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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016 
 

 

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 
    4 februari 2016 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-categorie 
a. Voorstel 3  Raadsvoorstel GWEL II (Groen Water Ecologie en Landschap) 
b. Voorstel 9  Raadsvoorstel Vaststelling APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
c. Voorstel 10 Raadsvoorstel Voortzetting Startersregeling 2016 
                        
6. B-categorie 
Er zijn geen voorstellen ter bespreking in deze categorie. 
 
7. C-categorie 
Er zijn geen voorstellen ter bespreking in deze 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, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders 

De dames: 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), 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), 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), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 

A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), A.J. 

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

en M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig: Dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. M.A.K. van Heumen (SP), dhr. B. Missal (SP), dhr. C.J. 

Gabriëls (Roosendaalse Lijst), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst). 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 19.30 uur en dan 
zou ik de raadsvergadering hierbij willen openen. In de eerste plaats meld ik u dat vanavond afwezig 
zijn de leden de heren Missal, Van Heumen, Matthijssen, Gabriëls, De Regt en Brouwers. Niemand 
vergeten? Daar nemen wij kennis van. Vervolgens heet ik van harte welkom en ze hebben inmiddels 
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plaatsgenomen op de publieke tribune onze gasten van de raad. Deze editie veel in aantal maar ook 
de kwaliteit is zeer hoog hebben wij gemerkt in het voorgesprek over wat het lokale bestuur allemaal 
vermag te doen. Ik heet hartelijk welkom mevrouw Stop-Hopstaken, mevrouw Ridderhof, de heer 
Deelen, de heer en mevrouw Van Haarlem, de heer en mevrouw Van Schaik, de heer en mevrouw 
Kuipers, de heer De Groot en de heer Hamans. Nogmaals zeer welkom in ons midden.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan dames en heren, het agendapunt 2 handelend over het vaststellen van de 
raadsagenda. Het voorzitterschap legt u het volgende voor, is al gecommuniceerd met uw 
fractievoorzitters om toe te voegen aan de agenda, agendapunt 5.d zou dat dan worden, een 
hamerstuk. Het raadsvoorstel handelend tot voortgezette ziekteverlof van de heer Fronczek van de 
Roosendaalse Lijst met andermaal 16 weken en dat gedurende die tweede aangesloten termijn de 
heer Fronczek vervangen blijft door de heer Hoendervangers. Kunt u instemmen dat dit wordt 
toegevoegd aan de agenda als A-stuk? En dat gaat dan worden zoals gezegd agendapunt 5.d. U kunt 
daarmee instemmen? Dat is het geval.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 4 februari 2016  
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de besluitenlijst van uw vergadering van 4 februari jongstleden. 
Er zijn bij de griffie geen amendementen op de tekst binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u 
instemt met de besluitenlijst? Dat is het geval. Aldus vastgesteld. 
 
4.  Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan de afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Ik loop alles eventjes 
af en dan hoor ik wel van de vragensteller of er behoefte is aan een aanvullende vraag. Ik kijk even 
naar de fractie van, ik begin met het beleidsterrein bestuur, de Roosendaalse Lijst heeft vragen 
gesteld over de toegang persoonsgegevens. Is dat voldoende beantwoord zo? Dat is het geval. Dan 
gaan we naar ook weer Roosendaalse Lijst inzake vragen over de Suite poppodium. Ook voldoende 
beantwoord? Dank u. De fractie van de SP inzake het referendum Oekraïne. Nee? Voldoende 
beantwoord zo? En de fracties van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Roosendaalse Lijst 
inzake de Cultuurvisie? Nee? Geen vragen vanuit de fracties aan de wethouder? Oké. Vervolgens ga 
ik naar het beleidsterrein omgeving. Dan begin ik met de fractie van de VLP inzake huisvesting 
arbeidsmigranten. Ik kijk even naar de…. 
 
De heer HERTOGH: Ja, dat nemen we mee zo meteen in de Commissievergadering. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is wel zo efficiënt, want daar hoort het inderdaad meer thuis dan hier. De 
fracties van de Partij van de Arbeid, SP hebben vragen gesteld inzake zorgmijders in Roosendaal. 
Behoefte nog aan een nadere vraag daarover? Dat is niet het geval. Nee? De Nieuwe Democraten 
hebben een vraag gesteld over het onderwerp beknibbelaars thuiszorg. Geen nadere vraag. Ook de 
fractie van de Nieuwe Democraten inzake vragen zonder antwoord.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De bedoeling van de vraag was ook om in ieder 
geval het punt te maken dat wij graag in de toekomst altijd antwoord willen krijgen als wij dingen 
vragen in debatten. We danken de wethouder voor de beantwoording. Mijn aanvullende vraag is wel 
hoe ga je dan daadwerkelijk ook toetsen? En om het voorbeeld heel concreet te maken als we de 
criteria volgen zoals we nu zijn gegeven in de beantwoording. Wat betekent het dan bijvoorbeeld als 
300 inwoners zeggen van wij willen wel of geen huisvesting arbeidsmigranten. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Volgens mij is dat een vraag van een hele andere orde, voorzitter. Dat gaat niet 
om een maatschappelijk initiatief. En wanneer het wel om een maatschappelijk initiatief gaat is als 
mensen iets willen verwezenlijken. Dit gaat gewoon om een heel ander dossier waar mensen het eens 
of oneens mee zijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is het antwoord. Vervolgens als laatste in dit rijtje de fracties van D66, 
PvdA, GroenLinks inzake 18-plussers in de jeugdhulpverlening. Nee? Geen aanvullende vraag op dat 
onderwerp. Prima. Dan zijn wij door de schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan heen.  
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5. A-categorie 
a. Voorstel 3 Raadsvoorstel GWEL II (Groen, Water, Ecologie en Landschap) 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. Agendapunt 5.a 
Groen, Water, Ecologie en Landschap voor de specialisten onder u afgekort GWEL deel II. Eén uwer 
nog behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Dan is dit voorstel aanvaard. 
 
b. Voorstel 9 Raadsvoorstel Vaststelling APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b, raadsvoorstel vaststelling APV Algemene Plaatselijke 
Verordening. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Bij deze 
vastgesteld. 
 
c. Voorstel 10 Raadsvoorstel Voortzetting Startersregeling 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c raadsvoorstel Voortzetting Startersregeling 2016. Ook hier weer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn overtuigd voorstander van dit 
raadsvoorstel, maar hebben er wel een kanttekening bij en dat is het volgende: De Rijksoverheid die 
doet er alles aan om banken strenger aan te pakken waardoor zij minder gemakkelijk hypotheek 
kunnen verstrekken. En nu gaat de overheid op lokaal niveau gaat vervolgens over tot het royaler 
maken van allerlei mogelijkheden om ervoor te zorgen dat banken hypotheken gaan verstrekken. En 
wij vinden dat best wel een lastige ontwikkeling.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad voor een stemverklaring desgewenst? Dat is 
niet het geval. Dan is bij deze het voorstel aanvaard.  
 
d. Tijdelijk ontslag van de heer Fronczek 
De VOORZITTER: Dan het toegevoegde voorstel 5.d handelend over het tijdelijk ontslag van de heer 
Fronczek en zijn vervanging door de heer Hoendervangers om dat te verlengen voor 16 weken voor 
de periode van 24 februari 2016 tot en met 15 juni 2016. Eén uwer behoefte aan een opmerking op dit 
voorstel bij wijze van stemverklaring? Niemand? Dan is dat raadsvoorstel aanvaard. 
 
6. B-categorie 
De VOORZITTER: Dan als ik het goed zie hebben we onder B-categorie niets vanavond. 
 
7. C-categorie 
De VOORZITTER: Onder de C-categorie niets vanavond.  

 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan de sluiting van de raadsvergadering. Dat ga ik graag doen 
zodat we aansluitend door kunnen met de Commissievergadering. De vergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.40 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
3 maart 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


