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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en installatie burgerraadsleden 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 
    Roosendaal van 13 oktober 2016, 20 oktober 2006 en 10 november 2016 
 
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 48 Vaststellen wijziging Verordening Starterslening 
b. Voorstel 49 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 35-37 
c. Voorstel 50 Richtlijnen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke Regelingen 
 
6. B-CATEGORIE 
      
7. C- CATEGORIE 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

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

(SP), 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), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. 

Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), B. Missal (SP), 

A.A.M. Mol (CDA), 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 (Partij Verhoeven), J.J.M.M. 

Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: De heren W.C.H. Brouwers (VLP), J.F.A. Heeren (VLP) en J.M.M. Hertogh (VLP). 
 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 19.30 uur dan gaan 
wij met de raadsvergadering beginnen, die ik bij deze open. Ik heet u allen en mevrouw Van den 
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Nieuwenhof in het bijzonder welkom. Ik meld afwezig de leden van u raad de heren Brouwers, 
Hertogh en Heeren. Iets later zal binnenkomen de heer Klaver, maar dat kan niet bevestigd of ontkend 
worden door de heer Yap, dus die komt ook wat later. Dat zijn de af- en aanmeldingen zoals 
binnengekomen vanmiddag bij de griffie.  
 
Installatie burgerraadsleden 
De VOORZITTER: Dan zijn wij aanstonds toe aan de benoeming van de burgerraadsleden. Ik zie dat 
ze er alle drie zijn. Dat is buitengewoon plezierig. Het zijn drie burgerraadsleden die worden benoemd.  
Mevrouw Sanneke Vermeulen die namens de fractie van de VVD aan u wordt voorgedragen tot 
benoeming tot burgerraadslid. En van de fractie van D66 een tweetal leden de heer Taher Bejar en de 
heer Wim Reijnders. Dat gaan wij nu doen. Ik zou willen vragen aan de drie kandidaten om naar voren 
te komen. Dan begin ik met mevrouw Vermeulen en de heer Taher. Zij hebben beiden gekozen om de 
belofte af te leggen. En vervolgens de heer Reijnders die heeft gekozen om de eed af te leggen. Dus 
ik wil u drieën, gedrieën vragen om alvast hier te staan, want dan doen we dat in één keer. Mag ik u 
vragen om te gaan staan? Ja. Ik probeer het allemaal ook zo goed mogelijk voor thuis te doen. Ik 
begin, ladies first, met mevrouw Vermeulen. Zoals gezegd u legt de belofte af. Ik verklaar dat ik om tot 
burgerraadslid benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk 
voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 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. Ik beloof dat ik getrouw aan zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen.  
 
Mevrouw VERMEULEN: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. 
 
Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Welkom in ons midden, meneer Taher. Ook u heeft geopteerd voor de belofte.  
Ik verklaar dat ik om tot burgerraadslid benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke 
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 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. Ik beloof dat ik getrouw aan zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten 
zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer TAHER: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. Welkom. De heer Reijnders u heeft gekozen voor de eed. Ik zweer 
dat ik om tot burgerraadslid benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of 
welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer 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. Ik zweer dat ik getrouw aan zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat 
ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer REIJNDERS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De VOORZITTER: Gefeliciteerd. Welkom in onze raad. Dan doe ik dat even snel… <de voorzitter, 
reikt bloemen uit aan de geïnstalleerde burgerraadsleden>. Dan schors ik even de vergadering om de 
burgerraadsleden te feliciteren.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER vervolgt de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Goed, dames en heren ik hervat of vervolg de vergadering.  
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2. Vaststellen van de agenda 
De VOORZITTER: En dan zijn wij toe aan agendapunt 2, het vaststellen van uw raadsagenda voor 
vanavond. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan gaan we dat langs die lijn doen.     
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 
    Roosendaal van 13 oktober 2016, 20 oktober 2006 en 10 november 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijsten van uw vergaderingen van  
13 oktober 2016, 20 oktober 2016 en 10 november 2016. Er zijn bij de griffie geen amenderingen op 
die besluitenlijsten binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u dan daarmee kunt instemmen? Dat is 
het geval. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.a dat is een lijst van ingekomen stukken, zoals wij die willen gaan 
afhandelen. Zoals gebruikelijk vraag ik aan u of u daarmee kunt instemmen. Dat is het geval. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b nou u weet de nieuwe werkwijze dat van te voren wordt 
aangegeven op welke schriftelijke vragen er een nadere vraag gesteld wordt. Dat zijn er vier. Maar ik 
zeg er bij vanmiddag, begrijp ik, zijn er nog antwoorden binnengekomen op vragen van de 
Roosendaalse Lijst over de eigen bijdrage vragen voor wethouder Van Poppel. En de fractie van de 
Nieuwe Democraten die nog vragen hebben gesteld over de Nieuwe Markt aan wethouder Lok. 
Voordat ik op de vier reeds aangemelde nadere beantwoording in ga vraag ik even of op die twee 
antwoorden nog een nadere vraag gesteld wordt. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst inzake de 
eigen bijdrage dat is niet het geval. De fractie van de Nieuwe Democraten over de Nieuwe Markt. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, graag maar ik heb de antwoorden niet kunnen bestuderen. Ik wil dat 
graag schuiven naar de volgende keer. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee dat lijkt mij ook buitengewoon verstandig om dat te doen, omdat het wat 
last minute werk is. Maar dan voor nu blijven ze even staan en komt u daar later op terug.  
Dan heb ik doorgekregen dat van de schriftelijke antwoorden op de beleidsterreinen bestuur en 
omgeving dus het totaal, dat er op een viertal vragen nader door u wordt gevraagd. Dat is de 
Roosendaalse Lijst inzake historisch bankgebouw Van Lanschot in de Molenstraat. De heer Van 
Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. In de antwoorden blijkt dat er een onderzoek gaat 
plaatsvinden om naar de kansen te kijken voor het monumentale pand. Dus daar komt een 
onderzoek. En mijn vraag is wanneer is dit onderzoek afgerond? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Nou ik hoop dat ik in ieder geval het eerste kwartaal daar wat meer over kan 
weten. Onderzoek moet u zien in ieder geval uitgaande de leegstaande monumenten dat we die 
allemaal onder de loep nemen om te weten zit er een ontwikkeling in. Want het zijn van die hele 
kleintjes tot dat we eigenlijk een top maken. Aflopend van welke kansrijk zijn, zit er een ontwikkeling 
aan te komen om die inventarisatie te maken. Ik streef er wel naar dat in ieder geval het eerste 
kwartaal die afgerond is. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan kijk ik even naar de fractie van de SP en PvdA, maar toch naar u 
mevrouw Oudhof. Nadere vraag die u heeft gesteld aan ondergetekende inzake verdwijnen laatste 
pinautomaat in de Westrand. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. We hebben inmiddels de antwoorden van het college 
gelezen. We zijn nu een week verder. Bewoners en ondernemers hebben laten horen dat de 
pinautomaat veelvuldig gebruikt wordt. En hebben te kennen gegeven het ernstig te betreuren dat de 
functie van de pinautomaat toch zou verdwijnen in de Westrand. Ook heeft de supermarkt laten weten 
de 24-uurs functie van de bank niet over te kunnen nemen. Onze vraag aan de burgemeester is wil de 
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burgemeester alsnog toch een actieve rol spelen richting de bank of richting een andere oplossing om 
de toch belangrijke pin functie in de Westrand te behouden. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dat heb ik al gedaan. Ik heb de bankdirecteur recent uiteraard al 
gebeld. Die pinautomaat gaat gesloten worden dat is hij feitelijk nu al, dat hij niet meer gebruikt kan 
worden vanaf maandag. En hij zal ook worden ontmanteld om redenen die de bankdirectie aanvoert. 
Dat is niet aan het college om daar iets van te vinden. We hebben wel aangedrongen, maar dat geef 
ik ook als antwoord op vraag 4, om zoveel als mogelijk in de alternatieve voorzieningen de mensen ter 
wille te zijn. En dat is het zeker het geval. De bankdirecteur zei me zelfs dat als iemand echt niet meer 
uit de voeten kan met het gemis aan de pinautomaat, dat desnoods het gewenste bedrag thuis bij 
betrokken wordt afgeleverd. Dat is dus de alternatieve service van de Rabobank en ja daar moeten we 
het mee doen. Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, maar welke gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor de dorpen die 
misschien straks ook pinautomaten gaan missen, want… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, het is, u krijgt één aanvullende vraag. Het gaat over de Westrand. Ik heb 
het niet over dorpen, wijken en de rest van de wereld. Het gaat over de Westrand. Dit is het antwoord 
wat ik u geef gehoord de directeur van de Rabobank en dat is het verhaal. Ik ga naar de 
Roosendaalse Lijst inzake parkeren vrachtwagens uit Bergen op Zoom. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd of na het wegsturen door de 
gemeente Bergen op Zoom wij hier in Roosendaal al wat meer overlast ervaren dan voorheen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dank u wel. Nee, ik zou bijna zeggen tot mijn genoegen heeft dat op dit moment nog 
niet geleid tot veel meer extra problemen. We hebben natuurlijk ook bij de Berg-gemeente 
aangedrongen, Bergen op Zoom, om vooral te wijzen naar de parkeerplaatsen langs de grote weg. Of 
dat ideaal is dat weet ik niet, er stonden hele stukken in de krant over dat het ook niet altijd netjes is. 
Maar goed dat is in ieder geval niet binnen onze gemeentegrens. En op de vrachtwagenparking het 
merendeel van de chauffeurs zal daar niet gaan staan, maar daar moet je voor betalen. Maar ze staan 
gelukkig nog niet op andere plaatsen in de stad. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer Beesems inzake 
afspraken Zundertseweg. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten vragen zich af wat de 
vervolgstappen zijn richting de projectontwikkelaar in verband met het niet nakomen van zijn 
afspraken. De ambtenaren hebben inmiddels één en ander bij hem aangekaart. Maar ons is 
onduidelijk wat het vervolg en gevolg van één en ander is.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, tot mijn spijt moet ik zeggen vervolg is niets. Kijk we constateren wel dat de 
ontwikkelaar zich naar ons inziens niet aan de afspraak heeft gehouden. Als hij vindt dat de 
aanplanting wel goed is ja dan moet je overwegen ga je dan privaatrechtelijk een ontwikkelaar 
aanspreken. Ja, dat gaat hier wel heel erg ver natuurlijk. De vraag is ook of dat soelaas biedt. Wij 
zetten meer in om de zaak bij de reconstructie van de Zundertseweg en met name ook de groenstrook 
die daar komt en dat we dat wat de omwonenden graag wensten, dat we die meenemen in die 
groenaanplant die we dan gaan realiseren. Dat lijkt ons een betere weg en wellicht ook een snellere 
weg. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 4.c en dat is de actuele stand van zaken 
doornemend met elkaar inzake de actielijst en de motielijst. Ook hier weer van te voren aangegeven 
waar een nadere vraag over gesteld wordt. Ik begin bij de actielijst. De Nieuwe Democraten hebben 
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aangegeven inzake het Cultuurhuis een nadere vraag te willen stellen aan de portefeuillehouder, 
wethouder de heer Verbraak. De heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. We naderen het einde van 2016 dan zou de Cultuurnota 
opgeleverd worden. Wij vernemen graag de stand van zaken tot op dit moment.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de Cultuurnota wordt op 21 december aan mij aangeboden en u zult 
daar getuige van kunnen zijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat wordt spoedig vervolgd. Dat is wat betreft de actielijst. Niemand vergeten, 
over het hoofd gezien. Ik denk het niet. Dan gaan we naar de motielijst. Daar ook hetzelfde plan van 
behandeling. De Nieuwe Democraten een viertal nadere vragen over moties op die lijst. De eerste 
gaat over het terugdringen leegstand in Roosendaal. De heer Beesems.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In de motielijst staat dat wij terugkoppeling zouden krijgen 
na de zomer. Een rekbaar begrip, temeer daar er geen jaar bij staat. Zou de gemeenteraad 
geïnformeerd kunnen worden? Is er al meer duidelijkheid? En wanneer denkt de wethouder de raad te 
kunnen informeren? Er is verband met motie 2016-M10. Wanneer krijgen we het overzicht van het 
huidige ingezette beleid en de effecten daarvan? 
 
De VOORZITTER: Even deze motie eerst, want die zit bij wethouder Lok. Ga uw gang. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, na de zomer dat gaat ook wel lukken. Over een halfjaar is 
er weer een zomer, maar wij streven ernaar om nog voor het eind van dit jaar u daar wat informatie 
over te kunnen verstrekken. En niet streven, maar dat gaat ook lukken. 
 
De VOORZITTER: En dan, u sorteerde al voor op de motie met het nummer 2016-M10, die gaat over 
de transformatie kantoor- en winkelpanden in de binnenstad. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, ik koppel mijn antwoord graag aan dat van wethouder Lok. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan een vraag van de Nieuwe Democraten inzake de Cultuurvisie 
Roosendaal.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, die vraag is zojuist gesteld dus die kan achterwege blijven. 
 
De VOORZITTER: Ik loop alles maar even af zoals het hier is ingediend. En dan tenslotte het 
kwaliteitsniveau B onkruidbestrijding op verhardingen. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Volgens de toelichting is er opgenomen dat een motie gaat naar een hoger 
niveau B. Inmiddels hebben we, middels latere beraadslagingen met elkaar vastgesteld dat het 
onkruid niveau of het onderhoudsniveau hoger wordt zonder de toevoeging B. Het lijkt mij dat twee 
van dit soort zaken strijdig zijn. En wat ons betreft kan deze motie M24 dus van de motielijst 
verdwijnen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk, nog de behoefte of u neemt kennis van dat deze motie dus 
van de lijst kan worden geschrapt. Dat is genoteerd. Ja, aldus.  
 
5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 5 dat zijn de hamerstukken. Een drietal. 
 
a. Voorstel 48 Vaststellen wijziging Verordening Starterslening 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a inzake het vaststellen wijziging Verordening Starterslening. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan ga ik ervan uit dat u bij hamerslag 
akkoord bent met dit voorstel. Dat is het geval. 
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b. Voorstel 49 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 35-37 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 35-37. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring. De heer Boons? 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn verheugd met de stappen die de 
wethouder heeft genomen richting mediation en begrijp dat het al opgestart is. Dus het blijft voor ons 
gewoon een A-stuk. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan bij deze het voorstel 
aanvaard.  
 
c. Voorstel 50 Richtlijnen begrotingen 2018 Gemeenschappelijke Regelingen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c richtlijnen begrotingen 2018 Gemeenteschappelijke Regelingen. 
Ook hier weer één uwer behoefte aan een stemverklaring. Niemand? Dan bij hamerslag akkoord ook 
met dit raadsvoorstel. 
 
6. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Er is niets voor de B-categorie. 
 
7. C- CATEGORIE 
De VOORZITTER: Er is niets voor de C-categorie. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Er is wel iets voor agendapunt 8. Sluiting, bij deze. Dank voor uw komst en een 
prettige avond verder. 
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 20.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
8 december 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


