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Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 10 november 2016 

 

 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 16.00 uur 

 

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), 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), W.C.H. Brouwers (VLP), 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), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

M.J.G. Heessels (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse 

Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven 

(Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: Dhr. B. Missal (SP) 

 

 
1. Opening 

 
De vergadering is geopend om 16.00 uur. 

  
 
2. Vaststellen agenda  

 
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

3. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
 
 

Inhoud:  
De concept Programmabegroting 2017 wordt ter vaststelling aan uw gemeenteraad 
aangeboden.  
 

 Vast te stellen: 
1. Het vaststellen van de concept Programmabegroting 2017 (inclusief de bijbehorende 

begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2017-2020 en het investering 
plan 2017-2020). 

2. Kennis te nemen van de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2020. 
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Tijdens de beraadslaging worden de onderstaande amendementen ingediend: 

 
Amendement 1 Uitbreiding inzet Toezicht & Handhaving 
 
Besluit 
 
Beslispunt 1 “De concept Programmabegroting 2017 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de 
meerjarenramingen 2017-2020 en het investeringsplan 2017-2020) vast te stellen”  
 
“Met dien verstande dat:  
 
Er uit de begrotingsoverschotten een structureel budget van € 100.000 wordt toegevoegd aan 
Programma 1 Besturen & Samenwerken ten behoeve van  
extra inzet voor onder meer het tegengaan van afvaldump, drugsoverlast, controles overlast Poolse 
supermarkten en controles arbeidsmigranten.  
 
De stortingen van de begrotingsoverschotten van de Programmabegroting 2017 in de 
bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen bedragen’ worden derhalve structureel verlaagd met een 
bedrag van € 100.000”.    

 
Amendement 1 is met 4 stemmen voor (VLP) en 30 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten vinden het amendement in titel heel sympathiek, de tekst echter is 
stigmatiserend en misschien wel discriminerend te noemen. Wij gaan er vanuit dat in het stuk dat 
binnenkort aan ons wordt voorgelegd voor advies daar andere woorden staan, en dan zullen we dat ook 
volgen wat op dit moment de portefeuillehouder daar over zegt.  
 
 
Amendement 2 Zaterdagopenstelling Studiezaal Historisch Informatie Punt 
 
Besluit 
 
Beslispunt 1 “De concept Programmabegroting 2017 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de 
meerjarenramingen 2017-2020 en het investeringsplan 2017-2020) vast te stellen”  
 
“Met dien verstande dat:  
 
Er uit de begrotingsoverschotten een structureel budget van € 15.000 wordt toegevoegd aan 
Programma 2 Leren & Ontwikkelen ten behoeve van een extra openstelling van de studiezaal van het 
Historisch Informatie Punt (binnen het museum Tongerlohuys) op zaterdagen van 10:00 uur tot 16:00 
uur.   
 
De stortingen van de begrotingsoverschotten van de Programmabegroting 2017 in de 
bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen bedragen’ worden derhalve structureel verlaagd met een 
bedrag van € 15.000”.    
 
Amendement 2 is met 11 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, GroenLinks) en 23 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, CDA, SP, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
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Amendement 3 Lastenverlichting 
 

Besluit 
 
Beslispunt 1 “De concept Programmabegroting 2017 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de 
meerjarenramingen 2017-2020 en het investeringsplan 2017-2020) vast te stellen”  
 
“met dien verstande dat: 
 
De gemeentelijke belastingen gedurende de huidige bestuursperiode (jaar 2017 en 2018) niet 
geïndexeerd worden met 0,8% (hanteren van een nullijn). De stortingen van de begrotingsoverschotten 
van de Programmabegroting 2017 in de bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen bedragen’ worden 
derhalve verlaagd met een totaalbedrag van € 272.000 ter dekking van deze lastenverlichting in 2017 
en 2018”.   
 
Amendement 3 is met 6 stemmen voor (PvdA, VLP) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten zijn voor lastenverlichting dat mag heel duidelijk zijn en zal altijd zo blijven. Wij 
verzoeken echter daar een structurele dekking voor en niet een incidentele. Wij willen geen jojo-effect; 
Nu 0,8 niet en volgend jaar 1,8 wel.  
 
Voorstel 47 Programmabegroting 2017 is met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, 
VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven, D66) en 2 stemmen tegen (Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten:  
De Nieuwe Democraten stemmen tegen deze begroting omdat wij hele andere prioriteiten hebben. Op 
de eerste plaats moet het geld rollen in plaats van oppotten. Op de tweede plaats weten wij allang wat 
onze inwoners willen en hoeven we niet iedere keer terug voor een obligaat tafelgesprek. Op de derde 
plaats zorgt deze begroting ervoor dat de basis niet op orde komt. De stad heeft lef nodig om vooruit te 
komen. De Nieuwe Democraten zijn er klaar voor.   
 
Tijdens de beraadslaging zijn de volgende moties ingediend: 
 
Motie 1 Onderzoek verlaging lokale lasten 
 
Draagt het college op: 
Te onderzoeken of een structurele lokale lastenverlaging van circa € 40 tot € 75 per gezinshuishouden 
haalbaar is en deze verlaging vervolgens  te betrekken bij de behandeling over de extra financiële 
ruimte vanaf 2017 (beraadslaging besteding middelen in bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen 
bedragen’). 
 
Motie 1 is bij unanimiteit aangenomen. 
 
 
Motie 2 Verhogen kwaliteitsniveau Groen en Grijs 
 
Draagt het college op: 
De raad een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau Groen en Grijs van niveau C 
naar niveau B te verhogen en dit voorstel te betrekken bij de behandeling over de extra financiële 
ruimte vanaf 2017 (beraadslaging besteding middelen in bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen 
bedragen’). 
 
Het dictum van Motie 2 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd: 
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Draagt het college op: 
De raad een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau Groen en Grijs te verhogen en 
dit voorstel te betrekken bij de behandeling over de extra financiële ruimte vanaf 2017 (beraadslaging 
besteding middelen in bestemmingsreserve ‘Nog te bestemmen bedragen’).    
 
De gewijzigde Motie 2 is met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, Nieuwe 
Democraten, Partij Verhoeven, D66) en 5 stemmen tegen (SP, GroenLinks) aangenomen. 
 
 
Motie 3 Onderzoek ontsluiting Tolberg 
 
Draagt het college op: 
Te onderzoeken welke aanpassingen aan de huidige infrastructuur voor een betere ontsluiting Tolberg 
haalbaar en wenselijk zijn en deze te betrekken bij de behandeling over de extra financiële ruimte van 
2017 (beraadslaging besteding middelen in bestemmingsreserve ‘nog te bestemmen bedragen’).  

 
Motie 3 is met 9 stemmen voor (CDA, VLP) en 25 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, SP, 
GroenLinks, Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 

 
 
Motie 4 Subsidietoekenning Stichting behoud Lambertuskerk Wouw 
 
Draagt het college op: 
1. Uit het restantbudget Maatschappelijke initiatieven 2016 € 10.000 beschikbaar te stellen aan de 

Stichting Behoud Lambertuskerk tezamen met een extra toekenning van € 5.000 voor 
crowdfunding; 

2. In overleg te treden met de Stichting om de bezwaarprocedure stop te zetten.  
 
Over motie 4 is hoofdelijk gestemd: 

 
Mevr. Heessels – tegen 
Dhr. Hertogh – voor 
Dhr. van Heumen – tegen 
Dhr. Hoendervangers - tegen 
Dhr. Janssen – tegen 
Dhr. Klaver - voor 
Mevr. Koenraad – voor 
Dhr. Mol - tegen 
Dhr. Niehot – tegen 
Mevr. van den Nieuwenhof – tegen 
Mevr. Oudhof - tegen 
Dhr. Raggers – tegen 
Dhr. de Regt – tegen 
Dhr. Schijvenaars - tegen 
Dhr. Verhoeven – tegen 
Dhr. Wezenbeek – tegen 
Dhr. Yap – voor 
Dhr. van der Aa - tegen 
Dhr. Aygun – tegen 
Dhr. van den Beemt – tegen 
Mevr. de Beer – tegen 
Dhr. Beesems - tegen 
Dhr. Boons - tegen 
Dhr. Breedveld – tegen 
Dhr. van Broekhoven – tegen  
Dhr. Brouwers – voor 
Dhr. van Dorst – tegen 
Dhr. Emmen – tegen 
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Mevr. Frijters – tegen 
Dhr. Gabriels – tegen 
Dhr. van Gestel – voor 
Dhr. van Ginderen – tegen 
Dhr. Goossens – tegen 
Dhr. Heeren – voor 
 

Met 7 stemmen voor en 27 stemmen tegen is motie 4 verworpen.  
 
 
Motie 5 Burgerakkoord Roosendaal 
 
Draagt het college op: 
1. Voor het kerstreces middels een startnotitie inzichtelijk te maken welke trends en ontwikkelingen er 

de eerstvolgende jaren op onze gemeente afkomen, met een terugblik naar de ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren, waarbij deze startnotitie zoveel mogelijk objectief en waardevrij wordt opgesteld; 

2. Voor het kerstreces inzichtelijk te maken wat de financiële ruimte en het nieuw financieel 
perspectief is voor de komende jaren (o.a. met verwerking van de voordelen van het Rijk (BUIG-
middelen) en ruimte door inzetten van reserves); 

 
Besluit om: 
1. Een besluitvormend proces in 3-fasen te faciliteren dat moet leiden tot een burgerakkoord. Dit op 

basis van een startnotitie en het participeren van onze inwoners die meedenken en onderhandelen 
over het verdelen van de extra financiële ruimte die vanaf 2017 beschikbaar komt in onze 
gemeente; 

2. In dit proces in ieder geval gebruik te maken van online en offline raadpleging van onze inwoners; 
3. De facilitering en vormgeving van dit proces uit te laten werken door de werkgroep ‘Burgerakkoord 

Roosendaal’ bestaande uit raadsleden, collegeleden en ambtenaren en dit proces voor het 
kerstreces vast te stellen; 

4. De uitkomst: het ‘Burgerakkoord Roosendaal’ onderdeel te laten uitmaken voor een extra 
raadsvergadering uiterlijk in april 2017; 

 
Motie 5 is met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij 
Verhoeven, D66) en 2 stemmen tegen (Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Stemverklaring VLP 
De fractie van de VLP kan instemmen met deze motie vermitst de geest van de motie ook onverkort tot 
uitvoering wordt gebracht. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
De Nieuwe Democraten zijn absoluut voorstander van het actief betrekken van onze inwoners, maar het 
moet wel op een level playing field plaatsvinden. De inwoners worden hiermee op het verkeerde been 
gezet. En tot slot, wij vroegen zojuist aan de wethouder: “Gaat u de motie uitvoeren?” en de wethouder 
zei: “Nee. Ik ga het samen doen met…” maar er staat duidelijk in de motie: ‘draagt het college op  
om twee beslispunten uit te voeren’ en blijkbaar zegt de wethouder nu: “Dat ga ik niet doen”. Daarom 
gaan wij de motie niet steunen.  
 
 
Motie 6 Welkom in Roosendaal 
 
Draagt het college op: 
1. Om in samenwerking met de VVV en Roosendaalse samenleving (bedrijven, verenigingen, 

inwoners) een Roosendaals Welkomstpakket samen te stellen en dit aan te bieden aan iedere 
nieuwe Roosendaalse inwoner, met een speciale attentie voor pasgeborenen; 

2. De uitgifte van het Roosendaals Welkomstpakket te laten verzorgen door 
Publiekszaken/Burgerzaken i.s.m. de VVV; 
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3. De kosten voor het welkomstpakket te financieren uit de reguliere middelen die hiervoor 
beschikbaar zijn zoals het representatie en communicatiebudget, en waar nodig aan te vullen uit de 
BR investeringsimpulsen economie; 

4. Het uiteindelijke Roosendaals Welkomstpakket te presenteren tijdens de eerstvolgende 
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente en te overhandigen aan een nieuwe inwoner; 

 
Motie 6 is bij unanimiteit aangenomen. 
 
Stemverklaring SP 
Wij gaan voor deze motie stemmen maar we willen wel graag dat er ook een groot deel meegedaan 
wordt met ondernemers, winkeliers, verenigingen, om dit voor elkaar te krijgen.  
 
Motie 7 Geen kind mag opgroeien in armoede 
 
Draagt het college op om: 

 Op korte termijn, in combinatie met de uitvoering van de motie ‘van vangnet naar uitweg’ naar de 
Raad te komen met een kindpakket, een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te 
bestrijden, waarbij duurzame resultaten (doorbreken vicieuze cirkel) worden geboekt, waarbij: 
 

1. De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt wordt tot kinderen uit 
bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van 
ouders in de schuldhulpverlening; 

2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor de 
bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak; 

3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft hoe zij 
deze kinderen bereikt; 

4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te kunnen 
participeren; 

 
Motie 7 is bij unanimiteit aangenomen. 
 
 
Motie 8 Structureel verhogen kwaliteitsniveau 
 
Besluit dat: 

 Het vigerende beleid Verbindend Beheren zo wordt aangepast dat uiterlijk 2020 gaat gelden 
kwaliteitsniveau A  voor de centra, ontsluitingswegen en parken en kwaliteitsniveau B voor de rest; 

 Het college deze beleidswijziging doorvoert in de toekomstige Beheerkalender  2019 - 2022 
waarbij structurele dekking wordt gevonden in de meerjarenbegroting 2017; 

 
Motie 8 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 32 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
 
Motie 9 Onderzoek RoosenPas 
 
Besluit dat: 

 Het college een onderzoek doet naar mogelijkheden van een RoosenPas gebaseerd op succesvolle 
passen elders in Nederland;  

 En de raad hierover voor 1 mei 2017 te informeren via een raadsmededeling;  

 De eenmalige kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van het overschot meerjarenbegroting 
2017 en of de beschikbare reserves; 

 
Motie 9 is ingetrokken. 
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Motie 10 Impuls Smart Retail City 
 
Besluit dat: 

 Het college van de gemeenteraad de opdracht en het mandaat krijgt om voor 1 april 2017 de 
implementatie te (laten) verzorgen van een lokaal WIFI netwerk; 

 De kosten hiervan ten laste te brengen van het overschot meerjarenbegroting 2017 en of de 
beschikbare reserves; 

 
Motie 10 is aangehouden. 
 
 
Motie 11 Mandaat Bewoners(platforms) 
 
Besluit dat: 

 Het college voor 1 april 2017 zorgt voor een zeer overzichtelijk “spoorboekje” waarin precies staat 
beschreven welke persoon en of organisatie voor welk belang en doel verantwoordelijk is met welke 
bevoegdheden en middelen; 

 Er op basis van ditzelfde “spoorboekje” er een raadsvoorstel gaat komen waarin de ambtelijke, 
bestuurlijke en organisatorische drukte tot een minimum wordt beperkt; 

 Vervolgens een proef wordt voorbereid in enkele dorpen, wijken en of buurten met het verankeren 
van de participatie binnen de kaders van maximale democratische legitimiteit; 

 Voor de nog nader te bepalen kosten van deze proef te putten uit het overschot meerjarenbegroting 
2017 en of de beschikbare reserves; 

 
Motie 11 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 32 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
 
Motie 12 Het verdeelmodel 2017 biedt incidentele meevallers maar geen structurele overschotten 
 
Spreekt uit dat: 

 De verwachte meevallers in het verdeelmodel omringd zijn met veel onzekerheden en risico’s, er 
daarom nooit sprake kan zijn van een bijdrage aan een structureel overschot in de 
meerjarenbegroting 2017; 

 Deze verwachte meevallers daarom nooit gebruikt mogen worden als dekking voor structurele 
uitgaven en verplichtingen voor de komende jaren; 

 
Motie 12 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 32 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Partij Verhoeven, D66) verworpen. 
 
 
Motie 13 Wees eerlijk en schep geen valse verwachtingen 

 
Spreekt uit dat: 

 De inwoners van Roosendaal volksvertegenwoordigers willen die verantwoordelijkheid nemen voor 
populaire en minder populaire maatregelen; 

 De inwoners van Roosendaal volksvertegenwoordigers willen die een eerlijk verhaal houden en 
geen valse verwachtingen scheppen; 

 
Deze motie is aangehouden.  
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Toelichting/toezeggingen vanuit het College 
 
Wethouder Theunis 
- Wethouder Theunis ziet mogelijkheden om de Scouting te betrekken bij de motie Lastenverlichting 
sport via OZB (aangenomen motie nr. 27 bij de Kadernota 2017).  
 
Wethouder Verbraak 
- wethouder Verbraak vindt het amendement m.b.t. zaterdagopenstelling studiezaal HIP een waardevol 
amendement. Echter, om daar nu al naar te kijken vindt het college te voorbarig aangezien het HIP pas 
nieuw is.  
 
Wethouder Van Poppel 
- Ten aanzien van de motie ‘geen kind mag opgroeien in armoede’ heeft wethouder Van Poppel 
aangegeven dat geld wat bestemd is voor dit doel (zgn. Klijnsma-gelden) ook daadwerkelijk wordt 
ingezet voor dit doel.  
 
Wethouder Lok 
- De binnenstadsdirectie is bezig met een onderzoek waarin ondernemers ook de vraag is gesteld, wat 
wilt u allemaal doen en heeft u daar wifi voor nodig. Als dit positief beantwoord wordt, dan zal het 
college met een voorstel naar de raad toekomen met een dekkingsvoorstel.  
 
Wethouder Schenk 
- Wethouder Schenk heeft geadviseerd om ten aanzien van het structureel verhogen van het 
kwaliteitsniveau eerst goed te kijken wat de vraag/behoefte is ten aanzien van de kwaliteitsniveaus en 
te kijken waar daadwerkelijk inzet op gepleegd moet worden.   
-De motie extra vuilnisbakken (aangenomen motie nr. 19 bij de Kadernota 2017) is in uitvoering. De 
raad wordt hier op korte termijn nader over geïnformeerd.  
 
Burgemeester Niederer 
- Ten aanzien van de inhoud van amendement nr. 1 -Uitbreiding inzet Toezicht & Handhaving- heeft 
burgmeester Niederer aangegeven dit graag in de breedte te willen betrekken bij behandeling van het 
Actieplan Integrale Veiligheid.  

 
 
3. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
17 november 2016. 
 

De griffier,      De voorzitter, 


