
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal  

Betreft: Interpellatieverzoek volgens artikel 40, RvO  

Stellers vragen: Ton Schijvenaars, Michael Yap, Klaartje Koenraad, Jos Heeren en Rogier Verhoeven 

Onderwerp: Verdeeld standpunt college B&W inzake Economisch Actieplan 

Geachte voorzitter,  

In de raad van de gemeente Roosendaal bijeen op 1 oktober 2015 willen de interpellanten van het 
college informatie verkrijgen over het verdeelde standpunt van het college van B&W inzake het 
Economisch Actieplan. 

Donderdagavond 25 september 2015 is hierover door u een procesvoorstel gedaan n.a.v. onze brief 
van dezelfde datum met de volgende inhoud. 
 

De fracties van de Nieuwe Democraten, de PvdA ,GroenLinks, VLP en Partij Verhoeven 
hebben zich verbaasd dat wethouder Polderman geen onderdeel meer lijkt te zijn van het 
collegiaal bestuur van B&W Roosendaal. Eerder al gaf wethouder Polderman aan zich niet te 
kunnen vinden in de besluitvorming rondom privatisering zwembad De Stok en sinds 
afgelopen dinsdag heeft hij zich ook gekeerd tegen het Economisch Actieplan van collega 
wethouder Verbraak die wel wordt gesteund door de rest van het college. Blijkbaar staat 
wethouder Polderman niet achter de uitgezette lijn in het kader van een van de centrale 
thema’s van het bestuursakkoord, het stimuleren van de economie en het bevorderen van de 
werkgelegenheid. 
 
Juist in deze tijd van nog steeds aanhoudend zwaar economisch weer en een blijvende roep 
om daadkrachtige inzet voor werk, werk en werk, vinden wij een scheiding der geesten in het 
college uitermate ongewenst. Overigens wij zijn ook verbaasd dat er door het college geen 
enkele toelichting wordt gegeven op deze breuk in het collegiaal bestuur. Daarbij speelt ook 
mee dat in het bestuursakkoord juist een centrale plaats is ingeruimd voor een versterking 
van de economie! 
 
Wij roepen het college op, meer in het bijzonder wethouder Economische Zaken Verbraak en 
wethouder Polderman, om met een uitgebreide toelichting te komen en tevens melden wij 
hierbij alvast dat wij in ieder geval het college hierover willen gaan bevragen tijdens een 
interpellatie bij de volgende raadsavond. De inhoudelijke vragen volgen spoedig nadat het 
college met een aanvullende reactie is gekomen. 
 
Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, de PvdA, GroenLinks, VLP en Partij 
Verhoeven: 
Ton Schijvenaars 
Michael Yap 
Klaartje Koenraad 
Jos Heeren 
Rogier Verhoeven 

Op basis van het procesvoorstel dat u gisterenavond tijdens de vergadering van de Gemeenteraad 
heeft gedaan is afgesproken dat het college in haar vergadering van dinsdag a.s. met een 
aanvullende inhoudelijke reactie komt waarna de interpellanten uiterlijk woensdagavond met 
aanvullende vragen komen voor de interpellatie. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Schijvenaars 
Namens de interpellanten 


