Samenvatting besluiten en toezeggingen
raadsvergadering 30 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: W. Claessens-Vloedgraven (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), 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), 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), 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), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers
(Roosendaalse Lijst), 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),
M.S. Yap (PvdA).
Afwezig: Dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten),
dhr. M.A.K. van Heumen (SP), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. G.A.W.A. Verhoeven (VVD)

1. Opening
De vergadering is geopend om 21.10 uur.

2. Vaststelling raadsagenda
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
Toegevoegd als A-stuk: Raadvoorstel benoeming leden Vertrouwenscommissie. Dit raadsvoorstel is
toegevoegd als agendapunt 5e.
De SP-fractie verzoekt om het raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal van de A-categorie in de Bcategorie (bespreekstuk) op de agenda te plaatsen. De SP-fractie wil een motie indienen waarin het
college wordt opgedragen om contact met de provincie op te nemen om zich in te spannen dat er
meer betaalbare woningen gerealiseerd gaan worden in Mariadal. De raad stemt hier mee in
(agendapunt 5d is gewijzigd in agendapunt 6a).

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente
Roosendaal van 25 en 30 oktober en 2 en 9 november 2017.
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 oktober
30 oktober, 2 november en 9 november 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:
314-2017 Vragen CDA – Verharding pad wandelroute stad – basisschool Vondel
Portefeuillehouder Theunis heeft aangegeven om op korte termijn bij bewoners te peilen of het
niet toch wenselijk is om het pad alsnog te verharden.
320-2017 Vragen SP – Toename drugs-gerelateerde overlast
Portefeuillehouder Niederer heeft aangegeven dat het college geen geschikte locatie heeft voor
het opnieuw openen voor een coffeeshop en ziet geen reden om een coffeeshop te openen in het
kader van een pilot noch anderszins.
326-2017 Vragen VLP – Gelijke kansen kapper-ondernemers
De VLP-fractie verzoekt om 326-2017 toe te voegen aan de Actielijst i.v.m. de in de
beantwoording toegezegde nog te volgen nadere berichtgeving.
331-2017 Vragen VLP – Project tijdelijke goedkope huurwoningen
De VLP-fractie verzoekt om 331-2017 toe te voegen aan de Actielijst i.v.m. de in de
beantwoording toegezegde nog te verstrekken samenwerkingsovereenkomst en businesscase.
334-2017 Vragen Roosendaalse Lijst – Logistieke droom in Roosendaal
Portefeuillehouder Verbraak heeft aangegeven dat men op dit moment bezig is met evaluatie van
het EAP. Hij zal daar begin 2018 bij de raad op terug komen. Dan zullen ook de door de
Roosendaale Lijst gevraagde cijfers omtrent het aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen op
tafel komen.

C. Actielijst en Motielijst
Actielijst
Motielijst
-

5. A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd:
a. Voorstel 60
b. Voorstel 61
c. Voorstel 62

Evenementennota
Wijziging APV
vaststellen van de verordening speelautomatenhallen

e. Voorstel 64

Benoeming leden vertrouwenscommissie

6. B-CATEGORIE
a. Voorstel 63

Herontwikkeling Mariadal

Raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal is unaniem aangenomen.
Stemverklaring SP
De SP-fractie heeft bedenkingen over de plannen maar zal toch akkoord gaan met het voorstel.
Tijdens de beraadslaging is motie 1 Betaalbare koopwoningen in Mariadal ingediend. Met deze motie
wordt het college verzocht:
Draagt het college van B&W op:
 In overleg te gaan met de Provincie, ten einde te bereiken dat deze zich inspant om ook (een
beperkt aantal) betaalbare woningen (tot 180.000 euro) te realiseren bij de herontwikkeling
van Mariadal.
Motie 1 is met 5 stemmen voor (SP en GroenLinks) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD,
CDA, PvdA, VLP, Nieuwe Democraten en D66) verworpen.

7. C-CATEGORIE
a. Raadsmededeling 62-2017 1 Nota Cultuurfonds
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Cultuurfonds kent cofinanciering ingediend. Met deze motie wordt het
college verzocht:
Verzoekt het College
Bij de uitwerking en overdracht van het Cultuurfonds aan het Cultuurnetwerk, als kader mee te geven
dat de eis van cofinanciering evenals een subsidieplafond per aanvraag moet gelden.
Motie 2 is met 3 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP,
GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) verworpen.
Tijdens de beraadslaging is tevens motie 3 Verplichtingen subsidieverordening van toepassing op
Cultuurfonds ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het College
Bij de uitwerking en overdracht van het Cultuurfonds aan het Cultuurnetwerk, als kader mee te geven
dat de verplichtingen zoals gesteld in de Algemene subsidieverordening Roosendaal hoofdstuk 6, ook
gelden ten aanzien van de toekenning van subsidies zoals bedoeld via het Cultuurfonds dan/wel
(door)ontwikkeling van de prototypes.
Motie 3 is met 4 stemmen voor (VLP en Nieuwe Democraten) en 26 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst,
VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66) verworpen.
Tijdens de beraadslaging is tevens motie 4 Gelijk trekken verenigingsleven ingediend. Met deze motie
wordt het college verzocht:
Draagt het College op
Ten behoeve van het culturele verenigingsleven een bedrag ad € 70.000 ter beschikking te
stellen voor 2018, vanuit de bestemmingsreserve vastgoed, welke dient te worden ingezet als
een werkkapitaal, ter ondersteuning en waarborg van de continuïteit van het verenigingsleven;
Hierover nadere regels vast te stellen.

Motie 4 is met 3 stemmen voor (VLP) en 27 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP,
GroenLinks, Nieuwe Democraten, D66) verworpen.
b. Raadsmededeling 63-2017 Aanpassen planning Beheerkalender en kwaliteitsslag
fietspaden
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp heeft de fractie van de Nieuwe Democraten aangegeven
nog met een eigenstandige motie te zullen komen m.b.t. een vrij liggend fietspad aan de Leemstraat.

c. Eigenstandige motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen
Tijdens de beraadslaging is motie 5 Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen ingediend. Met deze
motie wordt het college verzocht:
Verzoekt het college om:
1. Aan de slag te gaan met het VN-Verdrag door in het voorjaar van 2018 te komen met een overzicht
van wat we al doen op dit vlak gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en
thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop Roosendaal de komende jaren expliciet
uitvoering geeft aan het VN-Verdrag.
2. Vanaf 1 juni 2018 in de zich daarvoor lenende nota's en raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode
van 3 jaar een paragraaf 'inclusief beleid' op te nemen.
Motie 5 is unaniem aangenomen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 21
december 2017
De griffier,

De voorzitter,

