
Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 
 

 

 

1.  Opening 

 
a.  Beëdiging burgerraadslid namens de fractie van partij Verhoeven: 

- Mevrouw Metske 
  
2. Vaststellen Raadsagenda 

  

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

17 september 2015 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 

 

5. A-CATEGORIE 

Over onderstaand voorstel wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt 
gevoerd. 
 

 

a. Voorstel 37  Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 131 – 139 
b. Voorstel 38 Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en WVS 

 
 

 

 

 

6. Sluiting 
 

 

 



Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier (plaatsvervangend): dhr. R.C.G. Dam 

De heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 

De dames: M.C.J. Frijters (VVD), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-

Mulder (PvdA), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers 

(CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 
(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66)(t/m vanaf agendapun t 4.1), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van 
Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), 
M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 
A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de 
Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij 
Verhoeven), M.F.C. Vermeulen (D66)(t/m agendapunt 4.1), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap 
(PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), Dhr. H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers (VLP) 

 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL VAN 17 SEPTEMBER 2015 

 

DE VOORZITTER :dames en heren, ik heet u allemaal welkom op onze raadsvergadering die bij deze is 

geopend. U heeft een aanvullende agenda ontvangen en die aanvulling zit hem hierin dat wij iets 

later in deze vergadering ook nog zullen beëdigen ons nieuwe raadslid de heer Harm Emmen namens 

de fractie van D66 vanwege het terugtreden van de heer Vermeulen. Maar voor het overige is de 

agenda, we komen nog op agendapunt 2, het vaststellen daarvan maar dat is de aanvulling zoals die 

is toegekomen. Dan beginnen we met het eerste onderdeel in het kader van de opening, en dat is het 

beëdigen van twee burgerraadsleden namens de fractie van de nieuwe Democraten en dat zijn de 

heren Hellemons en de Wit en ik zou beide willen vragen om naar voren te komen voor de installatie. 

DE VOORZITTER: dat zo zijnde met de felicitaties ook zo meteen van u allen na deze twee 

burgerraadsleden ga ik naar agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda zoals hij aanvullend 

de raadsagenda voorligt. Gaan wij dat vanavond zo doe, of wil een uwer daar toch nog een vraag of 

opmerking over maken. Dat is niet het geval, dan wikkelen wij die agenda af zoals die thans voorligt. 

Dan gaan we naar agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van  3 

september j.l. ,bij de griffie zijn geen tekstamendementen binnen gekomen mag ik er dan vanuit 

gaan dat u akkoord gaat met de besluitenlijst, dat is het geval. Dan is ie aldus vastgesteld. Dan 

vervolgens agendapunt 4, het ingelaste agendapunt 4a , toelating en beëdiging van een nieuw 



benoemd lid de heer Harm Emmen, ik het er net over al over gehad. Maar voordat wij daartoe 

overgaan is er een commissie geïnstaleerd, commissie voor de geloofsbrieven die alles heeft 

gecontroleerd of de heer Emmen inderdaad kan worden toegelaten en beëdigd als raadslid van 

Roosendaal. We hebben een commissie bereid gevonden om zich daarover te buigen bestaande uit 

de heren Yap, van Poppel en Aygun en ik begrijp dat de heer Yap namens de commissie verslag wil 

uitbrengen aan uw raad. 

DHR. YAP : ja voorzitter dank u wel, de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de 

heren van Poppel , Aygun en ondergetekende hebben alle , hebben de geloofsbrieven onderzocht en 

verder ook alle stukken behorende die nodig zijn om toegelaten tot de gemeenteraad ingezonden 

door de heer Emmen . Ja we hebben niks bijzonders geconstateerd en de commissie is van oordeel 

dat de heer Emmen aan alle vereiste voldoet, dank u wel. 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer Yap, zijn er nog vragen uwerzijds aan de commissie , in persoon 

van de heer Yap. Dat is niet het geval . Onder dankzegging aan u meneer Yap en de overige twee 

leden van uw commissie dank voor het feit dat u dit heeft willen doen. Dan constateer ik dat er geen 

enkel beletsel meer is om de heer Emmen te benoemen en te beëdigen tot lid van deze raad en ik wil 

hem uit nodigen om plaats te nemen voor dan zal ik daar toe overgaan. 

DE VOORZITTER : dan gaan wij even naar agendapunt 4b, dat is een lijst van aan uw gemeenteraad 

geadresseerde brieven, kunt u instemmen met de behandeling van die brieven, van die ingekomen 

stukken zoals voorgesteld , dat kunt u , dan gaan wij dat conform doen. Dan agendapunt 4c, dat is de 

afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen, u heeft een overzicht daarvan gekregen met het 

onderscheid, beleidsterreinen bestuur en omgeving, met daarop de antwoorden voor zover die 

gegevens zijn en anders komt dat volgende week, want dat is de charme van het feit dat we 

nagenoeg wekelijks bij elkaar komen. Bij wie van de fracties die de vragen hebben gesteld hebben 

nog behoefte om een aanvullende vraag of wat dan ook te stellen. VVD in ieder geval niet, ik kijk 

even , pel het even af hoor in volgorde, de fractie van D66, u komt twee keer in het repetoire voor op 

welke . 

DHR. RAGGERS: het GVVP 

DE VOORZITTER: ja dus dat is beleidsterreinomgeving en dan zit u op nummer 26, het gemeentelijk 

vervoers en verkeersplan of net andersom verkeers, ok, dan kijk ik even naar de fractie van de PvdA. 

DHR. YAP : voor de commissie later vanavond. 

DE VOORZITTER : ja, ja niet voor nu in de zin van een aanvullende vraag, dan de fractie van de VLP zie 

ik een drietal vragen, ik kijk even naar de fractie van de VLP. 

DHR. VAN GESTEL: zo ver we nu kunnen zien niet, voorzitter. 

DE VOORZITTER: nee geen aanvullende vragen op die drie, ok, dan ga ik naar de fractie van de SP, die 

samen met Groenlinks een vraag heeft gesteld inzake erfenis en afspraken Philips. 

MEVR. KOENRAAD: voorzitter, voor nu is dat voldoende beantwoord, dank u wel 

DE VOORZITTER: voldoende ,akkoord en dan kijk ik nog even naar groenlinks zelf ook over het GVVP. 



MEVR. KOENRAAD: ja dat was ook wel verder prima. 

DE VOORZITTER: ja maar niet nu voor, dan houden we alleen over de fractie van D66 die aan 

wethouder Lok een aanvullende vraag heeft over het gemeentelijk verkeers en vervoerplan, de heer 

Raggers. 

DHR.RAGGERS : dank u wel voorzitter, wij hebben in een eerder stadium gevraagd om 

detailinformatie aangaande verkeersstromen en analyse, en die zouden gedurende het proces 

krijgen , dat is niet gebeurd, en bij de vragen die we nu hebben gesteld wordt verwezen naar een 

regionaal verkeersmodel, en ik weet niet hoe dat er uit ziet , ik heb het rapport daarvan niet gezien 

en ik ben toch wel benieuwd wat daar in staat, of dat van invloed is op het GVVP. 

 

DE VOORZITTER : wethouder Lok 

WETHOUDER LOK : ja voorzitter dank u wel, het verkeers, het regionaal verkeers model is een 

geautomatiseerd systeem zal ik maar zeggen een soort computerprogramma waar de 

regiogemeenten ook gebruik van maken, als wij tellingen uitvoeren en dat doen we met een zekere 

regelmaat, er zijn plaatsen er zijn er pak 'm beet 15 tot 20 plaatsen in Roosendaal waar iedere maand 

tellingen plaatsvinden, en we doen het incidenteel op andere plekken worden die gegevens in dat 

model gedaan als het nieuwe aantallen betreft en dat doen ook de regio gemeenten en zo zie je waar 

verkeersstromen waar ze toenemen, waar ze afnemen of waar ze gelijk blijven, en ook de effecten 

van de maatregel die in een andere gemeenten plaatsvinden voor onze wegen. Het is eigenlijk een 

dynamisch geautomatiseerd systeem. Dat zit niet in een boekje dus dat kan ik u ook niet laten zien.  

DE VOORZITTER : dat is het antwoord. Dan hebbe we het onderdeel agendapunt 4b voor dit moment 

afgewikkeld , dan kijk ik even naar , of nee dat was 4 c, dan gaan we nu naar 4d, de d van dirk en dat 

handelt over de actielijst en de motielijst , heeft een uwer een vraag en opmerking bij de actielijst? 

Mevrouw Oudhof. 

MEVR OUDHOF: ja voorzitter, bij punt 2015.a.1 een 24 uursvraag van SP inzake de hisuitzettingen , 

daar staat bij dat er een plan van aanpak zou komen in het voorjaar, daar hebben we nog niets van 

gezien maar is er wel al meer informatie over te geven. Zou ik graag willen weten. 

DE VOORZITTER: ik kijk even naar wethouder Polderman. 

WETHOUDER POLDERMAN : ja voorzitter we komen daar in de begrotingsbehandeling met een 

concreet voorstel om dat mee te nemen, en om daar budget voor beschikbaar te stellen, dus dan 

zullen wij u nader informeren. Dus komt binnenkort. 

DE VOORZITTER: ja akkoord mevrouw Oudhof? Voor dit moment het antwoord. Anderen nog van uw 

raad over de actielijst. Dat is niet het geval, dan sta ik nog even stil bij de motielijst, zijn daar nog 

vragen opmerkingen over op dit moment ? Dat is niet het geval. Dan is dat voor deze week vka, en 

dan zijn wij toe aan agendapunt 5 en dat is een hamerstuk, en dat handelt over de verantwoording 

en bijdrage fractie-ondersteuning 2014. Wil een uwer daarover een stemverklaring vooraf over 

afleggen, dat is niet het geval. Dan ga ik ervan uit dat u bij hamerslag akkoord gaat met dit voorstel. 

Dat is het geval. Waarvan akte. Dan zijn wij als ik het goed zie rond met onze raadsvergadering en 



voordat ik sluit , dat zal ik achter het catheter doen wil ik eerst nog iets zeggen tegen het scheidend 

raadslid Maarten Vermeulen.  

Leden van uw raad, beste Maarten, je zit al in de coulissen, maar dat deed je zeker niet toen je de 

politieke arena van Roosendaal betrad. Als lijsttrekker van D66 buitengewoon succesvol geweest om 

vanuit het niets binnen te komen met twee zetels en van die twee partijen, fractie Alex en jijzelf 

werd jij fractievoorzitter en deden jullie je ook meteen gelden in onze gemeenteraad ook doorhet 

initiatiefvoorstel te lanceren voor het invoeren van het burgerraadslidmaatschap. We hebben 

vanavond ook weer twee burgerraadsleden mogen installeren dus het voorziet kennelijk in de 

behoefte , dus wat dat betreft hebben jullie het ook buiten de strikte partijpolitiek van de 

democraten 66 het zodanig aangevoeld dat het ook voor andere fracties een verlichting zou kunnen 

brengen en ook andere mensen in de dop proberen al in die politieke arena wat nou ja mag ik het 

zeggen wat op te voeden mee te voeren met het oog op mogelijk toekomstig raadsmaatschap. De 

manier waarop jullie dat hebben gedaan Alex en Maarten , Maarten en Alex heeft respect 

afgedwongen en dan zie je ook dat het ook op die manier kan om voorstellen gladjes door zo'n 

gemeenteraad te krijgen. Dat hebben jullie als jonge broekies ontzettend goed gedaan. Goed 

aangevoeld ook wat de sfeer was, en het mooie is van jou Maarten , ik citeer een quote van je toen je 

aantrad als raadslid, ik wil me als D66 raadslid in zetten voor verbetering van de kwaliteit van 

besluitvorming en de bijbehorende informatievoorziening. Daarbij wil ik betrokkenheid van inwoners 

stimuleren zodat ze hun ideeën over de gemeente kwijt kunnen en ondersteund worden ben je bij 

goede initiatieven. Een prachtige volzin maar er zit ontzettend veel in je hebt dat in relatief korte tijd 

dat je bij ons was waar gemaakt dus in zoverre chappeaux en we hebben het allemaal individueel 

toen je twee weken geleden aankondigde dat je er mee ging stoppen , ook allemaal beneden en 

anderzins , via sms'jes en whattsapp of via thuis wel gezegd hoe verschrikkelijk jammer wij het 

vinden dat weggaat, en dat is iets wat ik echt ten volle namens ons allen kan zeggen want dat voelt 

wel zo, je was een welkome aanvulling in de gemeenteraad en de manier waarop jij ook laat zien hoe 

je politiek kunt bedrijven op een andere eigentijdse manier. En dat is wel toevallig, je bent rustig en 

standvastig maar ik weet sinds vanmiddag 3 uur dat je van heavy metall en hard rock houdt , weet je 

dat zeker? Ik vond dat vrij ontluisterend, dat straal je niet uit, ben in ieder geval blij in dat opzicht dat 

ik niet je buurman ben want dat zal wel een herrie geven. Maar je ben ook sportief op allerlei 

soorten van terreinen en ja het is even een bijzondere avond, neem me niet kwalijk. Dit moet even, 

dat is voor nu even opgelost. In elk geval Maarten reuze veel dank voor , ik bel zo terug, ik bel zo 

terug, je zit live in de uitzending, ik bel zo terug. Hij begrijpt het en zegt nou bel ik nog een keer, want 

dat vind ik wel ontzettend interessant. Nee want die weet dat ze mij nooit mag storen in een 

raadsvergadering, nee dat komen jullie allemaal wel te weten wie dat was. Maar hij laat zich groeten 

dat is al iets. Nou Maarten kort en goed, ontzettend veel dank namens ons allen in de korte heftige 

aanwezige periode die je er was, we respecteren uiteraard je keuzes je afwegingen als 

vanzelfsprekend en we hopen toch dat je zij het in de coulissen of af en toe een beetje er voor toch 

nog wat actief zult zijn en die twee jongens daar een beetje in de gaten houdt of ze het politieke 

gedachte goed verwoorden, ook daar hebben wij, we kennen Alex natuurlijk al een poos maar ook 

met Harm erbij daar hebben we alle vertrouwen in. En om te onderlijnen dat wij jou danken voor 

alles Maarten als je even naar voor zou willen komen, dan hebben wij namens ons allen voor jou een 

cadeautje , nou ja een cadeau. Maarten wil nog iets zeggen en daar geef ik hem uiteraard de 

gelegenheid toe. 



M. VERMEULEN : voorzitter, dank voor deze mooie woorden, na 1,5 jaar zo'n groot cadeau, kun je 

nagaan wat dat na 4 jaar zal zijn he , ja dank voor deze woorden, ook dank voor de begripvolle en 

soms hartverwarmende berichten die ik heb gekregen van mensen binnen de raad en ook buiten de 

raad na het aankondigen van mijn vertrek. Deed mij goed. Nu ik hier sta vind ik het toch heel erg om 

het los te laten, dat voelt raar, dus dat zal even blijven maar ik heb de afgelopen anderhalf jaar en 

ook in de verkiezingsperiode daarvoor een ontzettend leuke tijd gehad, veel geleerd en mede dankzij 

jullie en dat had ik niet willen missen. Ik wens Alex en Harm het allerbeste toe, ik heb er een beetje 

moeite mee merk ik nu maar ja het overvalt me dus dat is ook wel mooi, maar ik wens jullie het 

allerbeste toe in het besturen van Roosendaal de komende 2,5 jaar en ik zie jullie vast over 2,5 jaar 

weer terug, en misschien wat minder actief maar toch zeker als D66, dus dank jullie wel. 

DE VOORZITTER: dan zijn wij als ik het goed zie aan het einde van de van deze raadsvergadering, die 

ga ik zo meteen sluiten , ik nodig de fractievoorzitters samen met wethouder Polderman en 

ondergetekende uit in de burgerzaal , ik heb veel kunnen lezen in de krant waarover het gaat. Dus we 

gaan even met elkaar praten en dan is 9.00 uur de start van de vergadering commissie voor wie daar 

bij moet zijn, maar voor nu sluit ik de raadsvergadering. 


