
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 9 mei 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, A.J.M. Gepkens 
(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der 
Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie).  
De heren: K. Ahlalouch (PvdA),J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 
(Roosendaalse Lijst), 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), 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), G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: mevr. S.M.J. Vermeulen (VVD), mevr. A. Homma (D66) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 21:15 uur.  
 
Voorstel 29 – Benoeming lid Vertrouwenscommissie is toegevoegd in de A-categorie, onder 
agendapunt 5e. 
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijzing vastgesteld: 
 
Voorstel 28 – Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS is op verzoek van de VLP-fractie en met 
instemming van een meerderheid van de raad verplaatst van de A-categorie (5d), naar de B-categorie 
(6a). 
 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 4 april 2019. 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 4 april 2019 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 
 
Ten aanzien van de beantwoorde schriftelijke vragen zijn geen aanvullende mondelinge vragen ter 
vergadering gesteld. 
 

c. Actielijst en Motielijst 
 
Er zijn geen aanvullende mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van de actie- en motielijst. 
 
 

5. A-CATEGORIE  

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

a. Voorstel 25 Invoering Verzilverlening 
b. Voorstel 26 Nieuw budget Starterslening 2019 
c. Voorstel 27 Aanpak rotonde van Beethovenlaan en turborotonde Burgemeester 

  Freijterslaan 
e. Voorstel 29 Benoeming lid Vertrouwenscommissie 

 
 

6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 28  Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS 

 
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel heeft de VLP-fractie aangegeven tegen het raadsvoorstel te 
zullen stemmen. De VLP heeft dit ter vergadering nader toegelicht op basis van de onlangs 
aanvullend verstrekte informatie. De VLP constateert hierbij dat er een reeks aan afspraken zijn 
gemaakt, waarbij de motivatie om de initiële koers te wijzigen [door de aankoop van Mariadal] 
ontbreekt en ook de motivatie van nieuwe gemaakte afspraken wordt door de VLP gemist. Er is 
daardoor volgens de VLP geen duidelijk beeld meer waar ‘ja’ tegen wordt gezegd. Daarbij heeft de 
VLP twijfels over de haalbaarheid van de verbouwing van Mariadal ten behoeve van de tijdelijke 
huisvesting.  
 
De VLP-fractie heeft tevens aangekondigd hierover nog aanvullende schriftelijke vragen te zullen 
stellen.  
 
Voorstel 28 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Burger 
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 6 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 

 
Stemverklaring PvdA 
Gelet op de beraadslaging in de commissie en hetgeen ook door het college is gepresenteerd in het 
raadsvoorstel zoals dat op papier is, gaan wij ervan uit dat dat klopt. We zullen dus instemmen met 
het voorliggende raadsvoorstel. We willen wel een kanttekening maken; dat de PvdA-fractie het niet 
eens is met de aanvullende afspraak die gemaakt is tussen de ontwikkelaar en de gemeente als het 
gaat om Stadsoevers. We zien dat niet expliciet terug in het raadsvoorstel dus dat is niet een punt om 
tegen dit raadsvoorstel te stemmen, maar we willen dit wel als opmerking genoteerd hebben.  
 



  

7. C-CATEGORIE 

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Vragen PvdA – Regionaal Mediafonds 

 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Onderzoek (Regionaal) Mediafonds ingediend. 
Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college:  

1. De mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de lokale en regionale media in de 
vorm van een onafhankelijk mediafonds; 

2. De gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling de uitkomsten van dit onderzoek te 

presenteren; 

 
Motie 1 is met 24 stemmen voor (PvdA, D66, CDA, SP, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, 
Wezenbeek, Roosendaalse Lijst en GroenLinks ) en 9 stemmen tegen (VVD en VLP) aangenomen. 
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
6 juni 2019. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


