernieuwen en uitdagen  

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp zijn de volgende moties ingediend:  
 
Motie 1 Brain Challenge Roosendaal. Met deze motie wordt het college verzocht: 
 
Verzoekt het college:  
1. Het initiatief van een Roosendaalse Brain Challenge in samenspraak met ondernemers, onderwijs 

en Rewin uit te werken met als doel MKB-ondernemers door middel van een innovatievoucher 



  

een boost te geven in hun innovatieve uitdagingen en zodoende meer crossovers te maken 
tussen Roosendaalse MKB’ers; 

2. Deze uitwerking, met financiering/dekking vanuit de economische koers ofwel het innovatiefonds, 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 ter informatie voor te leggen aan de raad. 

 
Motie 1 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college:  
1. Het initiatief van een Roosendaalse Brain Challenge in samenspraak met ondernemers, onderwijs 

en Rewin uit te werken met als doel MKB-ondernemers door middel van een innovatievoucher 
een boost te geven in hun innovatieve uitdagingen en zodoende meer crossovers te maken 
tussen Roosendaalse MKB’ers; 

2. Deze uitwerking, met financiering/dekking vanuit de economische koers ofwel het innovatiefonds, 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 voor te leggen aan de raad. 

 
De gewijzigde motie 1 is unaniem aangenomen.  
 
 
Motie 2 Roosendaal energieneutraal in samenwerking met ondernemers. Met deze motie wordt het 
college verzocht:  
 
Verzoekt het college om: 
1. Samen met de BOM een arrangement te ontwikkelen waarin ondernemers volledig worden 

gefaciliteerd en ontzorgd, gericht op de ambitie om Roosendaal energieneutraal te maken. 
 
 
Het dictum van motie 2 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 
Verzoekt het college om: 
1. Samen met relevante partners een arrangement te ontwikkelen waarin ondernemers worden 

gefaciliteerd en ontzorgd, gericht op de ambitie om Roosendaal energieneutraal te maken. 
 
De gewijzigde motie 2 is met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, 
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 3 stemmen tegen 
(CDA) aangenomen.  
 
 
Motie 3 Verkaveling grote percelen ten behoeve van het MKB 
 
Verzoekt het college: 

- Om het verkavelen van grote percelen mogelijk te maken, om zodoende plek te creëren voor 

het MKB.   

 
Motie 3 is met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.  
 
 

b. Raadsmededeling 25-2019 Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp zijn de volgende moties ingediend:  
 
 
Motie 4 Onderzoek inzet arbeidscoaches. Met deze motie wordt het college verzocht: 
 
Verzoekt het college om: 
1. De behoefte die bedrijven en overheden hebben en de uitdagingen die zij ondervinden om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden, in kaart te brengen 
en de raad te informeren over deze bevindingen. 



  

2. Op basis van deze bevindingen een integrale aanpak omtrent deze behoefte en uitdagingen te 
formuleren, waarin het werk van arbeidscoaches wordt meegenomen en hiertoe de raad te 
informeren. 

 
Motie 4 is met 9 stemmen voor (PvdA, VLP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie) en 22 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, GroenLinks, D66, Wezenbeek) verworpen.  
 
Stemverklaring SP  
In aanmerking genomen dat de ChristenUnie heeft aangegeven gegevens te missen van bedrijven en 
de verklaring van de wethouder dat hij de informatie heeft en navraag wil doen naar de jobcoaches, 
maakt dat SP nu de afweging maakt de motie niet te zullen gaan steunen om geen onnodig geld aan 
onderzoek te verspillen. 
 
 
Wethouder van Ginderen heeft ter vergadering toegezegd dat hij een verzoek tot evaluatie van de 
jobcoaches richting Werkplein en WVS mee zal geven.  
 
 
Motie 5 Aanpak braindrain. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om: 
1. De ambitie om de braindrain in te perken onderdeel te laten uitmaken van de Actieagenda 

Arbeidsmarkt 2019 – 2022; 
2. Gerichte acties in te zetten die gericht zijn op het inperken van de braindrain, waaronder het 

investeren in programma’s om talentvolle jongeren voor de regio te behouden (denk aan 
voldoende stagemogelijkheden, meesterproeven, bedrijvendagen, etc.) of terug te halen (zoals 
een back to your roots-programma);  

 
De titel van deze motie is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
 
Koester je talenten 
 
Het dictum van motie 5 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college om: 
1. De ambitie om de uittocht van talenten in te perken en deze onderdeel te laten uitmaken van de 

Actieagenda Arbeidsmarkt 2019 – 2022; 
2. Gerichte acties in te zetten die gericht zijn op het koesteren van je talenten, waaronder het 

investeren in programma’s om talentvolle jongeren voor de regio te behouden (denk aan 
voldoende stagemogelijkheden, meesterproeven, bedrijvendagen, etc.) of terug te halen (zoals 
een back to your roots-programma);  

 
Motie 5 is unaniem aangenomen.  
 
 

c. Raadsmededeling 46-2019 Verantwoording inzet extra respijtmiddelen 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 6 Middelen Respijtzorg ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht: 

 
Draagt het college op:  
1. Om in het eerste kwartaal 2020 met een voorstel te komen voor innovatieve 
mantelzorgondersteuning waar ook acute respijtzorg onderdeel van uitmaakt;  

2. Om de resterende middelen van € 70.279 daarvoor in te zetten;  
 
Motie 6 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger 
Belangen Roosendaal, Christen Unie, D66, Wezenbeek) en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.  
 
 



  

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
24 oktober 2019. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


