
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 2 november 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), Mevr. M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. 

van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP),  

De heren: M. Aygün (CDA), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), 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), J.F.A. Heeren 

(VLP), J.M.M. Hertogh (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) 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), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: Dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. B. Missal (SP), dhr. H.W. Emmen (D66), 

Dhr. J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), Dhr. R. Breedveld (CDA) Dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), Mevr. 

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), Mevr. W. Claessens-Vloedgraven (SP). 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 20.20 uur. 
 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De VLP doet het verzoek om de behandeling van de raadsmededeling 41-2017 Implementatie 
HbHplus (agendapunt 7a) aan te houden totdat de uitkomsten van de mediation bekend zijn. Pas na 
afloop van de mediation kan worden vastgesteld of een debat wenselijk is. De VLP-fractie geeft aan 
signalen uit de samenleving door te zullen zetten richting het college en haar controlerende taak te 
zullen blijven uitvoeren, ook tijdens het mediation traject. Agendapunt 7a is van de agenda afgevoerd.  
 
De PvdA-fractie verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 6a, Raadsvoorstel 750 jaar 
Roosendaal. Hiermee wordt ingestemd. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 28 september 2017 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 september 
2017 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 van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
De volgende aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
besproken: 

 
 

277-2017 Vragen SP Afsluiten fietsroute over Gastelseweg naar Oud Gastel 

Wethouder Lok heeft aangegeven de aanvullende mondelinge vraag van de SP over het aantal te 
verwachten verkeersbewegingen thans nog niet te kunnen beantwoorden, maar dit te zullen 
nagaan. Wethouder Lok heeft daarnaast toegezegd een plattegrond van de omgeving en de 
uitritten van de logistieke bedrijven te zullen verstrekken. 

 
289-2017 Vragen SP Overlast Stationsbuurt  

Burgemeester Niederer geeft aan niet op de hoogte te zijn van kwantitatieve doelstellingen wat 
betreft de huisvesting van arbeidsmigranten per gemeente. Wel probeert men met elkaar in goed 
gesprek te zijn zodat er een balans ontstaat in de huisvesting van arbeidsmigranten.  
 
303-2017 Vragen VLP Spoorwegovergang Kade Deel III 

 
De VLP heeft verzocht om de toezegging van wethouder Lok, dat het schetsontwerp ingezien kan 
worden zodra deze gereed is, te plaatsen op de Actielijst van de raad.  
 

C. Actielijst en Motielijst 
 

Actielijst 
De VLP geeft aan dat actiepunt 2017-A12 (Wielerexperience) van de Actielijst kan worden 
gevoerd. De VLP-fractie heeft inmiddels het antwoord ontvangen van de projectleider.  
 
Motielijst 
- 

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

a. Voorstel 56  Vaststelling bestemmingsplan Majoppeveld  

Dhr. van Gestel wordt geacht zich te hebben onthouden van stemming.  

 

b. Voorstel 57  Richtlijnen begroting 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 

c. Voorstel 58  Vaststellen van de Verordening kwaliteit, toezicht en handhaving  

   Omgevingsrecht 
 



  

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 59  Roosendaal 750 jaar 
 
Tijdens de beraadslagingen is amendement 1 Financieren Roosendaal 750 jaar ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit: 
 
Beslispunten 1 en 2 te verwijderen en te vervangen door:  
Besluit:  

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de viering van 750 jaar 

Roosendaal in 2018 van €50.000,-, bovenop het reeds beschikbaar gestelde bedrag van 

€200.000; 

2. Voor elk bedrag dat de Stichting Roosendaal 750 jaar in het kader van haar 

inspanningsverplichting verwerft, een gelijk bedrag beschikbaar te stellen tot een maximum 

van in totaal €250.000,- . 

Amendement 1 is met 5 stemmen voor (SP en Nieuwe Democraten) en 22 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
 
Tevens is amendement 2 Roosendaal 750 jaar - Betrekken ‘Citymarketeer/kwartiermaker Citymarketing’ 
Ingediend. Met dit amendement wordt voorgesteld:  
 
Besluit 
Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen:  

3. In de plannen wordt rekening gehouden met citymarketing; Voor (in ieder geval) de activiteiten 

die onder verantwoordelijkheid van de stichting Roosendaal 750 jaar vallen en/of in 

samenwerking met de stichting Roosendaal 750 jaar worden georganiseerd, geldt dat de 

‘Citymarketeer/kwartiermaker Citymarketing’ wordt betrokken bij de verdere uitwerking.  

 
Amendement 2 is ingetrokken nadat burgemeester Niederer heeft toegelicht dat dit amendement 
feitelijk overbodig is.  
 
 
Tevens is amendement 3 Roosendaal 750 jaar – Blijvend aandenken voor de inwoners ingediend. Met dit 
amendement wordt voorgesteld:  
 
 
Besluit 
Een nieuw beslispunt toe te voegen:  

 De Stichting Roosendaal 750 jaar doet onderzoek naar een passend, blijvend aandenken voor 

de inwoners van Roosendaal (per adres of per individu).  

Amendement 3 is ingetrokken nadat de burgemeester heeft aangegeven dat het amendement feitelijk 
overbodig is en dat de stuurgroep en het stichtingsbestuur zullen kijken of er een mogelijkheid is voor een 
individueel aandenken voor de inwoners.  
 
 
Voorstel 59 is unaniem aangenomen.  
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De Nieuwe Democraten wensen de stichting heel veel succes met de organisatie. Wij kijken uit naar een 
mooi feest waarbij we hopen en verwachten dat de kosten niet hoger zullen oplopen dan de 500.000 euro 
die wij gezamenlijk als gemeente beschikbaar zouden willen stellen.  
 
 



  

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 1 Symboliek van zichtbaarheid, innovatie en 
verbinding ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Draagt het college van B&W op: 

 Er voor zorg te dragen dat gedurende het gehele jubileumjaar op de Philips schoorsteen een 
gloeilamp en op de Televisietoren een roos van Roosendaal zichtbaar is; 

Motie 1 is met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en D66) en 3 stemmen tegen (SP) aangenomen.  
 
De Burgemeester heeft in zijn termijn uitgelegd de uitvoering van deze motie als volgt te verstaan:  
Voor wat betreft de roos op de Televisietoren zal gekeken worden of dit kan (de televisietoren is niet van 
de gemeente), maar wellicht dat dit niet gedurende het gehele jaar gaat, maar voor (een) kortere 
periode(s). Op de schoorsteen wil de burgemeester naast de gloeilamp tevens kijken of ook “750” 
zichtbaar kan worden gemaakt.    
 

7. C-CATEGORIE 
 
- 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 30 
november 2017 

 

De griffier,      De voorzitter,  


