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Besluitenlijst Commissievergadering 14 september 2017 
 

Aanwezigen 

 

Voorzitter: G.A.W.A. Verhoeven 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, G.A.H.M. Boons, J.J.M.M. Wezenbeek, M.C.J. Frijters 

Roosendaalse Lijst:, C.A.J.M. Goossens, C.H.D. Hoendervangers, C.J. Gabriëls, 
C.G.M. Janssen CDA: A.A.M. Mol, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers, 
M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: M. Verbeek, W.C.H. Brouwers, O. Mouwen SP: A.W. 
Oudhof, M.A.K. Heumen, W. Claessens-Vloedgraven D66: K.A. Raggers, H.W. 
Emmen PvdA: P.R. Klaver Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. 
Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 22 juni, 29 juni & 6 juli en 12 juli 2017 zijn 
ongewijzigd vastgesteld.  
 

 
4. Raadsmededeling 38-2017 Uitvoering motie Maatwerk re-integratie en participatie 

In deze raadsmededeling wordt aangegeven op welke wijze de door de raad op 22 december 2016 
aangenomen motie Maatwerk re-integratie en participatie wordt uitgevoerd.  
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- De motie heeft geleid tot maatwerk, maatwerk wat er eerder niet was. Dat is de winst die de 

motie heeft opgeleverd.  
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 

 
5. Raadsvoorstel Project De Zoom 

Sinds een aantal jaren loopt het Landschappen van Allure project De Zoom. Gaandeweg dit project 
hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot bijstelling van het project. Het college 
stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgenomen bijstellingen.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Theunis het volgende aangegeven:  
- Het parkeren rondom de horecavoorzieningen neemt toe. Om de parkeerdruk op te vangen 

rond de horecavoorzieningen is besloten om de recreatieve poort Wouwse Plantage aan de 
rand van het dorp (nabij de horecavoorzieningen) te realiseren.  

 
Dit onderwerp gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel Doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs  
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting 
voor het Voortgezet Onderwijs per 1 januari 2017. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 
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Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- Er is gekozen voor 2 aparte modellen/overeenkomsten; 1 voor SOVOR en 1 voor OMO. Dit 

omdat er sprake is van twee verschillende situaties. 
- Er is jaarlijks overleg met de besturen. Zij leggen jaarlijks verantwoording af. Het normenkader 

hiervoor is verwerkt in de overeenkomsten. Elke vijf jaar wordt gekeken naar het 
huisvestingsplan. De raad wordt hierover geïnformeerd. 

- De typefouten in 3a en 3b van het raadsbesluit (€14.7000.000 miljoen en €42.000.000 miljoen) 
zullen worden hersteld.  

- Wethouder Verbraak heeft toegezegd dat er extra zorg zal worden besteed aan de 
communicatie.  

- Ten aanzien van de stand van zaken m.b.t. het primair onderwijs: de onderhandelingen lopen 
en de raad wordt hier later over bericht.  

 
Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De PvdA-fractie buigt zich nog over het normenkader en toetsing daaraan. De PvdA-fractie is wat 
dit betreft nog onvoldoende overtuigd. Derhalve is dit een B-stuk voor de PvdA.  
 
De fractie van de SP wil nog even kijken naar de investeringsplannen als ook de fixatie van de 
leerlingenaantallen. De SP wil dit intern de fractie nog nader bespreken. Derhalve is het ook voor 
de SP-fractie een B-stuk.  
 
De fractie van de Nieuwe Democraten denkt graag mee met de aangedragen punten van de SP. 
Voor de fractie van de Nieuwe Democraten is dit daarom ook een B-stuk. 

 
D66 wil de afspraken glashelder maken en overweegt een motie ten behoeve van een extra stok 
achter de deur.  
 
De voorzitter heeft aangegeven dat de in te dienen moties en/of amendementen uiterlijk de dinsdag 
voor de raadsvergadering (voor 12.00 uur) aan de griffie kenbaar dienen te worden gemaakt.  

 
 
7. Raadsmededeling 36-2017 Jumbo van Beethovenlaan 

Door het sluiten van een anterieure overeenkomst met Jumbo wordt de ontwikkeling en realisatie 
van de uitbreiding van de Jumbo aan de van Beethovenlaan mogelijk gemaakt. Dit met dien 
verstande dat het in een vervolgstadium aan de gemeenteraad is om te besluiten over een wijziging 
van het bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder: wethouder Verbraak 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Verbraak het volgende aangegeven:  
- Wethouder Verbraak heeft aangegeven afhankelijk te zijn van Jumbo en dat hij met handen en 

voeten is gebonden aan de stappen die Jumbo zet. 
- Wethouder Verbraak heeft aangegeven de signalen die hij tijdens de commissievergadering 

heeft gehoord te zullen delen met Jumbo.  
- Nadat de Jumbo de plannen naar tevredenheid heeft uitgewerkt zal er een voorstel tot wijziging 

van het bestemmingsplan richting de gemeenteraad in procedure worden gebracht.  
 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering. 
 

4. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 


