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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 31 JANUARI 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

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

              20 december 2018 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

b. Afhandeling van schriftelijke vragen 

c. Actielijst en motielijst 

5. A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 ICT West-Brabant (ICT BWB) 

b. Raadsvoorstel Eigen bijdrage Wmo 

 

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Beheerkalender 2019-2023  

7. C-CATEGORIE 

8. Sluiting 

 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester).  

Griffier: De heer R.C.G. Dam (plaatsvervangend griffier).  
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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), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger 

Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-

Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), D.C.M. Roeken (CDA), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. 

Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), 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), K.A. Raggers (D66, afwezig vanaf agendapunt 6c), E.J.C. de Regt (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 
(Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
  
Afwezig:  

Mevrouw W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP). 

De heren W.C.H. Brouwers (VLP), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) en A. van Gestel (VLP). 

 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, de raadsvergadering is geopend. Ik heet u allen van harte 

welkom. En bij de opening meld ik eerst raadsleden afwezig, dat zijn de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst 

en van de fractie van de VLP de heren Van Gestel en Brouwers. En mevrouw Beens van de SP is er nog niet, maar 

komt wel. Helemaal niet? Niet? Nee, dat is even van belang voor de statistiek. Dus mevrouw Beens is ook afwezig, 

dan komen we aan vier. Right? Oké. Dan in het kader van de opening, nou die wordt gedomineerd door 

inhuldigingen enzo, dat is altijd heel plezierig. Ik hanteer een iets andere volgorde dan wellicht ook bij u op de 

agenda staat. En ik zou willen beginnen om de gast van de burgemeester, degene die vertrekt Anne Boelen en 

degene die wij welkom gaan heten zo meteen Daniek de Haan om daarmee te beginnen. En dan loop ik even naar 

voren naar die loopmicrofoon. Dan zou ik aan Anne Boelen nog gast van de burgemeester willen vragen om even 

naar voren te komen.  

<< Van dit fragment is geen geluidsopname beschikbaar.>> 00.23.10 – 00.27.10 

Mevrouw Anne boelen heeft afscheid genomen als gast van de burgemeester. Vervolgens wordt mevrouw Daniek 

de Haan door de VOORZITTER geïnstalleerd als zestiende gast van de burgemeester. 

a. Voorstel 01 Toelating de heer Hoendervangers 

De VOORZITTER: Dat mooie moment hebben we met elkaar weer gedeeld. Dan gaan wij over tot de installatie van 

de heer Hoendervangers. We kennen hem allemaal. Weer terug van een poosje weggeweest, ter vervanging van 

het terugtredende raadslid de heer Van Dorst. Wij nemen na deze raadsvergadering informeel nog afscheid van 

Sjef in de gewelvenkelder waarvoor u na de raadsvergadering uiteraard allen voor bent uitgenodigd. En dan zou ik 

de heer Hoendervangers… O ja dat is waar, de Commissie Geloofsbrieven, die zijn onderzocht door een 

Commissie onder voorzitterschap van de heer Raggers, dat was ik bijna vergeten. Aan u het woord om verslag te 

doen van uw bevindingen.  
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter, dat u mij dat toch nog toestaat op deze bijzondere avond. Ik heb als lid 

van de Commissie samen met mevrouw Suijkerbuijk-Ader en de heer Verbeek inderdaad gekeken naar de 

geloofsbrieven van de heer Hoendervangers nadat hij de benoeming heeft aangenomen onder de overhandiging 

van deze geloofsbrieven. En onze Commissie heeft geoordeeld dat er geen bezwaren zijn om de heer 

Hoendervangers toe te laten tot onze gemeenteraad.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog vragen vanuit u raad aan de Commissie aan de persoon van de heer 

Raggers? Dat is niet het geval. Dan onder dank wil ik u dechargeren voor het gedane werk en het onderzoek en 

dan is hiermee de weg vrij voor de beëdiging van de heer Hoendervangers. Mag ik hem vragen naar voren te 

komen en mag ik u ook vragen te gaan staan indien daartoe de mogelijkheid is. 

<< Van dit fragment is geen geluidsopname beschikbaar.>> 00.29.14 -00.36.13 

De VOORZITTER installeert de heer C.H.D. Hoendervangers als plaatsvervangend raadslid voor de heer J.C.J.M. 

van Dorst. De heer C.H.D. Hoendervangers heeft de ambtseed afgelegd. 

De heer K. Kraak is geïnstalleerd als burgerraadslid voor de fractie Wezenbeek. Hij heeft de ambtsbelofte 

afgelegd. 

De heer G.J. Vruwink is geïnstalleerd als burgerraadslid voor de VVD. Hij heeft de ambtsbelofte afgelegd. 

b. Voorstel 02 Tussentijdse benoeming lid Commissie Binnenstad 

De VOORZITTER: Zo, wij gaan weer voort. Als de raadsleden weer hun plaats willen innemen? En ja wij gaan naar 

het laatste punt onder agendapunt 1, de opening, nu het benoemen van een lid van de Commissie Binnenstad. 

Stemmen over personen dat weet u dat gaat schriftelijk, daar hebben we nu dus ook in voorzien. Er hebben zich 

drie raadsleden kandidaat gesteld, de heer Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst, de heer Verstraten van de 

fractie van de VVD en de heer Van Wezenbeek van de fractie Van Wezenbeek. Dan worden nu de stembriefjes 

uitgereikt en u kunt daar, de kandidaten zelf stemmen niet mee dus wees daar even spits op. Ja, ja, ik kan me nog 

iets herinneren. In deze ronde dus, die mensen stemmen niet mee en dan kunt u uw voorkeur op het formulier 

aangeven door een kruisje te zetten onder de naam van uw kandidaat. En ik zou zeggen vouw dan het briefje 

even toe één of twee keer en dan kunt u het weer inleveren en dan gaan we tellen.  

De VOORZITTER: Alle stembriefjes dat zijn er 28 van 4 leden absent en 3 mogen niet meestemmen, dus dat klopt 

ook precies. Alle 28 zijn ingeleverd. Ik zal niet heel de procedure gaan uitleggen, want dat gaat een beetje van 

hoepeltje naar hoepeltje. Maar uiteindelijk moet de kandidaat die gekozen wordt ten minste de meerderheid 

hebben van de helft plus één. Nou kunnen we daar in de eerste ronde, we gaan het zien, op uitkomen. Of 

desnoods een tweede ronde of een derde ronde. En nou ja misschien dat er nog als escape nog touwtje trekken 

zit of stokje trekken, ballon opblazen en welke ballon als eerste klapt die wordt het niet. Goed, ja. Wij gaan de 

uitslag met u delen.  

 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. De griffier kijkt of wat ik oplees of dat dat klopt.  
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De VOORZITTER: De heer Van Broekhoeven. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek.  

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoeven.  

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek.  

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven.  

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten.  

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten.  

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 
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De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: Hij is aan het turven. 

De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: En de laatste, de heer Wezenbeek. Wij gaan tellen. 

De VOORZITTER: De uitslag is 19 stemmen op de heer Van Broekhoven, 6 op de heer Verstraten, 3 op de heer 

Wezenbeek. Dat betekent dat we in de eerste ronde de vereiste meerderheid hebben en dat de heer Van 

Broekhoven is benoemd tot lid van de Commissie Binnenstad. Gefeliciteerd. 

Vanuit de raadszaal klinkt applaus. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan wij voort met agendapunt 2, dat is het vaststellen van de raadsagenda. Ambtshalve is 

bij het voorzitterschap gemeld dat de beheerkalender 2019-2023 die geagendeerd stond als bespreekstuk dat die 

verplaatst wordt naar de hamerstukken, het A-stuk op de agenda. En dan zal die als u daarmee kunt instemmen 

worden gevoegd als agendapunt 5.c. Dat voorstel doet de fractie van de VLP. Kunt u daarmee instemmen? Dat is 

het geval. Dan gaat dit agendapunt zoals gezegd naar 5.c.  Dan gaan we naar… Anderen van u raad nog over de 

agenda? Dat moet ik natuurlijk ook nog eventjes vragen. Niemand?    

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

    20 december 2018 
De VOORZITTER: Dan gaan wij voort. Dat is agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 

van u raad van 20 december 2018. En er zijn bij de griffie geen amendementen op de lijst binnengekomen. Mag ik 

ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval.   
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4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.  

 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

De VOORZITTER: 4.a lijst van aan u raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de afhandeling van die 

ingekomen stukken zoals is voorgesteld? Dat kunt u. Dan gaan we dat voor u verzorgen.  

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de afhandeling van reeds beantwoorde schriftelijke vragen. Er heeft zich 

bij de griffie niemand gemeld voor nadere aanvullende vragen. Dus dan is dat hiermee afgedaan. 

c. Actielijst en motielijst 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4.c dat is de actielijst en de motielijst. Daar hebben we wel 

binnen de termijn wat mensen, wat raadsleden gehad die hebben gemeld daar een vraag over te willen stellen. Ik 

ga even naar de actielijst. Dat gaat over vraag en antwoord Campus A58, portefeuillehouder wethouder Lok. En 

de heer Heeren van de VLP-fractie heeft daar een vraag over. Ga uw gang. 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat specifiek om actiepunt, nu is mijn scherm weg. Dat de 

wethouder contact op zou nemen met de Provincie en ik was benieuwd  wat daar de status van was. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben ambtshalve bij de Provincie afgetast hoe het zou vallen als we 

daar met zo’n dergelijk verzoek zouden komen. En ik wil niet zeggen dat het kans nihil is. Maar er werd ons 

nauwelijks enige ruimte geboden om überhaupt zover te komen dat ze toe willen staan dat de fabriek, nee dat de 

ontwikkelaar van het Philipsterrein zou ruilen in de middle of nowhere, want het bestemmingsplan zouden ze niet 

accepteren. Maar aan de andere kant hebben we ook positief nieuws. We hebben natuurlijk ook contact gehad 

met de eigenaar van de grond. Nou, u heeft allemaal gelezen dat ze uiteindelijk de aangevraagde en verkregen 

vergunning hebben ingetrokken, of wij hem wilden intrekken op hun verzoek. Dat betekent dat nu de grond ook 

te koop zou zijn. Dus als de zonnepark-meneer daar zou willen dan ja in theorie kan het.  

De VOORZITTER: Ja, voor dit moment voldoende. Dan ga ik naar de motielijst. Daar hebben vier fracties zich 

gemeld, althans één fractie met drie vragen. Ik behandel ze even op volgorde. De fractie van de Roosendaalse 

Lijst dat zal zijn de heer, over de Arbeidsmarktagenda, portefeuillehouder de heer Van Ginderen en dat is een 

vraag over de voortgang over een motie zoals gezegd over het onderwerp Arbeidsmarktagenda. De heer Van 

Broekhoven. 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Onder punt 2 van de betreffende motie staat er dat de 

Arbeidsmarktagenda als basis moet dienen voor de komende bestuursperiode. Dat was natuurlijk in 2018, 2017. 

We zijn nu inmiddels bijna een jaar onderweg in deze bestuursperiode en het lijkt ons ook tijd worden dat deze 

agenda er ook komt. We horen graag van de wethouder wat de stand van zaken is op dit moment. 

De VOORZITTER: Wethouder Van Ginderen. 
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De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, we hebben op dit moment behoorlijk wat vorderingen gemaakt op het 

gebied van de Arbeidsmarktagenda. Er zijn nog een paar afspraken met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs 

en ook UWV. Daar hebben wij al mee gesproken, maar er vinden daar nog een paar vervolgafspraken over plaats, 

want we willen natuurlijk wel komen tot een gedragen plan. Dat zal u ook wel duidelijk zijn. Daarnaast komt er 

ook heel binnenkort een themabijeenkomst voor de raad, want we willen u natuurlijk ook graag meenemen, ook 

voor die gedragenheid. En dan zijn we klaar en dan kan het aan u worden aangeboden. 

De VOORZITTER: Ja, voldoende voor dit moment. Dan ga ik naar de heer Raijmaekers van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst over het onderwerp en dat is ook wethouder van Ginderen, sporten voor volwassenen met 

een krappe beurs. De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat inderdaad over die motie ook van 2017 en graag 

hoorden wij van de wethouder Van Ginderen wat de stand van zaken is. Wij weten dat hij met een nieuwe 

Sportvisie bezig is, dat zal waarschijnlijk daarin opgenomen zijn. Heeft misschien ook een relatie met het 

armoedebeleid. Dus we horen graag wat de stand van zaken daarin is. 

De VOORZITTER: Wethouder Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, u geeft feitelijk zelf al het antwoord en dan kan ik alleen in herhaling vallen. Maar 

zoals u inderdaad weet heeft mijn collega Koenraad het integrale vraagstuk armoede opgepakt, ik verwijs onder 

meer ook naar de netwerk bijeenkomsten eind vorig jaar. Het onderdeel sport is daarbij natuurlijk ook van 

belang. Wij hebben elkaar, met elkaar al gesproken zeker in relatie tot deze wat oudere motie die inderdaad op 

de lijst staat. En dat stukje dat nemen we inderdaad mee in de hernieuwde Sportvisie. En ik kan u overigens ook 

aangeven dat op dit moment ook onze mensen vanuit sportservice ook oog hebben op het moment dat er 

inderdaad signalen zijn van mensen die moeite hebben met een krappe beurs en vervolgens inderdaad toch 

willen sporten. En er zijn met name, natuurlijk wordt dat signaal opgepakt door onze beweegcoaches, dus dat is 

feitelijk ook al in beeld.  

De VOORZITTER: En bent u ook de vragensteller namens de Roosendaalse Lijst over het onderwerp Helpende 

hand voor mensen die minder ontvangen, gericht aan wethouder Koenraad of is dat een ander fractielid? 

De heer RAIJMAEKERS: Nee, daarvan hebben wij doorgegeven dat die afgevoerd kon worden.  

De VOORZITTER: O, die vervalt. Bij deze. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja. 

De VOORZITTER: Dat had ik niet doorgekregen. 

De heer RAIJMAEKERS: Dat had ik vanmiddag doorgegeven. 
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De VOORZITTER: Nou, goed dan schrappen we hem. En dan resteert mevrouw Heessels van de fractie van de SP 

aan wethouder Lok een vraag over het integraal verkeersplan Nieuwstraat. U schrikt er zelf van. Ja, ik zie het. Zal 

ik hem voor u stellen? U wist van niets? Nee, nou ik kan u zeggen dat het loopt. Nou, anders praat hij wel een 

keertje u bij. Oké.  

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de hamerstukken, agendapunt 5. 

a. Voorstel 03 Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 BWB 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.a Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2019 van de Belastingsamenwerking West-

Brabant. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Is niet het geval. Aanvaard. 

b. Voorstel 04 Eigen bijdrage Wmo 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b handelend over de Eigen bijdrage Wmo, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

2019. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Mevrouw Suijkerbuijk? 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie wil inderdaad een stemverklaring afleggen bij 

dit agendapunt. Zoals ook bij de Commissievergadering door de ChristenUnie naar voren is gebracht is niet 

duidelijk dat de nieuwe wetgeving straks per januari 2020 ook een eigen bijdrage eist voor de groepen 

begeleiding en HbH-plus. Dit lijkt ook het feit dat de gemeente pas per 25 februari 2019 de eigen bijdrage voor 

deze groepen gaat invoeren en niet voor zoals voor de rest geldt per 1 januari 2019. De ChristenUnie vindt dat de 

wethouder hiermee teveel ja vooruit loopt op de zaak waardoor juist deze groepen  onnodig extra belast worden. 

En zeker gelet op het feit dat ook de dienstencheques gehalveerd gaan worden. We zijn daarom blij met de 

toezegging van de wethouder dat als inderdaad blijkt dat de wet niet doelt op deze groepen begeleiding en HbH-

plus dat het onderwerp van de eigen bijdrage voor deze groepen nog een keer langs de raad komt. Vandaar ook 

dat de monitoring hier in 2019 zo van belang is. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog van u raad een stemverklaring op dit onderwerp? Dat is niet het geval. 

Dan is bij hamerslag dit voorstel aanvaard. 

c. Raadsvoorstel Beheerkalender 2019-2023 

De VOORZITTER: En dan het toegevoegde agendapunt 5.c inzake de Beheerkalender 2019-2023. Eén uwer 

behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Dat is niet het geval. Dan is ook dit voorstel aanvaard.   

6. B-CATEGORIE 
In deze categorie zijn er geen te behandelen onderwerpen  

7. C-CATEGORIE 

Onder deze categorie zijn geen onderwerpen te behandelen.  

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Voor het overige staat er niets meer op de agenda dan sluiting. Dat ga ik doen. En ik meld u nog 
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even dat de Commissie die voorzien is aansluitend, het is nu bijna 20.05 uur laat ons zeggen namens mevrouw 

Gepkens uw voorzitter zo meteen, dat 20.20 uur de Commissie een aanvang neemt. Omdat u dan allen in de 

gelegenheid bent nog even afscheid te nemen van collega Sjef van Dorst. De vergadering is gesloten. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.05 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


