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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 6 en 13 juli 2017 
 
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 
a. Voorstel 47 Raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning Roosendaal 2017 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 49 Benoeming secretaris Rekenkamercommissie West-Brabant 
 
7. C-CATEGORIE 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-

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

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), M.A.K. van 

Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), B. Missal 

(SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 

Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 
Afwezig: mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), mevr. M.J.G. Heessels (SP), dhr. R. 

Breedveld (CDA), dhr. R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), dhr. A. van Gestel (VLP), dhr. J.M.M. 

Hertogh (VLP). 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u zoetjes aan uw plaats zou willen innemen? Het is 19.30 uur 
dus ja. Dames en heren, het is 19.30 uur ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte 
welkom. Voordat ik overga tot de installaties zoals u in de agenda ziet, meld ik afwezig vanavond de 
raadsleden mevrouw De Beer en de heer Van Broekhoeven van de Roosendaalse Lijst, de heer Yap 
van de Partij van de Arbeid. De heer Klaver zie ik nog niet, maar zal dan nog wel binnen lopen. De 
heer Van Gestel en de Hertogh van de VLP, mevrouw Heessels van de fractie van de SP en de heer 
Breedveld van de fractie van het CDA. Dat zijn in ieder geval de afmeldingen zoals ik die heb 
doorgekregen. 
 
a. Installatie van de gast van de burgemeester 
De VOORZITTER: Dat zo zijnde beginnen wij met agendapunt 1.a installatie van de gast van de 
burgemeester. Maar voordat wij daartoe overgaan nemen we eerst afscheid van de vorige huidige 
gast van de burgemeester Esmeralda Kuijpers. Ik zie je al staan. Als je naar voren wilt komen? 
 
De burgemeester neem afscheid van Esmeralda Kuijpers en installeert de nieuwe gast van de 
burgemeester Bart Hop. 
 
b. Voorstel 46 Toelating nieuw benoemd lid mevrouw W. Claessens-Vloedgraven 
 
De VOORZITTER: En dat voorstel behelst toelating als u raadslid mevrouw Tineke Claessens-
Vloedgraven. Wij weten allen dat dat een tijdelijke voorziening is die in de wet mogelijk is gemaakt 
vanwege de ziekte van de heer Van der Aa. En gelet op het verwachte tijdsverloop is besloten om met 
gebruikmaking van die regeling mevrouw Claessens-Vloedgraven aan u voor te stellen tot toelating als 
lid van u raad. Voorafgaand aan deze vergadering is de Commissie voor de Beoordeling van de 
Geloofsbrieven van mevrouw Claessens-Vloedgraven bijeen geweest. En in deze Commissie hebben 
zitting de heren Aygün, Heeren en Janssen. En de heer Aygün zal namens de Commissie verslag 
uitbrengen van haar bevindingen. De heer Aygün.  
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals u zegt de Commissie Geloofsbrieven die 
vanavond bestond uit de heer Janssen, de heer Heeren en mijzelf. Wij hebben de geloofsbrief en de 
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, die hebben wij bestudeerd. Wij kunnen daar heel kort over 
zijn, die hebben wij in orde bevonden en het voldoet aan de eisen. Ons besluit is daarom dat wij 
adviseren tot toelating van mevrouw Tineke Claessens-Vloedgraven als lid van de gemeenteraad van 
Roosendaal. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar de leden van u raad, heeft u nog een vraag aan 
de Commissie, aan de heer Aygün? Dat is niet het geval. Dan dank ik de heer Aygün en in u de 
Commissie voor de werkzaamheden die u in dit kader zojuist in het fractiehuis heeft voltooid. Dan 
wordt voorgesteld om mevrouw Claessens-Vloedgraven toe te laten als lid van u raad. En mevrouw 
Claessens-Vloedgraven heeft er voor gekozen om de verklaring en belofte af te leggen. Ik wil haar 
dan ook vragen om naar voren te komen, dan gaan wij daartoe over. En mag ik vragen aan u allen 
indien mogelijk om te gaan staan. 
 
De burgemeester installeert Mevr. Claesens-Vloedgraven als raadslid van de gemeente Roosendaal. 
 
DE VOORZITTER : Wij stellen u voor: 
1. toe te laten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal mevrouw Claessens-Vloedgraven 
 
U heeft gekozen voor het afleggen van de verklaring en belofte.  Ik zal de tekst van de verklaring en 
belofte uitspreken. Daarna verzoek ik u om mij te antwoorden met “Dat verklaar en beloof ik!" 
 
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van deze gemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk,  onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gunst heb beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
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Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de Gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen. “ 
 
Antwoord van het raadslid 
 
“Dat verklaar en beloof ik!" 
 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, als iedereen dan weer zijn plaats inneemt. Ja, ach het is maar een raad.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 2 en dat is het vaststellen van de raadsagenda. 
Ambtshalve vanuit het voorzitterschap meld ik u als volgt er heeft zich op het Raadsvoorstel 
Ontwikkeling ’t Zand dat is voorstel 48 is op deze raadsagenda uitgegaan het voorstel, om dat 
raadsvoorstel als A-stuk op te voeren en ja als hamerstuk af te doen. Nu meldde zich nadien maar wel 
tijdig een spreker om op dit raadsvoorstel in te spreken. Het voorstel is dan ook om agendapunt 5.b 
want zo staat die nu geagendeerd om dat nu van de agenda vanavond af te voeren, zodat het 
Raadsvoorstel Ontwikkeling ’t Zand in een de volgende inspraakbijeenkomst aan de orde kan komen. 
En vervolgens daarna dat die terugkomt in de gemeenteraadsvergadering ter besluitvorming. Ik neem 
aan dat u hiermee kunt instemmen? Het is geheel volgens ja de procedurele lijn zoals wij in de cyclus 
omgaan met inspraak Commissie en raad. Akkoord? Betekent dus dat agendapunt 5, wat zei ik nou? 
5.b dus, van de agenda geschrapt wordt.   
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 6 en 13 juli 2017 
 De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 3, dat is het vaststellen van de besluitenlijst van u 
vergaderingen van 6 en 13 juli jongstleden. Bij de griffie zijn geen voorstellen tot amendering of 
anderszins binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u instemt met deze verslagen, deze 
besluitenlijsten? Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven. 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, 4.a dat is een lijst van aan u raad geadresseerde brieven en de 
bedoeling is dat het college dan die brieven afhandelt zoals het daar wordt voorgesteld. Bent u 
hiermee akkoord? Dat is het geval.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4.b dat is de afhandeling van beantwoorde 
schriftelijke vragen. Er zijn er drie tot en met vanmiddag bij de griffie gemeld. Dat is de Oktoberfest 
Roosendaalse Lijst, Communicatie met burgers VVD en Inhuur personeel en activiteiten ingehuurd 
personeel van de fractie van de Nieuwe Democraten. Zijn dat inderdaad de drie antwoorden van het 
college waarop u op deze drie nog een aanvullende vraag heeft? Niets of niemand vergeten? Dat is 
niet het geval. Dan begin ik bij de fractie van de Roosendaalse Lijst inzake het Oktoberfest. De heer 
De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst is benieuwd naar de stand van 
zaken hoe het zit met de vergunningverlening en met name de locatie die op het oog is om die 
activiteit te organiseren. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. De beantwoording is aan wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals u in de antwoorden op de vragen heeft kunnen lezen 
zal het niet plaatsvinden op het Vrouwenhof, want daar had u naar gevraagd vooral. Dat komt omdat 
op dat grote veld, dat hebben we inmiddels allemaal kunnen zien, flinke werkzaamheden bezig zijn. 
Dus daar kan het niet. Er is door de organisator ook nog gekeken of het dan zou kunnen op wat we 
dan maar de openlucht ijsbaan zouden noemen, dat is zo’n beetje in de hoek. Daar kan het niet. Daar 
ligt allemaal folie onder, dat zou je dan stuk maken als je er iets in moest timmeren. Toen heeft de 
organisatie ook een andere plek gevonden, daar is de politie naar aan het kijken geweest en de 
brandweer ook. Maar ik ja, ik kan het u niet mededelen want ik vind dat eerst de vergunning dan 



 
 

Verslag raadsvergadering 14 september 2017     pagina 4 

openbaar moet zijn want dat moeten we volgens mij niet hier doen. Maar hij komt dus dit jaar in ieder 
geval niet op het Vrouwenhof dat is een ding wat zeker is.  
 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar de fractie van de VVD inzake het onderwerp Communicatie met de 
burgers. Niet meer nodig? Akkoord. En dan tenslotte de fractie van de Nieuwe Democraten Inhuur 
personeel en activiteiten ingehuurd personeel. De heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij danken de wethouder voor zijn heldere antwoorden. 
Kort en zakelijk die toch ook vragen oproepen. Met betrekking tot de Binnenstadsdirectie komen wij 
terug met nadere schriftelijke vragen. Nu zouden wij graag willen weten welke stappen gaat de 
wethouder nu concreet ondernemen om ervoor te zorgen dat het inhuurcontingent wordt verkleind en 
dat er zoveel mogelijk eigen personeel wordt ingezet.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, als ik dat nou op dezelfde korte en krachtige manier ga doen als de beantwoording 
van de vragen die al complimenten kreeg, dat gaan we namelijk niet doen, zeg ik dan maar. Er is bij 
de organisatie voor gekozen om een kleine flexibele schil te hebben, zodat je in geval van extra 
activiteiten of ziekte of wat dan ook een klein budget hebt. En dat zijn ongeveer die 21, die 20 fte’s 
ongeveer, zodat je ook mensen kunt inhuren als het noodzakelijk is. Anders hebben we daarmee een 
probleem. De 23 is op zich geen doel op zich als het kleiner kan, zullen we het kleiner doen. Maar er 
blijft altijd een flexibele schil noodzakelijk om de werkzaamheden toch altijd doorgang te kunnen laten 
vinden. Ook in geval van ziekte bijvoorbeeld.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is het antwoord waar u het voor vanavond mee moet doen. Dan zijn wij 
door de behandeling van de vragen antwoorden zoals die in het zomerreces met name zijn 
binnengekomen afgewikkeld. 
 
c.  Actielijst en Motielijst.  
De VOORZITTER: Dan ben ik al toe aan de agendapunt 4.c de Actielijst en de Motielijst.  
 
Actielijst: 
De VOORZITTER: Ten aanzien van de actielijst. Zijn daar op- of aanmerkingen van de zijde van u 
raad? Niemand? Dan concludeer ik dat dat v.k.a. is, voor kennisgeving aangenomen.  
 
Motielijst: 
De VOORZITTER: En dezelfde vraag voor wat betreft de motielijst. Ook geen nadere op- of 
aanmerkingen? Dan is dat ook voor kennisgeving aangenomen.  
  
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 47 Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Roosendaal 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a. hamerstuk, vaststelling Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Roosendaal 2017. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? 
Dan is dit raadsvoorstel bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 49 Benoeming secretaris Rekenkamercommissie West-Brabant 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.b benoeming nieuwe secretaris van de Rekenkamercommissie 
West-Brabant. Vanmiddag heb ik overigens het nieuwe vierde lid geïnstalleerd en beëdigd. Nu ligt 
voor de benoeming van de secretaris dat is mevrouw Lisette Maas en is het voorstel om haar te 
benoemen van 31 oktober dit jaar tot en met 31 december 2020. En zij komt dan in de vacant 
komende functie van de heer De Schipper die vanaf 8 november eervol ontslag is verleend als 
secretaris van diezelfde Rekenkamercommissie. Aan u dus de vraag om mevrouw Maas in de functie 
van secretaris te benoemen. Wil een uwer op dit voorstel nog het woord? Niemand? Dan ga ik ervan 
uit dat bij deze mevrouw Maas is benoemd tot secretaris. En ik wens, wij wensen en feliciteren haar 
alvast met deze functie en wensen haar daarin alle goeds toe.  
 
7. C-CATEGORIE 
Er zijn geen ontwerpen ter bespreking in deze categorie. 
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8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan denk ik of dat weet ik eigenlijk wel zeker dat wij toe zijn aan de sluiting. En dat 
ga ik dan ook doen. De vergadering is gesloten het is 19.55 uur. Ik kijk even naar de voorzitter van de 
aansluitende Commissie hoe laat hij denkt te willen beginnen. Hij gunt u vijf minuten pauze. De 
raadsvergadering is gesloten. 
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.55 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  28 

september 2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 


