
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 5 juli 2018 

 

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, dhr. 

A.A.B. Theunis, wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 

(Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP), I.M. 

Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader 

(ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), 

W.C.H. Brouwers (VLP), 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), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.A. Lok (VVD), R.C.A.W. van Nassau 

(CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.A.B. Theunis (Roosendaalse 

Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk 

(Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 

 

Afwezig: mevr. D.C.M. Roeken (CDA), dhr. E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), dhr. J.P.L.M. van den 

Beemt (VVD) 

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

Mevr. A. Homma is als burgerraadslid namens D66 geïnstalleerd. Zij heeft de belofte afgelegd. 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 
 
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld: 
 
Aan de A-Categorie van de agenda is toegevoegd het raadsvoorstel tussentijdse benoeming lid 
Agendacommissie (Agendapunt 5b). 
 
De fracties van PvdA, CDA, D66, VLP, SP en GroenLinks verzoeken om agendapunt 6B – 
raadsvoorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum van de agenda af te 
voeren. Zij zijn van oordeel dat het voorstel niet besluitvormingsrijp is. Hiertoe hebben zij in de 
commissievergadering diverse bedenkingen geuit en vervolgens zijn de fracties ingegaan op het 
aanbod van de portefeuillehouder om deze nader te bespreken met een ter zake deskundige 
ambtenaar. Daar is uitgekomen dat er behoefte bestaat aan een aanvulling op de ruimtelijke 
onderbouwing. Tevens hebben de fracties op 5 juli 2018 schriftelijke vragen gesteld over de 
aanvraag voor het realiseren van een 2e tankstation, dat mogelijk voor het beoordelen van dit 
raadsvoorstel van belang kan zijn.   
 
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het verzoek om agendapunt 6B van 
de agenda af te voeren.  
 

 



  

De fractie van de VLP heeft aangegeven dat agendapunt 7A – Vraag en Antwoord VLP Glasvezel 
in Wouw kan sneller, van de agenda mag worden afgevoerd, gelet op het antwoord van de 
portefeuillehouder dat dit enige vertraging oploopt. De raad heeft hiermee ingestemd. 
 
Onder agendapunt 6a – Jaarstukken 2017 wordt (vanuit de commissievergadering) aangegeven:  
GroenLinks, CDA, VVD en Roosendaalse Lijst beogen een aantal aspecten uit het 
bestuursakkoord te versnellen. Zij willen via een motie accenten uit het bestuursakkoord al in 
2019 mogelijk maken en zullen het college vragen deze accenten bij de begrotingsbehandeling te 
voorzien van concrete voorstellen. 
De fractie van GroenLinks geeft aan dat de motie niet zal worden ingediend.  
 
Onder agendapunt 6a – Jaarstukken 2017 wordt (vanuit de commissievergadering) aangegeven:   
De PvdA kondigt een amendement aan om het restant te bestemmen voor toezicht & handhaving, 
aanpak en bestrijding afvaldump/zwerfafval.  
Ook de VLP-fractie heeft aangegeven het restant te willen bestemmen voor toezicht & 
handhaving.  
De fractie van PvdA geeft aan dat de motie (PvdA en VLP gezamenlijk) niet zal worden ingediend. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 28 juni 2018  

 
De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 28 juni 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 van beantwoorde schriftelijke vragen 

 

De volgende aanvullende mondelingen vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen 

zijn besproken:  

 

078-2018 – Diverse fracties – Storing Doel nucleaire gedeelte  

De portefeuillehouder, burgemeester Niederer, heeft nader toegelicht wat hij heeft ondernomen en 

nog gaat ondernemen in dit dossier. Hierbij heeft hij aangegeven dat er is gekozen voor een 

bestuurlijke aanpak, waarbij hij verwijst naar eerdere communicatie hieromtrent. Burgemeester 

Niederer geeft aan dat in oktober van dit jaar een regionale informatiebijeenkomst wordt 

georganiseerd voor raadsleden over Doel. 

 

109-2018 – Nieuwe Democraten – Snelle fietsverbinding en ontsluiting Tolberg 

Wethouder Lok heeft als verantwoordelijk portefeuillehouder aangegeven dat de regionale 

fietsverbinding komt te lopen van Centrum naar Centrum, maar omdat er veel mensen over 

Tolberg fietsen, is het de bedoeling dat daar een aantakking op wordt gemaakt. Bij het deel 

bestaande weg (de Bulkenaarsestraat), mogen de mensen die daar wonen wel met de auto rijden, 

maar het is niet bedoeld als permanente ontsluiting bij calamiteiten (en dat is het nu ook niet). 

 

 

 

 

 

 



  

c. Actielijst en Motielijst 

 

Actielijst 

Dhr. van Gestel verzoekt het college om de Actielijst de komende weken verder op te schonen. 

Burgemeester Niederer heeft dit toegezegd. 

 

 

Motielijst 

- 

 

5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd:  

 
a. Voorstel 38  Raadsvoorstel Opnemen Islamitische school in Plan van Scholen 2019-

2022  
 
Stemverklaring ChristenUnie 
De ChristenUnie stemt in met het raadsvoorstel maar we willen wel graag de aantekening naar 
voren brengen dat de prognose van SIPO ons nog steeds niet realistisch of volledig lijkt, met name 
het begingetal van 264 leerlingen in 2019 en de één op één vergelijking met de gemeente Bergen 
op Zoom 
 
Stemverklaring VVD 
De oprichting van de Islamitische basisschool in Roosendaal past volledig binnen de kaders van 
vrijheid van onderwijs. Toch vindt de VVD dat we hier kunnen spreken van een beetje een gemiste 
kans op maatschappelijke integratie. We zouden dan ook liever zien dat alle kinderen samen naar 
school gaan. 
 
Stemverklaring VLP 
De VLP is voor de geloofsvrijheid en we zijn ook van mening dat we de grondwet moeten 
respecteren. Wel zijn wij kritisch over de te stichten Islamitische school.  De reden hiervan is dat de 
vestiging van de nieuwe school gevolgen heeft voor de overige scholen binnen onze gemeente, 
inclusief de weg die we zijn ingezet met de VVE. Daarnaast vraagt de VLP zich af of het stichten 
van de Islamitische school bijdraagt aan de integratie in de Roosendaalse samenleving We gaan er 
dan ook vanuit dat de wethouder dit blijft monitoren. 
 
 
b. Voorstel 41 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming lid Agendacommissie 

 
 

6. B-CATEGORIE 
 
a. Voorstel 39 Jaarstukken 2017 
 
Voorstel 39 is unaniem aangenomen.  
 
Wethouder Theunis heeft toegelicht dat het college aan een proces werkt waarbij men het liefst 
ziet dat vanaf begin december gezamenlijk met de raad wordt gekeken -vanuit prioriteiten en 
beschikkend over het financieel kader (en voor zover daarin ruimte is)- naar de prioriteiten richting 
Kadernota 2020.   
 
b. Voorstel 40  Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal 
 
Dit voorstel is bij het vaststellen van de raadsagenda (agendapunt 2).van de agenda afgevoerd  
 
 
 
 
 



  

7. C-CATEGORIE 

 
a. Vraag en Antwoord VLP – Glasvezel in Wouw kan sneller 

Dit onderwerp is bij het vaststellen van de raadsagenda (agendapunt 2).van de agenda afgevoerd. 
 

 

b. Ingekomen brief – Integraal verkeersplan Nieuwstraat 

Een eerste concept van het Integraal verkeersplan Nieuwstraat ligt bij de omwonenden. Zij 
hebben de gemeente verzocht om dit in augustus nader te bespreken.  
 
 
c. Eigenstandige motie VLP-PvdA-D66-SP Subsidie Openluchttheaters 

Bij de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 – Subsidie Openluchttheaters ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  
 
Besluit 
 

1. Het college opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen 
voor een structurele bijdrage aan de openluchttheaters;  

2. Het college te verzoeken tot een onderzoek, in samenspraak met Stichting Beeld Roosendaal 

en het bestuur openluchttheater Vrouwenhof, naar een optimale facilitering van het 

openluchttheater binnen het stadspark Vrouwenhof;  

3. Dit onderzoek af te ronden voor de begrotingsbehandeling.  

 
Motie 1 is unaniem aangenomen. 
 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
11 oktober 2018 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 
 


