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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 
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  

              22 november 2018 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

b. Afhandeling van schriftelijke vragen 

c. Actielijst en motielijst 

5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 59 Algemene Plaatselijke Verordening. 

b. Voorstel 60 Wijziging verordening Cliëntenparticipatie GR Werkplein Hart voor West-Brabant 2016 

6. B-CATEGORIE 
a.a. Raadsvoorstel Benoeming lid vertrouwenscommissie 

a. Voorstel 61 Najaarsbrief Financiën  

b. Voorstel 62 Integraal Veiligheidsplan – Actieplan Integrale Veiligheid 

c. Voorstel 63 Kredietvotering Huis van Roosendaal 

7. C-CATEGORIE 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester) 

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

Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. A.A.B. Theunis, 
wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse 
Lijst), S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), 
A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader 
(ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD). 

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (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), 

R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (D66), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk 

(Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA),  G.A. van Zalinge (VLP). 

Afwezig: De heren K. Ahlalouch (PvdA), S. Hamans (CDA), 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren. Ik wens ons allen een plezierige avond. En wij openen de raadsvergadering. Ik 

meld afwezig de heer Ahlalouch van de fractie van de Partij van de Arbeid en de heer Hamers, Sebastiaan Hamers. 

Hamas? Ik zei toch Hamers… Die meneer die komt wat later. Hamans. Ja, het moet toch niet veel gekker worden. 

De heer Brouwers is jarig. En hij heeft een heel mooi gebakje getrakteerd. Nou, u heeft in ieder geval een fan. Van 

harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden. Goed, ik ga mijn bril maar eens 

opzetten. Wij hebben en ik zeg het, hebben bij gelegenheid van de opening het raadslid de heer Wezenbeek, die 

wil verdergaan als eigenstandige fractie onder de naam Wezenbeek. En dat is een mededeling dat de fractie 

Wezenbeek, de fractie Wezenbeek is dus dat u het maar weet. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 2 en dan moet u even met mij goed opletten. Dat is van de zijde van het 

voorzitterschap vraag ik u een ding dat is juist omdat de heer Wezenbeek als fractie Wezenbeek doorgaat is er 

een raadsvoorstel vanmiddag nog uw kant uitgekomen om hem te benoemen tot lid van de 

Vertrouwenscommissie, die zoals u weet is geïnstalleerd in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Het 

voorstel is om dat als agendapunt 5.c op te voeren. Maar dat doe ik niet nadat ik uw oordeel vraag of u daar een 

opmerking over heeft. De heer Van den Beemt? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de fractie VVD wil ik u vragen daarover een 

hoofdelijke stemming te laten plaatsvinden. 
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De VOORZITTER: Ja, het zal een schriftelijke stemming zijn, want over personen dat is altijd geheim. Dat is goed 

dat betekent ja dat vind ik, dat moet gehonoreerd worden als een fractie dat vraagt. Dat betekent dan wel dat het 

agendapunt niet gaat naar 5.c, maar naar de B-categorie om het zo maar even uit te drukken. En dan zou ik dat 

maar even praktisch willen zetten onder agendapunt 6.a.a. En dat wil zoveel zeggen dat dat het eerste punt is van 

de bespreekcategorie zodat dat punt dan als eerste wordt afgewikkeld. Dus in ieder geval voordat wij over de 

Najaarsbrief Financiën spreken dat we het daar en dan afwikkelen. U kunt daarmee instemmen? Dat is het geval. 

Zijn er nog overige opmerkingen vanuit u raad te maken over de agenda? Niemand? Dan stel ik vast dat wij die 

agenda zo afwikkelen zoals die is uitgebracht.  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

    22 november 2018 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 22 

november. Er zijn bij de griffie geen amenderingen binnengekomen. Kan ik hier dan concluderen dat u conform 

bent met de besluitenlijst? Dat is het geval. Dan is dat vastgesteld.  

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.  

 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

De VOORZITTER: 4.a dat gaat allemaal over ingekomen stukken, schriftelijke vragen en de actie- en motielijst. 

Onder a hebben we een lijst van aan u raad geadresseerde brieven en kunt u ermee instemmen met ons 

afhandelingsvoorstel van al die ingekomen stukken? Dat kunt u. Dan is dat ook bij deze conform besloten. 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de afhandeling van eerder beantwoorde vragen uwerzijds schriftelijk door 

de portefeuillehouder. En ik heb in ieder geval doorgekregen dat er een fractie is geweest, VLP de heer Heeren 

die aan wethouder Lok een nadere vraag wil stellen over het intrekken van de vergunning van Campus A58. Ja, de 

heer Heeren, ga uw gang. 

De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter en tevens de wethouder bedankt voor de duidelijke 

beantwoording van de vragen. Wij wilden hem echt vragen of hij initiatief wilde nemen om inderdaad de 

gemeente, of de Provincie en alle partijen bij elkaar te brengen om inderdaad de ruil van gronden voor de 

Campus A58 mogelijk te maken. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer LOK: Ja, de heer Heeren, voorzitter, we gaan natuurlijk in gesprek met de Provincie of dat tot de 

mogelijkheden behoort. Maar zoals u in de antwoorden al heeft kunnen lezen de plek waar het zonnepark zou 

komen heeft een agrarische bestemming. Dus het zal nog niet heel eenvoudig zijn bij de Provincie. Maar wij doen 

op z’n minst een poging. 

De heer HEEREN: Ik zeg altijd als het makkelijk was dan deed ik het wel zelf. 
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De VOORZITTER: Ja, voldoende beantwoord op dit moment. Als ik het goed zie was dit de enige nadere vraag op 

de beantwoording. Dat klopt? Ja.  

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER:  Dan de actie- en motielijst die hebben we zo aan het eind van het jaar eens even wat kritisch 

doorgekeken, u en wij al was het maar om dat hele pak eens wat minder dik te laten zijn en dingen die 

afgewikkeld zijn ook af te voeren. Ik zal het niet allemaal stuk voor stuk oplezen dat is nogal een partij. Maar wat 

is opgevoerd en uw namen staan daarbij, roept dat nog een vraag, opmerking op of is dit conform. De heer Van 

Zalinge? 

De heer VAN ZALINGE: Ik had nog wel eigenlijk een viertal vragen over de motie, de eigenstandige motie 

openluchttheaters. Want er staat bij dat die afgevoerd kan worden. Maar ik mis nog een stukje terugkoppeling in 

deze. Bij punt 1 staat die structurele subsidie. Kunt u aangeven hoe hoog de structurele begroting is voor beide 

theaters. En bij het tweede en derde bullet heb ik nog drie vragen. Is dit naar tevredenheid en binnen de behoefte 

van de theaters. En wat is de uitkomst van het onderzoek inzake de optimale facilitering van het openluchttheater 

binnen het stadspark Vrouwenhof. En wat is het plan van aanpak naar aanleiding van de uitkomst van het 

onderzoek en waar komt de dekking uit voort.  

De VOORZITTER: Ja. Wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb altijd gezegd structurele subsidie, altijd gezegd van dat bestaat 

gewoon niet, daar hebben we ook geen mechanisme voor. Ik ben wel met beide openluchttheaters om de tafel 

gaan zitten om een modus te vinden. Ik heb al een keertje tegen u raad gezegd, voorzitter, van ik zie meer in dat 

we gaan kijken of we weer een structurele vergoeding voor onderhoud. Dat is iets anders dan subsidie, daarom 

ben ik met beide organisaties rond de tafel gaan zitten en hebben we gekeken uitgebreid van wat doe je nou het 

openluchttheater, doe je onderhoud in die omgeving, doe je dat zelf, zit je met vervangingsdingen. Dat hebben 

we uitermate met elkaar bekeken. En ben ik gekomen tot een onderhoudsbijdrage voor beide openluchttheaters 

van om en nabij de 4000 euro voor beide openluchttheaters. Gewoon gebaseerd op de situatie zoals die is. Het 

onderhoud dat geldt zeker voor het openluchttheater Vrouwenhof daar gaan we uit van de bestaande situatie. 

Overigens daar de faciliteiten zijn redelijk op orde gebracht eerder met een hek, toiletfaciliteiten. Dan hebben ze 

een onderhoudsbijdrage om naar ons idee goed te kunnen voorzien in het onderhoud. Als je vraagt is dat 

conform de behoefte? Ik weet wel de mensen in Nispen zijn er in ieder geval zeer verheugd over dat het ook past 

wat ze kunnen doen. Als je kijkt naar het openluchttheater Vrouwenhof wellicht niet. Overigens is het niet het 

doel een om aan een behoefte te voldoen, want dan kun je wel bezig blijven. Maar we zijn en dan kom ik op het 

meest interessante, in de tweede fase waar we met elkaar spreken en dat is de ambitie voor de toekomst voor 

een veel groter nieuw openluchttheater. Daar zijn we over in gesprek op een andere plaats in het Vrouwenhof. 

Daar zijn wij intensief mee in gesprek, want ik heb wel gezegd van de ambitie voor een echte boven regionaal  

openluchttheater, daar moeten wij ook nog eens een keer in de gemeenteraad met elkaar in gesprek of wij dat 

wel in Roosendaal willen. Ik heb wel gehoord dat dat een investering is van 2, 3 miljoen. Of we dat ervoor over 

hebben als gemeente? Maar vooral ook en dat met de organisatie dat kan nooit naar onze opinie, nooit gerund 

worden door een groepje vrijwilligers om het te zien. Ik heb met hen ook gesproken jullie moeten ook gaan 

nadenken richting de toekomst over de professionalisering. Dus dan zeg ik van als het gaat in de kader van de 

motie dan vind ik hem afgedaan. Met de toezegging dat dat onderzoek specifiek op Vrouwenhof daar gaan we 

door en daar hoop ik in ieder geval voor de zomer helderheid over te hebben.  
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De VOORZITTER: Ja. Anderen nog van u raad op deze stukken uit de motie- en actielijst? Mevrouw Suijkerbuijk en 

daarna de heer Yap. Ja, mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad een vraag over de actiepuntenlijst, 

vraag A18 is dat, of onderdeel A18. In juni behandelde de gemeenteraad in de Commissievergadering een zestal 

aanvragen over zonneparken. Ons werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. We 

hadden er inderdaad kritisch naar gekeken en de ChristenUnie had gezegd dat ze niet echt voldeden aan de 

beleidsvisie. We hadden daarna vervolgens een brief gekregen van de wethouder dat de aanvragen inderdaad 

niet voldeden. Die brief is van een aantal maanden geleden. We vroegen ons af wat de stand van zaken was van 

de vier aanvragen die wel nog eventueel, waar wel nog even naar gekeken zou worden. En zijn inmiddels nog 

meer aanvragen bekend? Graag, ja. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, tot nu wordt er heel hard gewerkt aan de twee aanvragen die eigenlijk voor 

de zomer het verst waren. Ambtenaren zijn er ook eigenlijk nog steeds heel actief mee bezig. Er liggen natuurlijk 

ook vragen nog steeds bij de aanvragers. Dus het iets waar we samen nog naar kijken. Ik had enorm gehoopt dat 

we het voor het kerstreces wel in de raad hadden kunnen krijgen. Maar dat hebben we net niet gehaald. 15 

januari komen stukken in het college en dan zou de raad ze eind januari kunnen behandelen. En dat is dan wel 

onder voorwaarde van dat die anterieure overeenkomsten wel ook echt afgesloten zijn. Dus het is op een haar na 

gevild, alleen nog net niet.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel. Ja, we hadden eerder begrepen dat een en ander toch snel in procedure 

gebracht moet worden in verband met subsidie die ze zouden krijgen vanuit het Rijk. Volgens mij was 31 augustus 

nou ja de einddatum voor het indienen van zo’n aanvraag. Betekent dat dat ze alsnog wel recht hebben op een 

subsidie. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, er is een tweede ronde SDE-subsidies en als het zo voorspoedig gaat als ik nu 

denk dat het gaat dan halen ze die wel. 

De VOORZITTER: Ja, tot zover. De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, motie M48-2016, M48 kan volgens mij van de motielijst wat ons betreft worden 

afgevoerd.  

De VOORZITTER: Het is de motie “Geen kind mag opgroeien in armoede”.  

De heer YAP: De boodschap is relevant maar volgens mij is die wel uitgevoerd. 

De VOORZITTER: Ja, ja zo bedoel ik het ook hoor. 

De heer YAP: Ja, ja, ja, zeker. 
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De VOORZITTER: Nou dan. Ja, nee, dan schrappen we die. Heel goed. Wilt u nog meer schrappen? 

De heer YAP: Nee. 

De VOORZITTER: Nee. 

De heer YAP: Voorzitter, 2017-M26 misschien kan de wethouder schriftelijk, dat hoeft niet vandaag, de stand van 

zaken berichten over die motie. 

De VOORZITTER: Dat is de motie “Global goals gemeente”. Ja, wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik kan dat misschien ook wel mondeling. De Global Goals die zijn nu 

onderzocht en op relevantie, want er zijn ook Global Goals die zo ingewikkeld niet toepasbaar zijn op de lokale 

situatie dat we daar niet zoveel mee kunnen. Degenen die wel heel relevant zijn die nemen we mee in het Future 

Proof, de actualisering en die krijgt u eind januari. En verder hebben we ook gezorgd dat de gemeente nu zelf 

contactpersoon is voor de Global Goals. Want wij zijn aangemeld als Global Goals gemeente en u bent dan niet 

meer de contactpersoon voor de Global Goals. Dus ik weet niet of u ook nog een schriftelijke aanvulling wilt of dat 

dit genoeg is. 

De VOORZITTER: Als ik dit zo hoor lijkt me dit voldoende. Goed, de heer Yap is tevreden zie ik. Mevrouw Maas? 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Bij de SP staan er ook nog een aantal moties of open of die kunnen er af. 

Motie 2016-M54, die heeft een relatie met motie 2017-M16 “Meer werk op maat banen”, dus de eerste kan wat 

ons betreft er af. En dan willen we wel eigenlijk nog een stand van zaken over die andere motie terug horen. Dan 

hebben we moties 2017-M14 en 2017-M15 en die gaan allebei over meer geld, de ene “Meer geld voor jongeren 

die willen sporten” en de andere voor mbo-studenten. En wij hebben het idee dat dit ook betrokken zal worden 

bij het armoedebeleid. Maar ja, kan dan wethouder Koenraad een update geven te zijner tijd van dat 

armoedebeleid waar deze moties mogelijk in opgenomen zijn. 

De VOORZITTER: Ik recapituleer even. U zegt 2016-M54 dat is een motie “Participatie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt”, die kan omdat die uitgewerkt is van de lijst af. In die relatie met de motie 2017-

M16, motie “Meer werk op maat banen”, daar wilt u van de wethouder nog iets over vernemen over de actuele 

stand. 

Mevrouw MAAS: Ja, een update. 

De VOORZITTER: En update, ja. Dat is wethouder Van Ginderen. En overigens dus ook dezelfde wethouder. Eerst 

de portefeuillehouder wat betreft uw andere twee moties. Dat is onderzoek meer geld voor jongeren die willen 

sporten en onderzoek structureel meer geld voor mbo-studenten. Dat zijn de, misschien wethouder op die drie 

moties een stand van zaken.  
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De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, graag. Als het gaat om werk op maat banen, ja dan praat ik liever even 

over de nieuwe term garantiebanen. Heel even een update van onze kant. Wij stonden in Roosendaal voor de lat 

voor een 8,5 fte garantiebanen. Die hebben we ook in 2018 gerealiseerd. We hebben ook meteen de ambitie 

uitgesproken voor het komende jaar 2019. Dan gaan begin volgend jaar een aantal extra mensen aan de slag. We 

proberen in januari dat al met vijf stuks te realiseren. En we proberen daarmee ook vooral die voorbeeldfunctie 

en die aanjaagfunctie ook naar anderen, niet alleen overheden, maar ook vooral bedrijfsleven te laten zien. Dus 

wat dat betreft de update en dan zou ik willen voorstellen hier bij de  update en dan kan die van de lijst af. Dan de 

twee andere moties “Onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten”. Ja, zoals u weet ben ik bezig om 

sport en bewegen meer vorm te geven. En daarbij zoek ik natuurlijk de combinatie, ik heb dat tijdens de 

Begrotingsbehandeling ook aangegeven, met met name ook de andere domeinen waaronder armoede. Dus die 

motie die sluit daar wat dat betreft goed bij aan. En dan kom ik dan ook op terug bij die uitgewerkte Nota 

Sportvisie. Overigens kan ik u wel melden in de motie die daar ligt, daar wordt ook nog Stichting Paul genoemd. 

Maar we hebben op dit moment geen signalen dat Stichting Paul en dat is hier in de raad en in de Commissies ook 

al eerder ter sprake gekomen, dat daar behoefte is aan meer geld of meer ondersteuning. Het gaat bij Stichting 

Paul eerder om het bereik van de doelgroep. Maar uiteraard sta ik daar in nauw contact met mijn collega die aan 

mijn rechterzijde zit. Hetzelfde geldt overigens ook bij het onderzoek structureel meer geld voor mbo-studenten. 

Daarbij is het zo dat ik in contact ben met zowel het mbo als de Stichting Leergeld om te kijken hoe we die 

ondersteuning zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Ook daar geldt weer dat lijntje met armoede om ervoor te 

zorgen dat in ieder geval als het gaat om de financiën er geen drempel is om te kunnen studeren, zeker voor deze 

belangrijke doelgroep. En in die relatie loop ik parallel met mijn collega mevrouw Koenraad die vorige week ook is 

gestart met die dialoogsessies op het gebied van armoede in het maatschappelijk veld, dus dat wordt nog 

vervolgd. Dat heeft u nog van mij tegoed. Maar die relatie die leggen wij samen. Ja. 

De VOORZITTER: Ja, voldoende zo op dit moment. Nog anderen van u raad? Nee? Dan is dit voorlopig de schoning 

in het dossier.  

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5. Dat zijn de hamerstukken. 

a. Voorstel 59 Algemene Plaatselijke Verordening 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.a. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit stuk? Niemand? Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan is 

dat bij hamerslag aanvaard.  

b. Voorstel 60 Wijziging verordening Cliëntenparticipatie GR Werkplein Hart voor West-Brabant 2016 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b wijziging verordening Cliëntenparticipatie gemeenschappelijke regeling 

Werkplein Hart voor West-Brabant 2016. Ook hier mijn vraag behoefte aan een stemverklaring één uwer? 

Niemand? Dan is dat ook bij hamerslag aanvaard.  

6. B-CATEGORIE 

a.a. Raadsvoorstel benoeming lid Vertrouwenscommissie 

De VOORZITTER: Het ingelaste agendapunt 6.a.a. handelend over de benoeming van de heer Wezenbeek, fractie 

Wezenbeek tot lid van de Vertrouwenscommissie. Er is een schriftelijke stemming gevraagd. Ja, deel ze maar uit. 

Dat zijn stembiljetjes. Nou, daar staat een toelichting boven als u vindt dat de heer Wezenbeek benoemd moet 

worden in de Vertrouwenscommissie dan hoeft u helemaal niets te doen, dan hoeft u dat kruisje niet te zetten in 

dat vierkantje. Maar om het voor mij makkelijk te houden, als u vindt dat dat niet moet gebeuren zet dan even 
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een streep door de naam van de kandidaat, dan is dat in één oogopslag voor de griffier en mij kristalhelder. Dus 

de formuliertjes zijn uitgereikt, dus u kunt uw oordeel geven en dan worden ze zo meteen, als u ze dan een keer 

wilt vouwen, dan worden ze weer opgehaald. En dan gaan de griffier en ik tellen. Oké, er zijn 33 stemmen 

uitgebracht. Waarom 33? Nou, de heer Ahlalouch is er niet, wat ik u heb gemeld en de heer Wezenbeek zelf 

stemt niet mee en 35 min 2 is 33. Dus dat klopt. Nou dan ga ik het even noemen.  

De VOORZITTER: Een tegenstem op dit formulier voor de benoeming van de heer Wezenbeek, dus een tegen.  

De VOORZITTER: Een tweede maal tegen.  

De VOORZITTER: Voor, dus dat is dit stapeltje.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

  



9 
 

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Tegen.  

De VOORZITTER: Tegen.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  
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De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Ik probeer wat toonhoogtes. Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Voor.  

De VOORZITTER: Eén ongeldig, want dat is wel een meesterstuk geworden, maar daar kan ik geen chocolade van 

maken. Dus die is ongeldig. Ik had het nog zo uitgelegd.  

De VOORZITTER: Ja, voor.  

De VOORZITTER: Dat betekent vier tegen, één ongeldig als ik het goed heb dan is het denk ik 28 voor, één 

ongeldig en vier tegen. Klopt dat? Ja, klopt. Bij deze beslist en daarmee gefeliciteerd aan de heer Wezenbeek als 

lid van de Vertrouwenscommissie. Ja, doe dat maar daarna beneden.  

a. Voorstel Najaarsbrief Financiën 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6.a dat handelt over de Najaarsbrief Financiën, dat stuk is 

rauwelijks rechtstreeks zo u wilt als B-stuk op de agenda geplaatst vanwege de actualiteit ook van de 

berichtgeving vanuit Den Haag onder andere. Nou, ik vraag even wie in eerste termijn het woord wil voeren. In 

elk geval heeft de heer Yap aangegeven het woord te willen voeren, dus ik zal sowieso met hem beginnen. Maar 

ik inventariseer even of andere fracties ook het woord wensen. De heer De Regt dat is het voorlopig. De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. De Najaarsbrief Financiën op zich is het niet zo’n ingewikkeld voorstel, 

daar wij berichten al hebben ontvangen bij de Begroting over het feit dat we in Roosendaal een tekort moesten 

dekken. Als je ziet de dekking die er nu voorligt is de PvdA in die zin verheugd dat het niet gaat om dingen die we 

elders niet kunnen doen. Het gaat om onder meer meerinkomsten ten aanzien van leges, BUIG-budget waar we 

wat meer gelden van het Rijk krijgen. En ja voorzitter u gaf aan het vloeit voort uit de actualiteit, Den Haag. Onze 

vraag dan is ook richting de portefeuillehouder als het dan gaat om rechtmatigheid en begrotingsrechtmatigheid 

over 2018 hebben we ook onlangs het bericht ontvangen dat het dossier Beschermd Wonen van collega Koenraad 

van 2018 ook grotendeels uiteindelijk nu gedekt wordt vanuit het Rijk 80%. We hadden 1,5 miljoen tekort voor 

2018, dat zou betekenen dat we de dekking die we bij de Bestuursrapportage van 2018 in ik meen in oktober 

hebben we dat als gemeenteraad behandeld en dus niet hoeven in te zetten. En hoe gaat u dan om qua 

rechtmatigheid in de raad om daarover te berichten. Want als het even kan zouden wij als PvdA-fractie daar wel 

grip op willen houden. Dat natuurlijk vanwege het feit, vanwege het mooie succes ook wat de lobby uiteindelijk 

heeft opgehaald dat we natuurlijk de gelden die we ten aanzien van het tekort op Beschermd Wonen nu niet 

hoeven in te zetten voor 2018. Op welke wijze we dat wel zouden kunnen doen, komt daar een voorstel vanuit 

het college? Of zeggen wij als raad we zijn hierin zelf aan zet. Of laten we het in de reserve waar het 

oorspronkelijk uit is gehaald. Dus voorzitter, als daarin ieder geval vanuit het collegestandpunt wat duidelijkheid 
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over gegeven kan worden graag. Want u begrijpt ook dat we als fractie altijd wensen hebben om extra middelen 

die vrijkomen te besteden voor onze mooie gemeente. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer De Regt. 

De heer DE REGT: Fractie Roosendaalse Lijst.  

De heer DE REGT: Voorzitter, dank u wel. Ja, deels een herhaling van de heer Yap. In het najaar werden we 

geconfronteerd met een onverwachte tegenvaller uit de septembercirculaire een lagere rijksuitkering van bijna 

1,7 miljoen over 2018. Deze extra korting kon niet meer worden opgenomen in de Bestuursrapportage die toen 

net klaar was, te meer vervelend omdat de tijd die restte om dit tekort op te vangen vrij kort was. Wij zijn dan ook 

verheugd dat het nu toch gelukt is dekking te vinden en dat hiertoe nu een voorstel ligt. En het zal u ook niet 

verbazen dat de Roosendaalse Lijst dit voorstel natuurlijk gaat steunen. Gelukkig was overigens de korting van 1,7 

miljoen niet structureel van deze hoogte en zitten de juiste cijfers van de septembercirculaire wel in de sluitende 

Begroting van 2019 en verder. Naast het heugelijke feit, ook de heer Yap sprak er al over, is het vinden van 

dekking voor de genoemde inkomens… Nee even kijken, over de lobby Beschermd Wonen dat die inmiddels ook 

zijn vruchten afgeworpen heeft. Niet pas vanaf 2022, maar reeds vanaf 2018 komen er extra Rijksmiddelen vrij. Er 

hoeft dus geen beroep te worden gedaan op de reserve Sociaal Domein voor de tekorten van de jaren 2018, 2019 

en 2020. En ik denk vanaf deze plaats ook wel een terecht compliment aan de centrumgemeente Bergen op Zoom 

die dat voor ons toch keurig geregeld heeft. Vanaf 2021 komt er sowieso een nieuw landelijk verdeelmodel 

dienaangaande, dus al met al bijzonder goed financieel nieuws om het jaar mee af te sluiten. En natuurlijk een 

terechte vraag van de heer Yap hoe gaan we met die overschotten om. Voorzitter, de Roosendaalse Lijst heeft 

toch wel enkele vragen over de in de dekking genoemde onderwerpen. Het verbaast ons dat erop het 

schuldhulpverleningsbudget een bedrag van 150.000 euro minder nodig is dan begroot. Juist in de tijd waarin 

steeds meer mensen in armoede leven. Hoe kunt u dat verklaren? Wat betreft de onderuitputting uit de 

budgetten van de salariskosten en de vergunningen, was dit al niet bij de eerste Bestuursrapportage te 

voorspellen? Of zijn deze verschillen pas in de tweede helft ontstaan of aan het licht gekomen? Voorzitter, tot slot 

bij de behandeling van de Bestuursrapportage pleitte de Roosendaalse Lijst al voor een ander tijdspad. De 

rapportage kent als peildatum 1 juli en werd vanwege vakantie pas in oktober behandeld. Het document was 

toen niet meer actueel en voldeed eigenlijk niet meer als sturingsinstrument. Als we bovendien zien dat er na 

oktober alweer voor 1,7 miljoen aan mutaties plaatsvindt welke nog niet bekend waren bij het opmaken van de 

rapportage, is het wellicht zinvol om deze procedure toch eens kritisch tegen het licht te houden. Is het niet beter 

om te werken met een voor- en najaarsrapportage zoals in het verleden? Of als je bij een rapportage blijft een 

peildatum te kiezen die wat meer betrouwbare informatie oplevert over het te verwacht eindresultaat van de 

jaarrekening. Of te kiezen voor een behandeling van de rapportage kort na de peildatum. Graag uw reactie. En 

mogelijk kan ook de Auditcommissie dit meenemen in  haar beraadslagingen om te komen tot een spoorboekje 

van 2019. Tot zover.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Niemand anders van u raad in eerste termijn? Niemand over het 

hoofd gezien? Wethouder Theunis.  

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. U raad weet dat ik toen tijdens de behandeling net op tijd wist voor 

de Commissiebehandeling, net op tijd wist van de Bestuursrapportage. Met de melding kwam, de tegenvallende 

melding uit de septembercirculaire, dat wij gekort werden door het Rijk voor 1,7 miljoen. We hadden eigenlijk 

een paar sporen kunnen bewandelen. We hadden ook kunnen zeggen eigenlijk van nou dan gaan we maar kijken 

waar het schip strand, of we zien het wel terug in de jaarrekening. Ik heb ook de toezegging gedaan aan u raad 
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ook op vraag van de raad van ja maar hoe denkt u daar nou als college mee op te gaan met die 1,7 miljoen. Gaat u 

nog maatregelen nemen om die 1,7 miljoen op te gaan vangen. Ik heb u uiteraard de toezegging gedaan daar 

gaan wij hard aan werken. Als wethouder Financiën ben ik ook van mening van ook al heb je nog maar een paar 

maanden in het jaar dan moet je toch proberen om dat tekort, om dat tekort aan te vullen. Dat betekent wel een 

toezegging. En daar valt over te twisten. Ik heb het ook gehad met m’n ambtenaren daarover van dragen wij 

natuurlijk een paar meevallers. We konden ergens wat knijpen, wat zaken die we samen hebben verzameld 

zouden dat tekort kunnen opvangen. Ja, dan heb je het vraagstuk gaan we de raad informeren met een brief van 

ik heb het opgelost u kunt daar kennis van nemen en zo gaan we het doen. Of maak je er ook keurig een 

raadsvoorstel van. Want als je iets richting de raad meldt, daar zit een stukje rechtmatigheid in. Je doet er een, je 

meldt de raad van zo ga ik het oplossen. Ja dan zegt de accountant ook in het kader van rechtmatigheid, als je dat 

zo gaat oplossen laat de raad maar keurig netjes daarover een besluit nemen, keurig in het kader van 

rechtmatigheid. Dat hoort daar nu eenmaal bij. Uiteraard zijn er ook andere zaken die spelen op financieel vlak 

waar we eigenlijk dat niet doen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van maak daar maar ook allemaal 

begrotingswijzigingen van, dat is altijd heel lastig natuurlijk. Overigens heeft het elkaar gekruist, dit raadsvoorstel 

met de heugelijke berichtgeving met het succes van de lobby. We wisten dat die lobby wel een succes zou kunnen 

zijn, maar welke financiële omvang die had wisten niet. Heeft elkaar gekruist, hadden we mogelijk ook mee 

kunnen nemen. In zoverre maakt het eigenlijk allemaal niet uit, want alles gaat toch z’n beslag krijgen in de 

Jaarrekening van 2018. Wat dat betreft komt de raad toch in positie bij de besluitvorming over de Jaarrekening. 

Als dan resultaten dan bekend worden of voorstellen voor resultaatbestemming, voorzitter, kunt u als raad daar 

nog altijd over besluiten om het wel ergens uit te halen of ergens anders mee te doen. Daar staat de raad 

natuurlijk altijd vrij in. De vraag van de Roosendaalse Lijst, daar is de informatie waarschijnlijk ook gekruist. Ik heb 

zelf een brief naar de Auditcommissie, naar aanleiding van de vorige vragen, naar de Auditcommissie gestuurd. Ik 

heb ook gesproken met de Auditcommissie. De Auditcommissie ook voorgelegd van we zijn er zelf ook niet 

gelukkig mee eigenlijk met de gang van zaken. De berap kort op de zomer, ja dat komt door de vroege vakantie, 

kan niet behandeld worden. Dan zou je de peildatum een maandje kunnen, een maandje naar achter kunnen 

schuiven, zodat je hem wel voor de zomer kunt behandelen. Dat gaat ook weer ten koste van de waarde van de 

informatie. En ik heb de Auditcommissie voorgelegd zou je ook kunnen werken met een Voorjaarsbrief en een 

Najaarsbrief, maar heb ik er wel bij gezegd van ga dan wat globaler op de cijfers zitten, want ik heb ook gezegd 

onze huidige berap die is wel heel erg gedetailleerd en heel sterk financieel gedomineerd. Afwijkingen boven de 

50.000 euro daar krijg je dikke boekwerken bij, heel veel ambtelijke capaciteit. Dus ik heb ook aan de 

Auditcommissie gevraagd denkt u eens met mij mee. Wat wil je nou de berap wat vervroegen, de peildatum. Of 

het gaan werken met de systematiek van de wat globalere Voorjaarsbrief en de Najaarsbrief. Eigenlijk twee 

momenten, maar dan wel wat meer op de grotere getallen. En voorts ja dat zien we nu ook, want dan heb ik het 

nog niet over de decembercirculaire want die hebben we ook alweer gehad zal ik u allemaal wel onthouden. Ja, 

we hebben ook wel last van alle fluctuaties, maar het doet me altijd wel, ja toch altijd wel deugd dat we toch in 

staat zijn om de fluctuaties goed op te vangen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar u raad voor de tweede termijn. Even anderen indien gewenst dan 

de sprekers… O de wethouder is nog iets vergeten. 

De heer THEUNIS: Nee, er was net de vraag over de schuldhulpverlening. Hoewel wij dat getal nog niet wisten 

hebben wij wel bij de berap al wel gemeld toen, wij daar gaan wij geld op overhouden. Op dat moment wisten wij 

eigenlijk nog niet hoeveel. Maar dat hadden we nu, konden we nu wel becijferen hoeveel dat er was 

overgehouden.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. U raad tweede termijn. Wie. Voordat ik even kijk naar de sprekers in eerste termijn? 

Nee, dan kijk ik nog even naar de Yap voor een tweede termijn. Niet het geval. De heer De Regt nog? Ja. Ga uw 

gang. 

De heer DE REGT: Ja, nog even een korte aanvullende vraag, voorzitter. Het ging mij niet de vraag om dat we geld 

overhouden voor schuldhulpverlening, maar juist hoe dat kan in deze tijd dat er toch steeds meer mensen een 

beroep doen op de armoede. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat heeft het college dus ook verbaasd eigenlijk en recent onderzoek van het 

Nibud geeft aan dat 42% van de mensen die wel een lichte vorm van schuld al ervaren toch de weg naar de 

schuldhulpverlening niet weten te vinden. Dus dat krijgt heel veel aandacht vanaf nu. Want het geld wat begroot 

is voor die schuldhulpverlening wil je daar ook voor inzetten, alleen is dat nu, dat geld is nu niet opgemaakt en dat 

krijg je dan in vier weken tijd ook niet meer besteed. Dus vandaar dat het ook nu in de achterstanden is gaan 

zitten. Ja.  

De VOORZITTER: Ja, voldoende zo? Dan denk ik dat wij kunnen gaan stemmen. Een uwer behoefte nog aan een 

stemverklaring op dit stuk vooraf? Want wat u dan gaat besluiten is om de dekking van de uitkomsten van de 

septembercirculaire 2018 zoals in de Najaarsbrief staat vermeld, inclusief de bijbehorende Begrotingswijziging om 

die vast te stellen. Dus daar zegt u dan ja of nee tegen. Wie is voor dit voorstel? Daarvoor heeft u gestemd bij 

unanimiteit. Ja, dat voorstel is aanvaard.   

B. Voorstel 62 Integraal Veiligheidsplan Actieplan Integrale Veiligheid 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 6.b. dat handelt over het Integraal Veiligheidsplan van het 

politiedistrict De Markiezaten 2019-2022 en het lokale Roosendaalse Actieplan Integrale Veiligheid 2019. 

Aangezien uw voorzitter portefeuillehouder is zal dit agendapunt worden voorgezeten door de heer Gabriëls.  

De heer Gabriëls neemt het voorzitterschap voor dit agendapunt over van de heer Niederer. 

De VOORZITTER: Dank u wel, voorzitter, voor de inleiding. Dan hoef ik dat alvast niet meer te doen. En kan ik 

eigenlijk gelijk doorgaan met de melding dat in ieder geval bij mij bekend vier moties zijn, dat zou nog kunnen 

veranderen gedurende de avond. Ik wacht gewoon tot die moties ingediend worden, dan bestaan ze ook echt en 

kun je het er ook echt over hebben. En die moties die mij bekend zijn dat was van het CDA, de Roosendaalse Lijst, 

PvdA en D66. Ik vermeld nog even dat ChristenUnie niet langer de intentie heeft om een motie in te dienen, dat is 

inderdaad nog steeds zo het geval. U beseft dat daarmee ook uw recht met het hebben van een eerste termijn 

vervalt. Dat beseft u. Heel fijn. Ik kijk nog even de VLP aan. Nee. Dan blijft het gewoon zoals het nu is. De vier 

moties die mij bekend zijn. Ik wil eigenlijk voorstellen dat ik de eerste termijn ook afhandel in de volgorde zoals 

mij die moties bekend zijn. En dan wil ik starten met het CDA, de heer Breedveld. Meneer Breedveld, ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. Het einde van het jaar is bij uitstek een tijd om met elkaar terug te 

kijken. Maar politiek kijken we natuurlijk altijd graag vooruit. En als we vooruit gaan, zien we in Roosendaal een 

onderwerp wat heel vaak terugkomt en dat is het veiligheidsgevoel. Het bestuursakkoord diverse bijdragen van 

collega’s, onze bijdrages, moties, begrotingen, het komt gewoon vaak terug. Met deze motie die wij in de 
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Commissie hebben aangekondigd hebben wij beoogt het effect om de politie, wijkagent, boa’s dichter bij de 

inwoners te krijgen en zichtbaarder te zijn in de wijk. We waren ook eigenlijk blij toen wij de motie aankondigden 

in de Commissie dat ook de verantwoordelijk politieofficier of chef in ieder geval zei, Rens van de Oever, aangaf ja 

het eigenlijk het koppelen van boa’s aan wijken is eigenlijk een trend met wat we bij de wijkagenten ook al doen. 

Ze kunnen heel goed samenwerken met elkaar, ze kunnen beter en dichterbij een wijk komen te staan. Weten 

beter wat er zich in een wijk afspeelt en het lijkt ons een heel goed plan. Daar waren we natuurlijk mee 

bemoedigd en daarom hebben we ook de volgende motie gemaakt. Eigenlijk op basis van het verhaal in Breda 

waar het eigenlijk heel erg goed bevalt. We hebben toen ook gezegd oké we moeten even kijken naar wat zaken 

die ook zijn aangegeven door collega’s van u allen inderdaad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een vaste 

taak is, dat ik heb een wijk en er doet zich iets voor qua overlast in het centrum dat de boa zegt ja hallo ik ben van 

wijk Tolberg en de Dijken ja hier ga ik niet aan beginnen. Of ja want we hebben gewoon laten we heel eerlijk zijn 

te weinig capaciteit. We hebben meer wijken en dorpen dan dat we boa’s hebben, dus het is uiteraard niet de 

bedoeling dat de flexibiliteit op de helling gaat. Dus het is juist de bedoeling dat de motie flexibel opgevat kan 

worden en dat er ook uitgegaan wordt van de bestaande formatie. En dat is belangrijk. Ook vakanties 

bijvoorbeeld juli, augustus kan het ook op een heel andere manier zijn. Maar ik denk dat het ook voor de 

inwoners, voor buurtpreventieteams, voor de wijkagenten zelf namens het CDA een hele goede vooruitgang kan 

zijn en een zichtbare agente en een zichtbare boa in de wijk als aanspreekpunt. Daarom heb ik het genoegen om 

deze avond deze motie in te mogen dienen, samen met de collega’s voorbereid van de Roosendaalse Lijst, ook 

steun van de heer Raggers zojuist nog van D66 en de heer Brouwers van de VLP-fractie. Dank ook voor het mede-

indienen van deze motie. En dan wil ik deze motie wijkboa’s graag indienen en dan wil ik het houden bij het 

dictum of het verzoek aan het college.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Uit de bestaande formatie vaste wijkboa’s aan te wijzen ten behoeve van de Roosendaalse 

wijken en dorpen. En gaat over tot de orde van de vergadering. 

De VOORZITTER: De motie heet “Vaste wijkboa’s”, en het dictum is uit de bestaande formatie vaste wijkboa’s aan 

te wijzen ten behoeve van de Roosendaalse wijken en dorpen. Mede-ingediend naast het CDA natuurlijk door 

Roosendaalse Lijst, VLP en dan heb ik even een vraag u zegt D66. Steunen zij of ondertekenen zij ook? 

De heer BREEDVELD: Nee, zij dienen de motie mede in en ondertekenen hem ook. 

De VOORZITTER: Dan in dit geval medeondertekend door D66. De motie krijgt mee motie nummer 1. Ga uw gang.  

De heer BREEDVELD: Ja, dank u, ik zal nu mijn bijdrage staken tot zover, want ik mag nog niet reageren op de 

moties die niet ingediend zijn als ik het goed begrijp, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dat ziet u juist. Dank u wel. Dan ga ik door naar de Roosendaalse Lijst, de heer Raijmaekers. Ga 

uw gang.  

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de Commissievergadering van 6 december 

waarvoor wij nog de portefeuillehouder en ook het politiek apparaat bedanken voor de toelichting die daar 

gegeven is, zeer verhelderend. En toch hadden wij het idee het veiligheidsgevoel staat op 7,2, maar dat kan altijd 
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nog wel beter. Zeker omdat we geluiden horen vanuit de dorpen en de wijken dat het politieapparaat nog te 

weinig zichtbaar is. Nou we hebben daar nadrukkelijk over aan het nadenken geweest. We hebben ook hier en 

daar informatie opgevraagd ook bij zeg maar bestaande instrumenten zoals die al elders zijn ingericht. En wij 

hadden gedacht nou oké als we nou eens een pop-up store ergens neerzetten, dat hoeft niet eens centraal te zijn 

dat kan ook decentraal bij een wijk of een dorp. En we halen daar wat informatie op en we geven daar ook 

informatie als politieapparaat dan wel de boa om zeg maar de afstand tussen het politieke apparaat en de boa’s 

te, naar de burger te verkleinen om zodoende te laten zien wat er allemaal gebeurt in Roosendaal op het gebied 

van veiligheid. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. We zien het meer als een stukje laag hangend fruit, 

want we denken dat de kosten daarmee redelijk laag kunnen blijven en we stoelen eigenlijk op voorbeelden 

elders. We proberen dat op die manier voor elkaar te krijgen om zeg maar de afstand tussen burgers en de 

handhavers te verkleinen. Dat was het voorzitter.  

De VOORZITTER: En de motie? 

De heer RAIJMAEKERS: De motie heet “Pop-up store veiligheid gemeente Roosendaal” en bij uw goedkeuring wil 

ik alleen, zeg maar, het verzoek voorlezen. 

De VOORZITTER: Graag. 

De heer RAIJMAEKERS: Wij verzoeken het college een onderzoek uit te laten voeren in samenwerking met politie, 

ondernemers en het gemeentelijk apparaat naar de haalbaarheid van het openen van een pop-up store veiligheid 

in Roosendaal waarbij een centrale plek is ingericht voor politie en boa’s mogelijk aangevuld met vrijwilligers en 

ambtenaren. En de raad voor de Kadernota 2020 op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek. 

En gaat over tot de orde van de vergadering. Dit wordt u aangeboden door de Roosendaalse Lijst uiteraard, het 

CDA, GroenLinks en ik hoorde zojuist ook de VVD. Waarvoor dank uiteraard. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit is motie pop-up store veiligheid gemeente Roosendaal. Het dictum heeft u 

perfect opgelezen dus dat ga ik niet herhalen. En wordt mede-ingediend door Roosendaalse Lijst, de motie wordt 

ingediend door de Roosendaalse Lijst en mede-ingediend door CDA, GroenLinks en VVD hoorde ik u zeggen. 

RAIJMAEKERS: Ja. 

De VOORZITTER: Dat is correct. Dan krijgt deze motie mee motie nummer 2. Gaat u verder met uw betoog. 

De heer RAIJMAEKERS: Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dat was het? 

De heer RAIJMAEKERS: Ja. 

De VOORZITTER: Dan ga ik… 
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De heer YAP: Voorzitter? 

De VOORZITTER: Herstel, meneer Yap ik had u niet gezien. Meneer Yap heeft een interruptie voor de heer 

Raijmaekers. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, ik had een vraag over deze motie. Onze fractie vroeg zich af wat dit toevoegt aan wat 

Team Veiligheid, politie en dergelijke al nu doet. Want we zien vaak in de wijken, dorpen, een buurttent is 

tegenwoordig een nieuw verschijnsel, maar we hebben ook wijkbijeenkomsten, dorpsraden en dergelijke daar 

zijn ze vaak aanwezig ook om voorlichting en dergelijke te geven. Dus wat zou dit dan toevoegen aan de 

bestaande instrumenten die ze al gebruiken? 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, bestaande instrumenten prima, akkoord. Maar toch hebben wij gemerkt dat door 

geluiden vanuit de burgers dat er toch nog meer informatie nodig is om, zeg maar, te horen te krijgen wat het 

politieke apparaat allemaal voor de gemeente Roosendaal en de buitenwijken doet. Dus kennelijk leeft er toch 

nog een stukje onvrede daarin. Dus op deze manier proberen we dat te vergroten. 

De VOORZITTER: U had nog een aanvullende vraag?  

De heer YAP: Verwacht u dan dat ja dat men naar die centrale plek allemaal massaal toekomt? Het werkt beter 

dat je in die wijken en dorpen zichtbaar bent. En daar dus ook beschikbaar bent voor vragen, opmerkingen noem 

maar op. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS:  Dat is ook wat in het voorstel staat dat we, zeg maar, deze mensen daar ook decentraal 

hun plek zullen gaan krijgen en op verschillende plaatsen dus hun informatie gaan geven. Dus niet alleen op een 

centrale plek bijvoorbeeld binnen in het centrum van Roosendaal maar juist ook, zeg maar, op de plekken waar 

de bewoners zelf hun onrust hebben.  

De VOORZITTER: Dat was het denk ik dan.  

De heer RAIJMAEKERS: Dank u wel. 

De VOORZITTER: En we blijven denk ik bij de heer Yap voor de PvdA voor zijn eerste termijn. De heer Yap. De heer 

Yap, ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de eer om het betoog van de heer Ahlalouch zoals in de Commissie 

is gedaan hier voort te zetten. Ja, de heer Breedveld gaf het al aan in de Commissie veel gesproken, alle fracties 

benadrukken het belang van een goed beleid ten aanzien van veiligheid en ook een goede aanpak als het daarom 
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gaat. Onze fractie meent ook dat de portefeuillehouder, maar ook met de politie en iedereen die erbij betrokken 

is zeer goed werk doet op dat gebied. Heldere uitleg is er ook gekomen tijdens de afgelopen 

Commissievergadering. Wij hebben toch gemeend met een initiatief te komen die wat nu betreft nog 

onvoldoende tot uiting komt in de voorliggende plannen en dat is de aanpak illegale bewoning. Fracties hebben 

daar al achtergrondinformatie over ontvangen. Het gaat met name toch ook weer in het licht van die 

ondermijning om als het ware niet ongezien in Roosendaal te wonen dan wel te verblijven. En we zien in andere 

gemeentes dat een dergelijke aanpak zoals wij voorstellen in een motie door een BRP-controleur,  Basisregistratie 

Personen, toe te voegen aan het gemeentelijke apparaat dat dat kan bijdragen om met name de adressen die al 

in beeld zijn bij de gemeente en ook in kaart zijn als het gaat om illegaliteit, leegstaand, leegstand of wat dan ook 

goed in zicht te houden, te controleren. En uiteindelijk zou het zelfs zo moeten zijn dat het ook de gemeente wat 

op gaat leveren. Want als we uiteindelijk die BRP verder en verder op orde krijgen dan levert het de gemeente 

ook gewoon geld op. Want iedere persoon extra in de BRP is een extra toevoeging vanuit het gemeentefonds, dus 

dan betaalt eigenlijk deze controleur gaat zich ook gewoon zelf terugbetalen, voorzitter. Dus dat is een eerste 

punt. Het tweede en derde punt wat we in de motie hebben opgenomen gaat ten aanzien van kamerverhuur. En 

we hadden wat stelliger kunnen zijn, voer dat in die vergunningplicht ten aanzien van kamerverhuur in 

combinatie met een digitaal nachtregister. Ook eigenlijk in lijn met het feit dat we willen weten wie er in onze 

gemeente zijn. Andere gemeentes volgen al dit voorbeeld. Wij geven hier in ieder geval de gemeente, het college 

de ruimte om dat even verder te onderzoeken, te kijken wat de voor- en nadelen verder zijn en of het haalbaar is 

om het op deze wijze in te voeren. En met name ook vervolgens te handhaven en ook dus bij te houden. Vandaar 

dat we dat in de onderzoekende vorm hebben ingediend, voorzitter. Kom dan tot de motie “Aanpak illegale 

bewoning”, waarbij we verzoeken aan het college om een BRP-controleur toe te voegen aan ons team Veiligheid, 

Toezicht en Handhaving. 2, te onderzoeken of panden voor kamerverhuur vergund kunnen worden. 3, te 

onderzoeken om een nachtregistratie te verplichten voor deze panden. En u ziet mijn naam eronder staan, maar 

dat komt puur omdat de heer Ahlalouch er vanavond niet is. Deze motie wordt mede ingediend alleen de 

papieren versie lag al klaar. Deze motie wordt mede ingediend door de SP-fractie en de ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Yap. De motie heet  “Aanpak illegale bewoning” en wordt vanzelfsprekend 

naast de PvdA ook mede-ingediend door de SP en de ChristenUnie. Krijgt mee de motie nummer 3 en de heer 

Hamans heeft een interruptie. Ja. Ga uw gang. 

De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een vraag over het eerste punt van dictum van de 

motie van de heer Yap. Daar staat in dat er een controleur moet worden toegevoegd aan het team. En mijn vraag 

is kunt u nu nog eens kort en scherp onderbouwen waarom dat nou een nieuwe ambtenaar moet zijn die wordt 

toegevoegd aan het team. Waarom kunnen de mensen die nu al in het team zitten die BRP-controle niet doen? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik heb u als voorbeeld ook toegezonden de aanpak bijvoorbeeld in een gemeente als 

Gilze-Rijen daarin is ook omschreven wat de taken zijn. En wij denken dat als je die taken zo oppakt dat je daar 

toch echt wel een extra functie voor moet creëren dan het overlaten aan het huidige team. Dus vandaar is het 

ook zo dat we juist daarop denken dat daar een extra persoon voor nodig is. 

De VOORZITTER: Ik denk dat de heer Emmen? Ja. De heer Emmen heeft een interruptie voor de heer Yap. Ga uw 

gang. 



18 
 

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag is de heer Yap beoogt met deze motie de 

handhaving op het gebied van illegale bewoning te verbeteren. Maar wij vroegen ons af of de heer Yap ook van 

mening is dat dit samen dient te gaan met het ondervangen en het beperken van de oorzaken van de illegale 

bewoning, armoede, onwetendheid over de regelgeving, etcetera. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik denk dat dat een goede suggestie is. Het vergt altijd meer dan het enkel 

controleren. Maar ja simpelweg de voorbeelden die u noemt volgens mij worden die ook ondervangen binnen 

onze gemeente. Wellicht weer via andere beleidsdomeinen en dus ambtenaren die zich daarmee bezighouden. 

En kijk sec gaat het ook vaak gewoon om legaliseren, als de situatie niet klopt vraag je aan de desbetreffende 

personen of pandeigenaren legaliseer de situatie. Dus dan heb je hopelijk niet te maken met dat soort 

problemen. Maar ik denk dat die wel voorkomen. En ik denk dat daar wel een sluitende aanpak op moet komen. 

De VOORZITTER: Nog een interruptie van onze jarige vanavond, de heer Brouwers. Ga uw gang. 

De heer BROUWERS:  Dank u wel, voorzitter. De heer Yap zoals u weet de kosten gaan altijd voor de baten uit met 

het toevoegen van een BRP-controleur. Kunt u mij aangeven met welke financiële getallen u dan rekening houdt 

die dan binnen gaan komen? 

De VOORZITTER: De heer YAP. 

De heer YAP: Nou, voorzitter, dat denk ik dat we dat vooral in de uitvoering moeten oplossen dat het college daar 

meer zicht op heeft in wat dat precies zou moeten kosten. Ik denk dat de oproep helder is. En ja, in lijn met wat 

het college ons vaak bericht u hoort wel in de Bestuursrapportage. Nou, dat zou hier dus ook prima kunnen dat 

men dat verwoordt middels de even kijken Bestuursrapportage 2019 dan wel aanvullende stukken die we daar in 

2019 over zouden kunnen ontvangen.  

De VOORZITTER: Dat was uw eerste termijn meneer Yap? 

De heer YAP: Ja. 

De VOORZITTER: Dank u. Dan gaan wij verder naar D66, dat is de heer Raggers voor een eerste termijn en neem ik 

aan het indienen van de motie. 

De heer RAGGERS: Ja. 

De VOORZITTER: Oké, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Vorige maand stelde B en W voor om met het amendement “Impuls 

meer slagkracht Toezicht & Handhaving” eenmalig aan het programma 1 bestuur en samenwerking toegevoegde 

bedrag van 50.000 euro te besteden aan 1 het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente. 2 het 

begrijpen en aanpakken van overlastbeleving in de gemeente Roosendaal. In de Commissievergadering van 6 

december hebben D66 Roosendaal in de persoon van mevrouw Homma en de VLP Roosendaal hierop 
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gereageerd. En alternatieve ideeën voor de besteding voor het eenmalig extra toegekende bedrag binnen de 

Commissie aangedragen. Hierop is mondeling en later ook na schriftelijke vragen volgens ons nog niet helder en 

concreet genoeg gereageerd. Vooropgesteld voorzitter, D66 Roosendaal en de VLP herkennen de kwaliteit van 

het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten en bijbehorende Actieplan. En we willen juist daarom zeker stellen 

dat het eenmalig extra toegekende bedrag van 50.000 euro daadwerkelijk besteed wordt conform de 

uitgangspunten in het IVP en Actieplan en dat het past binnen het beschreven doel van de amendementen. In 

onze beleving geeft de gemeente in de beantwoording van onze schriftelijke vragen nog geen blijk van inzicht 

tussen het verschil van overlastbeleving enerzijds en concrete extra armslag en inzet anderzijds. Wij zien nog 

onvoldoende hoe de gemeente de vertaling maakt van de schijnbaar nog benodigde betere informatiepositie en 

het beter begrijpen van de overlastbeleving naar die extra armslag en inzet. Het bevreemdt ons daarbij dat de 

gemeente die wel nadrukkelijk en trots communiceert, dat het goed gaat met de veiligheid in Roosendaal. In 

beantwoording op onze vragen aangeeft dat ze nog geen goede informatiepositie heeft, of in ieder geval niet 

weet welke informatiepositie ze nu heeft. En als je niet weet wat je eigenlijk weet over hinder, overlast en 

criminaliteit in een gemeente hoe weet je dan dat het wel goed gaat met de hinder, overlast en criminaliteit of 

het verminderen daarvan? Onze twijfel over het nut en de noodzaak van het besteden van het extra geld en deze 

nu voorleggen bij de deelvoorstellen blijft. De gemeente geeft op onze vraag over de beide voorstellen namelijk 

ook aan dat 1 er nu ook al een analyse gedaan wordt op de ontvangen meldingen, maar dat het beter kan. En dat 

er daar al een project voor is opgestart. En 2, het versterken en beter organiseren van onze informatiepositie 

uitgevoerd kan worden binnen de huidige capaciteit. Ons verzoek aan het college is dan ook een nieuw 

bestedingsvoorstel voor te leggen aan de raad waarin het extra toegekende bedrag van 50.000 euro 

daadwerkelijk besteed wordt aan meer armslag voor extra inzet in het tegengaan van illegale afvaldump en het 

concreet tegengaan van overlast en hinder in onze wijken en dorpen. En daarvoor wil ik graag samen met de heer 

Brouwers van de VLP een motie indienen. En met uw welnemen beperk ik me ook tot het verzoek aan het college 

in deze motie, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. Maar bij mijn aantekeningen staat ook de Roosendaalse Lijst nog als 

ondertekenaar. 

De heer RAGGERS: Ja, daar kom in straks op, de mede-indieners.  

De VOORZITTER: Oké, ga uw gang. 

De heer RAGGERS: Ja, verzoekt het college een nieuw bestedingsvoorstel voor te leggen aan de raad hoe het 

extra toegekende bedrag van 50.000 euro daadwerkelijk besteed kan worden aan meer armslag voor extra inzet 

in het tegengaan van illegale afvaldump en het concreet tegengaan van overlast en hinder in onze wijken en 

dorpen. En inwoners hier actief bij te betrekken in plaats van het uitvoeren van diverse analyses. Ingediend dus 

namens mijzelf D66, de heer Brouwers van de VLP dus en mede-ingediend door de heer Raijmaekers van de 

Roosendaalse Lijst en de heer Breedveld van het CDA, die nog niet vermeld staat op het papier die op uw desk 

liggen. Maar dat komt omdat de gemeente groen is en de aanmelding binnenkwam na het afdrukken van deze 

papieren.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. 

De heer RAGGERS: Tot zover, voorzitter. 
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De VOORZITTER: De motie heet “Impuls meer slagkracht Toezicht & Handhaving” en krijgt mee als motie 

nummer, nummer 4 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En wordt, even herhalen voor alle 

zekerheid, wordt ingediend door D66, medeondertekenaars VLP, Roosendaalse Lijst, CDA en… Dat was het. Oké. 

En de heer Yap, ja ik moest hem eerst indienen want anders kunt u er geen vraag over stellen. Interruptie de heer 

Yap voor de heer Raggers. Ga uw gang. 

De heer YAP: Voorzitter, we snappen het uitgangspunt van deze motie. U zegt eigenlijk het voorstel wat het 

college heeft aangeboden was niet goed, die uitvoering van het amendement. Maar u vraagt eigenlijk nu weer om 

een herhaling van zetten. We dienen het amendement opnieuw in, maar we weten het eigenlijk nog niet. Kunt u 

dan concreet maken waar u dan wel aan wilt besteden? Want dat zou veel makkelijker zijn. Want misschien gaat 

het college weer berichten het is leuk en aardig, maar wat wij hebben bericht vinden wij noodzakelijk om te doen 

met die 50.000 euro. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Nou, we laten het juist over nog aan het college om nog een keer 

opnieuw te komen met een voorstel. En zoals u ook ziet wordt wel genoemd hoe het daadwerkelijk besteed kan 

worden aan meer armslag voor extra inzet in het tegengaan van illegale afvaldump en het concreet tegengaan 

van  overlast en hinder in onze wijken en dorpen. Dat is, dat zijn gewoon de belangrijkste uitganspunten die we 

juist niet concreet willen invullen. Maar wel graag op een andere manier dan het nu wordt aangeboden. 

De VOORZITTER: De heer Yap, nog een aanvullende vraag. 

De heer YAP: Nou, 50.000 euro volgens mij was daar in de beantwoording ook over gezegd, dat omschrijft u ook 

in de motie over de inzet van personen die dat dan die armslag zouden moeten bieden, dat zou niet echt passen 

zei het college. Toch nog een poging wat verwacht u dan, want ik heb er nog geen goed beeld bij. Onze fractie 

heeft daar nog geen goed beeld bij wat u dan wilt. Wilt u gewoon meer mensen die met het tegengaan van 

illegale afvaldump aan de slag gaan of wat ziet u dan, wat ziet u voor zich. Want het herhalen van het 

amendement is helder, maar de besteding volgens u nog niet. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Ja, ik ga het helaas niet concreter maken dan, niet zo concreet maken als u het misschien zou 

willen. Nee, ik heb ook gezien dat je helemaal geen fte’s kan kopen. Maar ik denk wel dat meer manieren zijn om 

bijvoorbeeld illegale afvaldump tegen te gaan. 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers. Ja, dat was uw eerste termijn? Mij rest nog even te vermelden, 

maar u heeft dat al aan het betoog in het debat gehoord dat de motie van D66 en mede-ingediend door anderen 

feitelijk betrekking heeft op het bestedingsvoorstel vooral de brief van de burgemeester impuls meer slagkracht 

toezicht & handhaving, maar dit puur ter illustratie. Dit waren de eerste termijnen mij bekend. Ik heb niet heel 

veel vragen gehoord, maar ik weet zeker dat de portefeuillehouder nog iets wil toelichten. Ga uw gang. 
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De heer NIEDERER: Dank u wel, voorzitter. Ik zal een korte reactie geven op de 4 ingediende moties. Voorop staat 

dat ik het wel ontzettend waardeer hoe u heeft mee gediscussieerd en meegedacht en ook de moties heeft vorm 

gegeven, inhoud heeft gegeven. Waarbij u nadrukkelijk aangeeft betrokken te zijn bij het veiligheidsvraagstuk in 

onze gemeente. En het doet mij deugd dat wij samen met u ook een actieve gemeenteraad hebben die ook 

innovatief mee wil denken, meedoet op dat veiligheidsvraagstuk. Dus daar wil ik u op voorhand voor 

complimenteren. En het feit dat ik dat zeg betekent misschien wel een klein beetje een inleiding dat ik misschien 

niet al te enthousiast ben over de moties. En ik probeer u dat toe te lichten. Als ik naar de eerste motie kijk, motie 

wijkboa’s van onder andere de heer  Breedveld, want hij heeft het als woordvoerder ingediend. Ja kijk, u gaat 

eigenlijk op de stoel van de gemeentesecretaris zitten. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de inzet 

van het personeel, het zijn ambtenaren. En nu gaat u als gemeenteraad mij niet alleen vertellen wat ik moet doen 

met die boa’s, maar ook hoe. Namelijk u zegt ze moeten worden ingezet één op één, op een bepaalde wijk op een 

bepaald dorp. Dus u zou zich eigenlijk moeten beperken tot de wat-vraag. En laat nou die hoe-vraag over aan 

onze directie, aan de ambtelijke top om in te vullen datgene hoe we, wat u wilt en hoe we dat doen. Of dat nu 

een één op één boa is in een wijk of anderszins, dat zou u eigenlijk een worst moeten zijn. Want dat is de 

professionaliteit van de ambtelijke top. Wij hebben eerder, dat was weliswaar voor mijn ambtsperiode in deze 

gemeente hiermee geëxperimenteerd. En wat je toen zag in alle goed bedoelde enthousiasme van de boa’s was 

dat boa x in wijk y liep. Maar eigenlijk zich ook met andere dingen ging bezighouden, omdat de bewoners hem 

aanspraken. En die boa op een gegeven moment ook wijkmanager werk ging doen over grijs en groen en dit en 

dat. Kortom, hij was de eerste vooruitgeschoven post van het stadskantoor in die wijk. Dus die boa waar we hem 

voor hebben ingehuurd, namelijk het opsporen van strafbare feiten werd eigenlijk een soort 

leefbaarheidsmanager in die wijk in dat dorp. Ja, daar is die natuurlijk niet voor ingehuurd. Dus die waren we 

eigenlijk kwijt. Dus dat ging gewoon niet goed. En daarmee zeg ik ook, we hebben 11 boa’s, dus dat zijn er minder 

dan de wijken en dorpen in totaliteit. En die wijkagenten ja dat snap ik wel, maar daar zitten nog 150 agenten 

achter, die een wijkagent ook kunnen vervangen bij vakantie, etagering elders. Dus kortom, een boa die dan heel 

snel het gezicht wordt van een wijk wordt dan ook veel meer geadresseerd voor dingen die buiten zijn, haar scope 

vallen. En bovendien we hebben een paar maanden geleden op uw verzoek toen op de Bloemenmarkt het zo’n 

rommeltje was dat het huisvuil of tenminste het uitgaansvuil niet werd opgeruimd hebben we een paar weken 

lang op zaterdag, zondag, vrijdag vier, vijf boa’s ingezet in de nachtelijke uren om dat weer terug te brengen naar 

beheersbare proporties. Ja, gelukkig kunnen wij dat doen, want u stelde de wat-vraag en wij vullen wel in hoe we 

dat gaan oplossen. Maar als ik dan een boa tegenkom die zegt van nu even niet beste burgemeester, want ik heb 

het zo druk in Kortendijk. Ja, dan ben ik die man of vrouw wel kwijt voor een inzet die op dat moment ook 

geïndiceerd door uw vragen aan mij. Dus met andere woorden gun me die flexibiliteit, gun ook de 

gemeentesecretaris de flexibiliteit om de ambtenaren in te zetten daar waar het nodig is in onze gemeente. En 

dan vind ik het aantal van 11 veel te klein om die in te delen op wijken en dorpen. Laten we ze generaal overal 

inzetbaar zijn, dan zijn ze weer in het buitengebied, dan weer in het stedelijk gebied, dan weer in een dorp. Is ook 

een leukere werkbeleving voor de mensen. Het is niet het spreekwoordelijke rondje langs de kerk wat je van 

conducteurs en treinmachinisten vaak hoort. Het is allemaal zo saai geworden. Nee, geef die mensen de ruimte, 

de vrijheid om in onze totale gemeente op te treden. Dus die motie zou ik om die reden, hoe sympathiek ik hem 

ook vind en ik snap allemaal de onderliggende beweegredenen, maar toch willen ontraden. Dan de motie “Pop-

up store veiligheid Roosendaal”. Ja ik vind eigenlijk de hele gemeente een pop-up store en wat u eigenlijk vraagt 

in het dictum, u had er daarstraks mondeling nog wel over ja het kan ook in de dorpen. Maar er staat in het 

dictum wel nadrukkelijk een pop-up store in de Roosendaalse binnenstad waar een centrale plek is ingericht voor 

politie en boa’s. Dan zetten we die mensen weer binnen in een gebouw, in een ruimte, in een kamer. Terwijl ik 

nou net wil dat ze naar buiten gaan. Ja, nee maar zo vat ik, u moet straks maar zeggen wat u ervan vindt. Maar zo 

lees ik het op dat, zo vat ik het op dat u die mensen beschikbaar wil stellen in een pop-up store. Dat is wat mij 

betreft toch iets van een gebouw met stenen en een voordeur en glas in die Roosendaalse binnenstad. Dan denk 

ik van nee laat die mensen nou in de straten in de wijken, in de dorpen, zichtbaar, tastbaar, aanspreekbaar hun 

werk doen. En laten we ze nou weer niet op een centrale plek zetten in de veronderstelling dat nou heel veel 
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mensen als ze aan het shoppen zijn ook even binnenlopen bij die pop-up store. Ervaringen elders in het land 

geven aan dat dat behoorlijk tegenvalt. 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder Niederer, u heeft een interruptie van de heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. U gaf al aan in het begin u heeft het in ieder geval wel gelezen in het 

begin en ook meegeluisterd hoe hij gedragen werd, voorgedragen werd deze motie. Waarbij ook gezegd werd dat 

het een onderzoek zou moeten zijn naar ook een pop-up store die rondreist door gemeente. Dus een pop-up 

store die dus ook naar de wijken en dorpen gaat en niet alleen in het centrum zit. En het centrum ook echt ziet als 

een wijk. Waarschijnlijk komt dit niet waarschijnlijk niet te duidelijk over in het dictum wat eronder staat, maar u 

heeft het wel gehoord wat de bedoeling was, denk ik. Wat is voor u het belangrijkste hoe het gaat werken zoals u 

zelf nu ook al beschrijft en het ziet. Of dat u zegt ik hou me hieraan, want dit komt het apparaat beter uit. 

De VOORZITTER: Portefeuillehouder Niederer. 

De heer NIEDERER: Bullet 1 dus ja ik lees wat ik lees dus ja, ja, ja dan heb ik een andere motie. Dat zou kunnen dat 

ik een andere versie heb. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dat denk ik ook! 

De VOORZITTER: Interruptie van de heer Raijmaekers. 

De heer NIEDERER: Dan wil ik wel de juiste versie hebben.  

De heer RAIJMAEKERS: U heeft niet de juiste versie. In die uitgereikt is staat wat anders. 

De heer NIEDERER: Ja, daar kom ik nu achter. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja. 

De heer NIEDERER: Ja, dus reik mij die even aan, want ik heb deze versie. Ja, o, ik heb hem van uw fractiegenoten. 

Maar dan val ik nog terug op die pop-up store of dat dan een rondreizend circus in wijken en dorpen, dan nog 

moeten die mensen weer ergens naar binnengaan in een wijkgebouw of anderszins. Terwijl ik denk de pop-up 

store is wat mij betreft de wijk, de straat, het dorp, live, zichtbaar, aan… 

De VOORZITTER: Het is erg onrustig, ik kan amper de burgemeester horen. Kan het iets meer rustig zijn. Dank u 

wel. 

De heer NIEDERER: Dus nou ja, dat is dan op deze motie ik om die reden, ja u kunt zeggen doe onderzoek. Dus ja, 

we kunnen onderzoeken, dat wil ik allemaal best wel doen hoor. Maar ik zou hem, ja kijk ik heb er geen goed 

gevoel bij. Maar als u hem aanneemt dan ga ik uiteraard dat onderzoeken met brandweer en politie. Maar ik, nou 
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u voelt wel aan wat een uitkomst zou kunnen zijn richting de Kadernota. Want ik kan me daar heel weinig bij 

voorstellen wat betreft effectiviteit, want daar gaat het mij om. Dan de motie “Aanpak illegale bewoning”. Ja, wat 

de heer Yap, de heer Ahlalouch vraagt, ja eigenlijk doen we dat al. Er zijn binnen het team Veiligheid, Toezicht en 

Handhaving zijn er maar liefst 10 medewerkers aangewezen met zoveel woorden in hun functieomschrijving als 

controleur, als toezichthouder op juist dat BRP. Dus er zijn al 10 mensen die dat doen. En als ik dan kijk naar uw 

vragen 2 en 3 wat betreft kamerverhuur en de nachtregistratie. Roosendaal doet mee aan een landelijk project en 

dat heet landelijke aanpak adres. En dat is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, grote afnemers van de 

BRP, de belastingdienst en de UWV en de teams Publiekszaken en de VTH, Veiligheid Toezicht en Handhaving. En 

we krijgen maandelijks adressen aangeleverd die voldoen aan een aantal risicokenmerken. En dan moet u denken 

aan wat opvalt; overbewoning, veelvuldige verhuisbewegingen op een adres en bewoning van een pand door 

meer dan vier personen die geen familierechtelijke relatie hebben ten opzichte van elkaar. En in die 

kamerverhuur zitten al die panden daarbij. En die panden worden allemaal door die 10 mensen één of meerdere 

keren per jaar bezocht. En naar aanleiding van hun controles en tot en met november van dit jaar hebben we 177 

adressen onderzocht gericht op die risicokenmerken. En naar aanleiding van die controles gaat de Afdeling 

Publiekszaken, die stelt een zogeheten groot adresonderzoek in. Dat wil zoveel zeggen dat die mensen ook naar 

het stadskantoor worden gevraagd en dan wordt nader onderzocht hoe zit dat nou precies daar achter die 

voordeur. En door die landelijke aanpak, denk ik dat wat u in uw motie vraagt, dat wij eigenlijk wat betreft 

kamerverhuur en die nachtregistratie dat dan uw specifieke motie en u vraagt onderzoek dat zie ik ook wel. Maar 

dat dat op voorhand geen meerwaarde oplevert. Dus daarmee heeft de motie een hoge mate van symboliek, 

terwijl ik hem wel begrijp en hem ook wel waardeer op de inhoud en wat u bedoelt te zeggen. Maar ik zou hem 

ontraden. Maar u zou hem kunnen aanhouden om eens te kijken van nou hoe loopt dat nou met al die 

adrescontroles. En ik denk dat we in Roosendaal niet 100% dekkend zijn hoor, ik maak me geen illusie. Maar dat 

we een vrij redelijk beeld hebben van de probleempanden als ik het zo mag uitdrukken. En dat we wel redelijk in 

beeld hebben wie er allemaal wonen die er niet mogen wonen. Dus ja, ook hier ik snap de intentie, doelstelling, 

de motivering die, maar het voegt vind ik onvoldoende toe aan de huidige praktijk. Dus in zoverre zou ik hem dan 

willen ontraden. En dan de laatste motie ja meneer Raggers. Ja kijk meten is weten. En wij meten, maar ik vind 

dat wij nog onvoldoende met onze informatiehuishouding op orde zijn om nog trefzekerder en doelgerichter de 

echte pijnpunten van tevoren geanalyseerd in beeld te hebben om daarop gericht je 

opsporingshandhavingscapaciteit in te zetten. Maar het is en ik voelde wel mee met de interruptie van de heer 

Yap, want die motie ja kijk even goede vrienden. Ik was zo aardig om in de, ja in de Commissie een 

bestedingsvoorstel te doen van die 50.000 euro incidenteel van ja je zou het zo kunnen doen en wat hebben wij 

denk ik het meest nodig in onze gemeente in de besteding van dat mooie geld. Maar ik snap heel goed dat er al 

een amendement ligt wat heel nadrukkelijk en het amendement is aangenomen, dus daar ben ik aan gehouden 

dat u zegt nee illegale, wat was het afvaldump, drugsdump en de algehele veiligheid in de wijken en dorpen om 

die zichtbaar. Nou ja ik ga er allemaal geen twist over houden. Als u zegt van nou ja er is een meerderheid voor 

jouw bespreekvoorstel uit de Commissie dat we daar toch wat minder gevoel bij hebben. Nou even goede 

vrienden, dan vallen we terug op het amendement. En dan zal ik uiteraard ervoor zorgen dat die opdracht die is 

vervat in dat amendement. Dat ik dan voorstellen zal voorbereiden voor de illegale afvaldump in het buitengebied 

en concrete voorstellen van hoe de algehele veiligheidsaanpak in wijken en dorpen handen en voeten te geven 

binnen die 50.000 euro en binnen het feit natuurlijk dat het incidenteel is. Dus dan herleeft het amendement ten 

volle. Ik zit daar rustig van onder de kerstboom, dat is het punt niet. Nee, ik bedoel maar het was van mij uit een 

begin van een discussie in die Commissie van goh hoe kun je dat het slimst doen. Ik denk dat de effectiviteit wat 

minder is  wat betreft de besteding van dat geld. Maar als u daar anders over denkt dan zult u een 

portefeuillehouder vinden die dat gaat uitvoeren en daar geënt op die opdracht uitwerkingsvoorstellen zal 

implementeren. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, portefeuillehouder Niederer. Dat was de eerste termijn als reactie van het college. Ik 

ga even kijken, de heer Yap. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, wellicht even een vijftal minuten schorsing. 

De VOORZITTER: Een vijftal minuten schorsing, dan gaat die nu in wat mij betreft. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Op mijn klokje is de vijf minuten gepasseerd nu dus ik zou graag rust hebben in de zaal. Dank u 

daarvoor. En ik zou de heer Yap willen uitnodigen om ons te delen wat de schorsing voor fantastische resultaten 

heeft opgeleverd. Ga uw gang. 

De heer YAP: Nou ja, het heeft nog geen resultaat opgeleverd, voorzitter. In tweede termijn dan maar. 

De VOORZITTER: Daar hou ik u aan. Dat gezegd hebbende ga ik gelijk inventariseren wie daar inderdaad een 

tweede termijn voor wil hebben dat zijn natuurlijk allereerst de fracties die geen eerste termijn hadden. Oké. Dan 

heb ik vijf tot op heden. En als eerste is de heer Villée. Ga uw gang voor een tweede termijn. Ga uw gang. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals verwoord door ons burgerraadslid Nick Klaver tijdens de 

Commissievergadering vinden wij van GroenLinks dat ook wij het erover eens zijn dat het niet slecht gaat met ons 

Roosendaal op het gebied van veiligheid. Het gaat de goede kant op. Alleen lijkt die boodschap niet goed te 

landen bij onze burgers. We krijgen zoveel slecht nieuws te verduren via media, omgeving onze landelijke, maar 

ook plaatselijke politieke benadering van veiligheidsvraagstukken dat er voor ons een eenzijdig negatief gevoel 

ontstaat. Pas geleden vroeg ik een oudere passagier bij mij in de bus die aangaf dat ze maar snel naar huis ging nu 

het zo donker werd,  ik vroeg waarom doet u dat nou. En had zij onlangs slechte ervaringen met veiligheid gehad? 

Nee, antwoordde ze. Misschien buren, bekenden? Ook dat ontkende ze. Ik zeg maar waarom is dit dan, waarom 

gaat u zo vroeg weg? Ja, je hoort tegenwoordig zoveel van die overvallen en zo. Er kan tegenwoordig van alles 

gebeuren. En dat is wat er gebeurt. Heel de omgeving van iemand bepaalt iemands beeldvorming. En iedereen 

werkt daaraan mee ook de media, maar ook wij. Wj hier vanuit de politiek focussen ons op veel negatieve dingen, 

dat doet een mens natuurlijk automatisch. Je beeld en dat beeld bepaalt door met z’n allen naar buiten te 

brengen en er gaat nog altijd meer goed dan dat er fout gaat in Roosendaal. We zijn dan ook als GroenLinks 

overtuigd van het feit dat we het vertrouwen op dienen te bouwen in wijken en in de dorpen. En bij de mensen in 

de buurt en in de buurt van huis. En zodoende hebben we de motie van de Roosendaalse Lijst pas mede 

ingediend nu komt het, nadat men ook de mogelijkheid tot onderzoek toegevoegd had om niet een pop-up store 

vast in het centrum te situeren. Maar rond te laten trekken langs alle wijken en dorpen. En helaas stond dat 

waarschijnlijk niet duidelijk genoemd in het dictum. Maar het eerste gedeelte was daarin toch wel heel erg 

duidelijk. En geheel in lijn is dit met de positieve ervaringen zoals die buurttent, die echter alleen komt als een 

inbraak in de buurt gepleegd is. En daar is het verschil ook mee dat dit een vaste plek is die aangekondigd wordt 

voor mensen. Maar ook in een buurtverzamelplaats zoals de broedplaats in Langdonk, die vorige week nog in het 

nieuws was. Overal een week van veiligheid, met speciale workshops voor winkeliers over winkeldiefstal, of 

besturen van verenigingen over ondermijning zoals dat laatst ook al in Woerden is gedaan. En laat dat 

bijvoorbeeld een opstap zijn van meerdere van dit soort gemeentetours over allerlei onderwerpen en taken 

bijvoorbeeld groenonderhoud, klimaat, duurzaamheid, energietransitie. Helemaal in lijn van zoals het nu al 

gebeurt, een versterking van het beleid. Ook staan we positief achter buurtboa’s van het CDA. Al hebben we wel 

en dat is net ook al verwoord door de portefeuillehouder de angst dat deze plannen ook een enorme impact 
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hebben op het huidige bestand van boa’s. Ik ben ook meegeweest net als meerdere raadsleden op een stage, 

enorm interessant, een goede inkijk in wat deze mensen nu doen. Maar in totaal zijn dit 14 personen, waarvan 2 

parttimers, een leidinggevende die dus ook niet constant op pad is. En dus 11 fulltime inzetbare mensen. Er 

moeten dus boa’s bij dan. En niet alleen één zoals een BRP-specialist zoals de PvdA graag wil. Als we echt op 

wijkniveau de lijn van veiligheidsfunctionarissen vervangen zoals trouwens de portefeuillehouder ook al 

aangegeven heeft bij de Commissievergadering. Als voorbeeld, de wijkagent te laten vervangen door een 

buurtboa, samenwerking met buurtpreventieteams, pop-up stores en buurttenten ondersteunen, dan moeten er 

gewoon mensen bij. 

De VOORZITTER: Uw drie minuten zijn eigenlijk voorbij. Kunt u naar een afronding gaan? 

De heer VILLÉE: Ja.  

De VOORZITTER: Dank u. 

De heer VILLÉE: Dat is dus belangrijk. Verder hopen we dat de extra BRP-controles met de nachtregistratie er ook 

toe leiden dat misstanden zoals arbeidshandel, nieuwe mensenhandel waarbij arbeidsmigranten steeds vaker het 

slachtoffer zijn echt voorkomen gaan worden. Voor de motie van D66 en VLP voor de motie meer slagkracht, ook 

wij zijn bang dat voorgestelde invullingen niet gaan leiden tot grotere veiligheidsbelevingen van de burger. Er zijn 

bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld specifieke programma’s invoeren zoals het programma Recycle Valley, dat 

focust op scholen in de wijk, o sorry misschien ben ik nu niet kaderstellend genoeg en te specifiek. Maar dit zou 

een goed voorbeeld kunnen zijn. 

De VOORZITTER: U bent ook niet afrondend wat mij betreft, wat de voorzitter betreft.  

De heer VILLÉE: Namens de fractie van GroenLinks wens ik iedereen in Roosendaal een fijne kerst, een veilige en 

gezonde jaarwisseling toe voor mens, natuur en dier. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villée. Dan de heer Brouwers van de VLP, denk ik. Ja, de heer Brouwers. 

Meneer Brouwers uw tweede termijn, ga uw gang. 

De heer BROUWERS:  Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Tijdens de Commissievergadering hebben wij onze 

bijdrage geleverd. We hebben toen ook al aangegeven dat wij het voorstel positief zullen beoordelen op zijn 

merites. Wat betreft de moties beginnend bij onderstaande die dienen wij mee in. Wat wij wel jammer vinden is 

dat de motie van de Roosendaalse Lijst, de motie pop-up store dat die eigenlijk niet meegenomen is in de motie 

van de wijkboa’s want daar hadden wij eigenlijk toch wel de meerwaarde daarin gezien, dat die in elkaar 

geschoven zouden worden is onze mening. Wat betreft de motie van de Partij van de Arbeid wachten wij nog 

eerst de reactie van de heer Yap af waar hij zo dadelijk mee gaat komen. Voorzitter, daarnaast wij hebben jaren 

geleden hebben wij al een keer een amendement ingediend voor een gift van 100.000 euro structureel voor extra 

inzet. De afgelopen Begrotingsbehandeling hebben wij ingezet op 50.000 euro extra voor extra impuls en 

slagkracht. Daarnaast zijn wij ook nog van mening dat de capaciteit bij toezicht en handhaving toch nog zeer, zeer, 

zeer beperkt is. En toch denk ik nog wel dringend enige aanvulling behoeft. We hebben daarnaast ook nog vragen 

gesteld samen met D66 wat de formaties zouden kosten, dus we overwegen toch straks nog met de Kadernota 

hierop terug te komen. Tot zover. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Brouwers. Dan ga ik naar mevrouw Bozkurt van Burger Belangen 

Roosendaal. Mevrouw Bozkurt ga uw gang, tweede termijn. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Wacht even… Even zoeken, ik ben m’n tekst kwijt. Burger Belangen 

Roosendaal snapt de goede bedoelingen van CDA, maar heeft wel bedenkingen bij het toewijzen van een wijk of 

dorp aan een boa. Boa’s zijn geen maatschappelijk werkers en ook geen therapeuten die een luisterend oor 

moeten hebben voor de buurtbewoners. Boa’s moeten opsporen en handhaven van beperkte aantallen op 

specifieke groepen strafbare feiten. Als we boa’s een bepaalde wijk of dorp gaan toewijzen dan kan er ook het 

gevaar ontstaan dat ze gaan verroesten, omdat het routine wordt. Gevaar van goede relaties aangaan dan kan er 

ook de verleiding ontstaan dat mensen door de emotionele band die ze met elkaar hebben een oogje dicht 

kunnen knijpen bij kleine dingetjes. Boa’s blijven juist scherp door overal in het dorp of de stad bezig te zijn met 

handhaven of opsporen van illegale activiteiten. Burger Belangen Roosendaal is van mening dat je de boa’s 

dynamiek en de beweegruimte ontneemt als je de boa’s vastbindt aan een bepaalde wijk of dorp. Voorzitter, ik 

heb met boa’s meegelopen en heb enorm veel respect voor ze gekregen. Ik was ook verbaasd dat er in zo’n groot 

gebied wij eigenlijk te weinig boa’s hebben voor mijn gevoel. Als je dan ook nog eens de boa’s gaan indelen in 

wijken en dorpen dan lijkt me dat geen haalbare kaart. Zou de wethouder, voorzitter willen reageren op mijn 

opmerking aangaande te weinig boa’s. Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat Burger Belangen Roosendaal tegen de 

motie zal stemmen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Bozkurt voor uw tweede termijn. Dan de heer Wezenbeek van fractie 

Wezenbeek. De heer Wezenbeek uw tweede termijn, ga uw gang. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst een woord van dank uitspreken aan de raadsleden voor 

het gestelde vertrouwen zojuist om mij te kiezen in die Vertrouwenscommissie. Dank daarvoor. Wel een kritisch 

puntje over de Commissievergadering van 6 december, toen heb ik voor het eerst zelfstandig het woord gevoerd 

namens deze fractie, eenmansfractie dus Wezenbeek. Ik vond het wel jammer dat u raadsleden mij toen niet de 

mogelijkheid gunden om de eerste termijn te voeren. Oké dat is jammer. Veiligheid staat bij mij en toch zeker ook 

bij een landelijke partij waar ik lid van ben heel hoog in het vaandel. En toch zeker bij mijn kiezers, dus met 

andere woorden ik heb me ook redelijk verdiept in het onderwerp veiligheid. In de Commissievergadering heb ik 

al aangegeven om het bestedingsvoorstel te steunen en zo ook het Integrale Veiligheidsplan, vandaar toen al 

aangekondigd voor mij als een B-stuk. Daarom ga ik nu ook de moties even doornemen met u. Motie nummer 1 

wordt ontraden door de heer Niederer, dus met andere woorden ik zeg niet dat ik hem altijd volg, maar ik zal 

hem ook nu niet steunen. Motie 2 over de pop-up store over veiligheid, daar heeft meneer Niederer wel geen 

goed gevoel bij, maar ik ga hem toch steunen. Motie nummer 3 de Partij van de Arbeid “Aanpak illegale 

bewoning”. Dat advies van aanhouden dat zou ik ook willen doen. Dus met andere woorden zal ik die meteen nog 

niet steunen. En nog een 4e dacht ik motie Impuls meer slagkracht, die kan op mijn steun rekenen. Tot zover, 

voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Dan de laatste mij bekende termijn, mevrouw Suijkerbuijk, 

ChristenUnie. Mevrouw Suijkerbuijk, tweede termijn ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissievergadering van vorige week had de 

ChristenUnie aan de burgemeester gevraagd de raad te informeren over de verschuiving van werkzaamheden van 

politie naar gemeente wat de aanpak van prostitutie betreft. We wilden de burgemeester danken voor zijn brief 

met extra informatie. De gemeente zal waarschijnlijk per 1 januari 2020 zelf het bestuursrechtelijke toezicht op 

prostitutie gaan organiseren. Het een en ander is echter nog niet helemaal duidelijk wat betreft de verschuiving 
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van de verantwoordelijkheid, namelijk of het überhaupt gaat plaatsvinden. Maar de ChristenUnie is blij te lezen 

dat als het inderdaad zover is dat de gemeentelijke toezichthouders in ieder geval wel door bijvoorbeeld extra 

training in staat zijn deze bevoegdheden uit te oefenen. Voorzitter, zoals ik ook naar voren haalde tijdens de 

Commissievergadering vorige week zit het onderwerp van illegale prostitutie erg complex in elkaar. De 

onzichtbaarheid van de prostitutiebranche neemt toe en daarmee ook het risico op illegaliteit, uitbuiting en 

mensenhandel. Het is belangrijk dat er goede controles zijn en dat er goede zorg, opvang en nazorg is voor de 

slachtoffers. Ik heb het op dit moment over slachtoffers van uitbuiting in de seksindustrie. Maar uitbuiting vinden 

we ook terug in vele andere sectoren als de bouwsector, land- en tuinbouw, hennepteelt, ga zo maar door. En die 

laatste geldt bij uitbuiting of bij mensenhandel als we niets zien dan is er ook vast niets aan de hand. Het 

tegenovergestelde is echter waar en misschien is dat de reden waarom we in het onderhavige actieplan 2019 

niets over het onderwerp illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel kunnen teruglezen. We willen hier 

graag meer aandacht voor vragen. En de burgemeester willen we vragen de raad komend jaar te informeren over 

de aanpak van mensenhandel, uitbuiting en illegale prostitutie, zodat we het kunnen agenderen en bespreken in 

een aparte Commissievergadering. Wat wij absoluut niet willen is dat er situaties van uitbuiting plaatsvinden in 

onze gemeente. Daarom willen wij meer zicht op deze problematiek. Omdat het gaat om moderne slavernij en 

dwang moeilijk te bewijzen is is dit grote thema helaas te onderbelicht op dit moment. Het verdient daarom een 

aparte en gedegen aanpak. Het is belangrijk dat de politie hier genoeg aandacht voor heeft en dat over de 

grenzen van de politieregio’s gekeken wordt en samengewerkt wordt. En alles begint bij een goede signalering. 

Een ook vanuit het Rijk en de VNG zal hier de nodige aandacht voor worden gevraagd, komend jaar hebben wij 

begrepen. Vanuit de ChristenUnie zullen wij het thema rondom mensenhandel en uitbuiting vaker op de agenda 

zetten en wellicht schriftelijke vragen erover stellen, zodat het onderwerp belicht wordt. Vandaar geen motie op 

dit moment, of amendement. Tot slot, voorzitter, vorige week werd er gesproken over commerciële zeden in 

plaats van de term prostitutie. Ik heb er even over nagedacht en ik vind het toch belangrijk dat we met z’n allen 

de term prostitutie blijven gebruiken. Alleen deze term komt voor in onze wetten en is tegelijkertijd ook een 

overkoepelend woord voor legale of illegale prostitutie of vergunde of niet-vergunde prostitutie. En heel kort 

over de moties. Ik zal, de ChristenUnie zal de eerste twee moties niet ondersteunen. En de derde motie daar gaat 

de heer Yap verder over spreken. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dat waren de tweede termijnen van degenen die in eerste termijn nog niet aan bod waren 

gekomen. Dan ga ik even de fracties in eerste termijn af. Ik kijk even naar het CDA. Dat is het geval. Ga uw gang 

meneer Breedveld. De heer Breedveld, uw tweede termijn. Ga uw gang. 

De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder gaf zojuist aan dat het CDA of ik zelf in 

ieder geval op de stoel van de gemeentesecretaris is gaan zitten, maar we lazen gelukkig in de krant dat dat ook 

binnenkort kan. Dus op zich zie ik daar het probleem niet als ik eerlijk ben, want ja als dat het bezwaar is tegen 

deze motie dan denk ik nou prima. Stem gerust voor, want ja ik ga misschien wel solliciteren, wie weet. Dan ben 

ik voor deze motie overigens en zal ik hem ook gewoon uit gaan voeren. Dus ik zie geen bezwaren. Mochten er 

toch, mochten er onvoorziene omstandigheden zijn dat ik het toch niet mocht worden dan nog is het voor de 

legacy belangrijk om deze motie aan te nemen. En denk ik dat het heel belangrijk is om het echt te zien als 

aanspreekpunt voor de inwoners gedacht vanuit de inwoners, gedacht vanuit de politie. De gemeente Roosendaal 

twittert net dat wij deze motie met u allen of met een paar van u indienen en gelijk beide teams van de politie 

vinden het leuk. Dat is toch ondersteuning van je motie als de politie het leuk vindt, de inwoners het leuk vinden. 

Dan denk ik ja misschien moeten we dan maar even dat spanningsveld hebben dat de gemeente het wat minder 

leuk vindt. Ik denk dat wij het als raad leuk vinden, hoop ik met elkaar dat deze motie uw welbevinden mag 

krijgen deze avond om het jaar toch alsnog goed af te sluiten. En daar dank alvast voor. Ja en de andere moties ja 

daar staan wij onder of niet. Dank u wel. 



28 
 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Breedveld. Tweede termijn Roosendaalse Lijst ik kijk even. Ja, dat bepaalt u  

zelf. U heeft er drie minuten voor. Maar korter mag ook. Ga uw gang. 

De heer RAIJMAEKERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard het verhaal horende van de portefeuillehouder. We 

begrijpen het zeker dat wij van de “wat” zijn en dat de gemeente van de “hoe” is. Maar toch hebben wij gemeend 

om toch een beetje mee te denken naar het hoe-verhaal. En ook met name het geluid van onze bewoners ja 

aangehoord hebbende ook zeg maar op die manier die ondersteuning te kunnen bieden. Dus wij handhaven onze 

moties natuurlijk en wij willen alles het beste hebben voor de gemeente Roosendaal, dus vandaar.  

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raijmaekers. Dan kijk ik even naar de heer Yap. Waar al regelmatig met 

verlangen naar verdere uitleg gerefereerd is. Wij wachten met spanning af. Meneer Yap, uw tweede termijn. Ga 

uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, onze fractie heeft net nog even op de social media gekeken en wij zien nog geen 

duimpje omhoog voor onze motie, dus ja dat is wel teleurstellend, voorzitter. Maar goed de avond is nog lang, 

voorzitter, we hebben tot 23.00 uur heb ik begrepen. Voorzitter, nu serieus, symboliek. Ik denk dat we dat veel 

terugzien in de diverse moties die vanavond voorliggen. Juist ook in de woorden van de heer Villée. De kern lijkt 

toch te zijn die veiligheid, de aanpak, inzet, armslag dat dat echt een prioriteit is in onze gemeenteraad. Dus we 

hebben overigens daar geen voorstellen van geen enkele fractie gezien om daar meer fte’s aan toe te voegen. 

Hooguit een BRP-controleur, maar daarvan hebben we dan weer vernomen dat die eigenlijk al is opgevangen 

binnen het bestaande team. We hebben wel daarop nog even het 69 pagina’s tellend vergunningen, toezicht- en 

handhavingsbeleid doorgespit. Ja en daar komt dan, is nog niet heel erg inzichtelijk wat er dan wordt gedaan ten 

aanzien van die aanpak illegale bewoning. Dus we mogen dan in ieder geval vragen aan de portefeuillehouder om 

dat goed inzichtelijk te maken bij het nieuwe beleid wat volgens mij begin van volgend jaar weer wordt 

vastgesteld, omdat dat programma ieder jaar wordt geanalyseerd, geëvalueerd en weer wordt vastgesteld. Dus 

wat dat betreft zouden we dat dan wel goed willen zien. En wat name ook wat men doet, want zo’n BRP-

controleur of in dit geval de 10 fte die er al mee bezig zijn in Roosendaal, ja daarvan zouden we wel graag 

inzichtelijk willen hebben wat hebben die de afgelopen jaren gedaan. Hoe gaan ze om met die adressen en wat 

heeft het vooral ook opgeleverd? Want zoals ik in eerste termijn heb aangegeven het kan ook voor je gemeente 

wat opleveren, omdat het met name gaat om het feit dat je hier niet ongezien kan wonen, dus ook niet 

criminelen die hier in panden, in woningen verblijven zonder zich in te schrijven. En dus niet op de radar staan van 

een gemeente. En we willen niet dat daar vervolgens problemen mee komen. En gaan we terug naar de motie, 

wat dat betreft kunnen we dan zeggen op punt 1 vragen we om die toezegging. Die kunnen we schrappen. 

Handhaven we echter wel punt 2 en 3, omdat dat in de symboliek denk ik wel past een onderzoek, sluit ook aan 

bij de vorige moties die vanavond op tafel liggen. Wij weten dat het nog niet bestaat binnen onze gemeente, want 

die vergunningplicht voor kamerverhuur en die digitale nachtregistratie is er niet. En we denken wel dat dat een 

goede aanvulling is op de aanpak die u als portefeuillehouder in uw eerste termijn ook heeft toegelicht. Dus qua 

symboliek willen we dat zeker handhaven. En wij vernemen graag als die een meerderheid natuurlijk krijgt hoe 

dat wordt ingevuld, voorzitter.  

De VOORZITTER: Uw drie minuten zijn voorbij meneer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, ik wilde net afronden. Ja, ten aanzien van  die andere moties mogen we straks stemmen.  
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De VOORZITTER: Correct. Ik herhaal nog even voor alle zekerheid en corrigeert u mij als ik dat verkeerd begrepen 

heb van u. Motie 3 “Aanpak illegale bewoning” kent 3 dictumpunten. De eerste twee die vallen weg… 

De heer YAP: De eerste valt weg. 

De VOORZITTER: De eerste valt weg. Alleen de eerste valt weg. Ziet u, goed dat ik het vraag. Dus blijven over de 

dictumpunten te onderzoeken of panden voor kamerverhuur vergund kunnen worden en te onderzoeken of een 

nachtregistratie te verplichten voor deze panden. Even voor alle zekerheid. Ga ik naar de laatste, nog niet in, de 

heer Raggers. Nee? Heeft geen tweede termijn nodig? Dan denk ik dat ik naar de portefeuillehouder kijk, die 

heeft nog een kleine toelichting. Ga uw gang. 

De heer NIEDERER: Ja, dat kan heel kort zijn. Ja, de moties u moet maar stemmen zoals u goeddunkt. Ik heb niets 

gehoord waardoor ik ook er anders naar zou moeten kijken. Ik zeg tegen de heer Breedveld wel uw sollicitatie zal 

niet in behandeling worden genomen als u deze motie indient en die wordt aangenomen. Nee, ik zeg het hierbij ik 

ga daar wel over met de gemeentesecretaris spreken. Als die wordt aangenomen het zou kunnen dat ik hem niet 

uitvoer, dat geef ik even aan. Want ik heb hier echt de gemeentesecretaris, echt de ambtelijke directie nodig. 

Want het betekent heel veel en ik geloof niet dat u raad ten volle beseft wat u doet. Dus ik maak wel dat 

voorbehoud, dat wil ik ook wel eerlijk zeggen. En een amendement daar kan ik niets mee, maar een motie die 

hoef ik niet uit te voeren en dit is er wel eentje waar ik zware bedenkingen heb wat betreft de uitvoerbaarheid 

van wat u vraagt. Voor het overige mevrouw Suijkerbuijk 2020 dan gaan we inderdaad bestuursrechtelijke 

controles handhaving op de bordelen, op de prostitutiewereld. Strafrechtelijk blijft bij de politie. Maar ik zeg u 

van harte toe dat we in de loop van 2019 ook een update geven van waar we staan en of de organisatie klaar is 

om per 1 januari 2020 ook adequaat deze nieuwe taak die we krijgen, zeg maar, uit te voeren. Dus dat is geen 

enkel punt. En dat was dacht ik ja het enige. Ja, de heer Yap, ja onderzoeken ja dat kunnen we altijd doen. Maar ja 

we hebben wel wat andere dingen te doen in de stad dan alles te onderzoeken, ik bedoel we zijn van de doeners 

en ook wel van de denkers, dus ja u houdt ons wel van straat. En dat wil ik nou net niet, want ik wil een pop-up 

store zijn in heel de gemeente meneer Raijmaekers. Maar ik laat het aan de wijsheid van u raad. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, portefeuillehouder Niederer. Dan zijn wij aan het eind gekomen van de 

beraadslagingen op dit agendapunt en kunnen wij overgaan tot stemming. De stemming ja dat is 

ongeamendeerd, dus ik kan gewoon gelijk doorsteken naar het moedervoorstel zou ik bijna zeggen. Integraal 

Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 en Actieplan Integrale Veiligheid 2019. Voordat we gaan stemmen kijk 

ik nog even of een van uwer een stemverklaring vooraf wil geven. Dat is volgens mij niet het geval. Dan wil ik bij 

deze aan u vragen wie voor dit voorstel stemt. Volgens mij, ik zie dat is unaniem. Ja, dat klopt. En dan is het bij 

deze aangenomen. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar de moties en ik ga ze gewoon af in de volgorde zoals ze tot ons gekomen 

zijn. Dat is motie nummer 1 “Wijkboa’s”. Eén uwer een stemverklaring vooraf? Is niet het geval. Mag ik van u 

weten wie voor deze motie stemt? Dat is, ik zal de uitzonderingen opnoemen. Dat is de ChristenUnie, de PvdA, 

Burger Belangen Roosendaal, de Partij Wezenbeek en de VVD en SP. En de rest stemt voor en dat levert op? Dus 

23 voor en 11 tegen. De motie is aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 2 “Pop-up store veiligheid gemeente Roosendaal”. Eén uwer 

een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan verneem ik graag van u wie voor deze motie is. Terwijl de 
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griffie hier telt zeg ik alvast dat de SP niet voor is, ChristenUnie niet, VLP niet, D66 niet, de overige wel. Dat levert 

op? Met 21 voor en 13 tegen is deze motie aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan mis ik nog een motie, die van D66. Dan gaan wij door naar motie nummer 3 motie “Aanpak 

illegale bewoning”. Een uwer een stemverklaring vooraf. Ter herinnering die motie is gewijzigd ten opzichte van 

de originele maar dat weet u. Geen stemverklaring vooraf? Dan hoor ik graag van u, of dan zie ik graag van u wie 

voor deze motie is. Niet voor zijn D66, Partij factie…. Partij fractie Wezenbeek, VVD en de rest is voor. Met 24 

stemmen voor en 10 tegen is deze motie aangenomen. 

De VOORZITTER: De laatste motie op dit agendapunt is motie nummer 4  “Impuls meer slagkracht Toezicht & 

Handhaving”.  Een uwer een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan zie ik graag wie voor deze motie 

stemt. Tegen stemmen SP, VVD en de rest is voor. En dat levert op 26 voor en 7 tegen. De motie is aangenomen.  

De VOORZITTER: En dit was dit agendapunt en dan geef ik de voorzittershamer over aan de andere voorzitter van 

deze gemeenteraad. Ga uw gang. 

De heer Niederer neemt het voorzitterschap van de vergadering weer over van de heer Gabriëls. 

De VOORZITTER: Dank u wel meneer Gabriëls voor dit agendapunt te hebben begeleid.  

C. Voorstel 63 Kredietvotering Huis van Roosendaal 

De VOORZITTER: Dan gaan we over naar agendapunt 6.c. Kredietvotering Huis van Roosendaal. Daar is een 

concept-amendement ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Het lijkt mij, met 

medeondertekenaars mevrouw Maas en de heer Emmen, maar ik denk dat het goed is om de heer Yap in eerste 

termijn even het woord te geven dat ook het amendement kan worden toegelicht en ingediend.  

De heer YAP: Ja, voorzitter, het raadsvoorstel Kredietvotatie renovatie stadskantoor, prima raadsvoorstel 

natuurlijk. We hebben ook de presentatie ontvangen in Mariadal waarin de eerste beelden werden vertoond van 

het nieuwe Huis van Roosendaal. Het zag er in beginsel goed uit. We hebben in de Commissie wel onze 

opmerking gemaakt over de financiën, daar kunnen we niet al te veel natuurlijk over zeggen gelet op de 

geheimhouding die daarop rust. En we hebben ook gezien de woorden van de VLP met name die daar ook op 

heeft gewezen. Het is een groot project, een belangrijk project ook, een project ook wat al enige jaren hier wel 

eens in deze raadszaal voorbij is gekomen. En ja we vinden wel dat we in die zin als gemeenteraad ook zo volledig 

mogelijk ook grip op willen en blijven houden. En we hebben dat al eerder gedaan bijvoorbeeld met de motie 

“Uitgangspunten Stadskantoor 2016” nog aangenomen destijds toen het college de keuze heeft gemaakt toch 

uiteindelijk te komen tot renovatie van het huidige Stadserf 1 in plaats van te verhuizen. Ja, eigenlijk 

voortvloeiend uit die motie, eigenlijk voortvloeiend ook uit de grip die we daarop willen houden denken we dat er 

twee dingen noodzakelijk zijn. U college is bekend met de checklist grote projecten waar de heer Van Gestel VLP 

op heeft gewezen. Wij mogen u toch vragen die in die zin ten aanzien van dit raadsvoorstel af te vinken en 

inhoudelijk kenbaar te maken en als reactie aan de gemeenteraad daarop. En, twee, daarvoor hebben we een 

amendement ingediend samen met de fractie van de SP en de fractie D66, dank daarvoor. Om ook ten aanzien 

van het krediet daar toch iets scherper in te zijn dan in het voorliggend voorstel, voorzitter. En we willen 

beslispunt 1 van het raadsvoorstel aanvullen met dien verstande dat de middelen die in het voorstel specifiek 

gereserveerd worden voor mogelijke risico’s en onvoorziene projectkosten onder te brengen in een aparte 

bestemmingsreserve kosten onvoorzien Huis van Roosendaal, voorzitter. Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt nummer 1 en heet  “Bestemmingsreserve kosten onvoorzien Huis van 

Roosendaal” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik kijk even naar mevrouw Maas en meneer Emmen. 

Wilt u nog aanvullen? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan de wethouder. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we een buitengewoon goede vergadering gehad 

volgens mij over het Huis van de, ons nieuwe Huis van Roosendaal. We weten allemaal dat we er al heel lang en 

heel vaak, we hebben al op veel plaatsen in de stad gezeten op papier. En uiteindelijk bleven we altijd daar op 

zitten. Maar nu gaat het echt gebeuren, althans als u er allemaal voorstemt. Als u nu al onze medewerkers een 

prettige kerst wil doen toekomen moet u gewoon allemaal unaniem voorstemmen straks. Als ik een suggestie 

mag doen, dan maakt u ze heel blij en dan twee kersten verder in ’21 kunnen ze dan feest vieren als ze er in 

zitten, in ieder geval met kerst in ’21. Eerder volgt die mooie planning met dat mooie plaatje. Ja, het is een groot 

project en in de Commissie heeft de VLP ook al melding gemaakt of de suggestie vooral gedaan om de checklist 

voor grote projecten te gaan gebruiken. En dat heb ik ook toegezegd dat we dat gaan doen. Ik heb ook de brief 

van de oud-lid Commissie gezien die dat overigens ook vindt en die nog even de tijd neemt om te kijken of ze 

misschien nog iets willen toevoegen of wijzigen. En als er een gewijzigd exemplaar komt, dan gaan we natuurlijk 

gewoon het gewijzigde exemplaar gebruiken. Zo flexibel is dit college, verrassend hé, soms. Ja, het moet geen 

gewoonte worden. Het amendement vind ik op zich wel heel bijzonder. U zegt dat u grip wilt houden en dat doet 

u volgens mij met de checklist grote projecten. En waarom is het bijzonder, omdat u eigenlijk tijdens het spel de 

spelregels verandert. In december 2016 heeft onder andere de PvdA met de SP en nog een aantal andere partijen 

een motie ingediend waarin heel nadrukkelijk staat “de middelen in de Meerjarenbegroting zijn kaderstellend 

voor de huisvesting”. En daar doet ineens nu wat anders mee. Dus u wijzigt de spelregels tijdens het spel, dat mag 

bij geen enkel spel overigens, want wij hebben hier geen bar dan zou het misschien kunnen. Maar die hebben we 

hier niet, dus we moeten het doen met wat u eerder ons heeft opgelegd. En dan moet u daar niet aan wijzigen 

vind ik, vindt het college. En overigens en in ieder project wat je start en zeker een groot project zit automatisch 

iets in voor risico en onvoorzien. Dit kan ook het project wel ernstig schade berokkenen dat het het allemaal 

ophoudt in theorie. En nogmaals de projectleider… Ja. Ja, ik wilde wat anders zeggen, maar ik denk ik doe het 

maar niet. Nee, want we zijn nu voor kerst en dat moet natuurlijk een vredefeest zijn. Maar goed ik heb altijd hele 

goede bedoelingen, dat snapt u. Dus ja, volgens mij kunt u met de checklist alles doen wat u vindt . En u kunt op 

ieder willekeurig moment de stand van zaken vragen. Dat hoeft u niet te doen, want we gaan u natuurlijk ook 

meenemen door het project heen, als we u het definitieve ontwerp laten zien. We zullen straks als er aanbesteed 

is en wordt vertellen wat er aanbesteed is en wat het resultaat is geworden. Dus we nemen u sowieso mee of dat 

nu wel of niet in de checklist voorkomt die vragen, dan voegen we hem toe zodat u altijd mee kunt blijven kijken 

en dan heeft u volgens mij grip. Nogmaals, u mag altijd vragen stellen, dus u heeft nog meer grip. Het college zal 

dit amendement dan ook met enthousiasme, nee hoor gewoon ontraden omdat het eigenlijk niet past en 

overbodig is. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Ik kijk even naar u raad in tweede termijn wie het woord wenst. Ik 

inventariseer het eventjes. Ik kom op drie raadsleden, de heren Van Gestel, Raijmaekers en Hamans. Dat klopt? 

Niemand vergeten. Dan beginnen we met de heer Van Gestel. Ga uw gang, u schrijdt naar het katheder, dat doet 

u heel goed. Ja, u neemt uw tijd, dat is, maar dat is nu toegestaan want het valt allemaal niet mee. Drie 

minuutjes. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ja nul, ja het is nul op de klok. Nee, voorzitter, in alle ernst het amendement 

van de heer YAP en dan moet ik heel eerlijk zeggen onze fractie heeft daar uitvoerig over gesproken de afgelopen 

dagen en zouden u inhoudelijk van een inhoudelijke echte reactie voorzien waarom wij dat niet zouden willen. 

Maar dan zouden wij afbreuk doen aan de geheimhoudingplicht die ons is opgelegd, want die onderliggende 

cijfers zijn u wel aan ten grondslag om daar voor onze fractie in ieder geval niet in mee te kunnen gaan. Het 
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college heeft daarnet ook een andere reden geven, die is volgens mij net zo valide. Verder de VLP heeft de brief 

van de Auditcommissie gelezen en de antwoorden van de wethouder over het betrekken van de Commissie in het 

kader van het grote project goed afgewogen. Er is voor de VLP afdoende vertrouwen om ook deze stap in het 

proces te zetten nu wij ook daadwerkelijk in een positie zijn gebracht om als raad onze controlerende taak uit te 

voeren. Maar weet vinger aan de pols blijft als VLP ons motto,  dus laat de renovatie maar beginnen. Ja, hier had 

ik dus toi-toi-toi staan dus dat is in de theaterwereld breek een been als u het goedvindt wil ik dat u niet 

toewensen. Ik heb die ervaring inmiddels opgedaan, dus ja tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Een vraag ja van de heer De Regt aan u. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De heer Van Gestel heeft het over een brief van de Auditcommissie. 

Maar die is ons niet bekend. Ik weet niet hoe die tot u gekomen is. 

De heer VAN GESTEL: Ja, bij de dagmail. Bij de dagmail zat een ingekomen brief van de Auditcommissie, die heb ik 

eerst zelf ontvangen, daarna is die naar de hele gemeenteraad gestuurd inclusief een brief naar de 

Auditcommissie, dus twee brieven. 

De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Succes met de terugreis. De heer Raijmaekers van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard is de Roosendaalse Lijst ook verheugd met het feit dat 

de verbouwing eindelijk gaat beginnen zou ik zeggen. En zelfs locoburgemeester de heer Lok heeft afgelopen 

maandag in De Kring al de eerste steen gelegd, dus we kunnen al niet meer terug. Dus waar wij nog wel een 

beetje mee zitten is natuurlijk het tijdpad, anderhalf jaar. Anderhalf jaar lijkt ons vrij kort dus dat wordt nog een 

aandachtspunt om dat voor elkaar te boksen. We snappen ook dat het een geheim dossier is gebleven tot op 

heden. Ja, de raadsleden hebben het natuurlijk uiteraard gewoon in kunnen zien. Wat betreft zien we ook dat aan 

alles gedacht is, ook de risicoreservering zit erin dus daar hebben ze zeg maar absoluut geen vragen over. En wij 

steunen ook het voorstel van de VLP om de checklist te gaan gebruiken. Omdat ik zelf ook lid ben van de 

Auditcommissie weet ik dat die checklist die heb ik inderdaad ook al gezien. Ik zie daar wel wat aandachtspunten 

in om hem aan te scherpen verder, want de checklist is van 2010 uiteraard. Dus die mag nog wel een herijking 

krijgen zogezegd, dus zeker een goed middel om daarop te kunnen sturen. Ja, dat was het voor wat betreft de 

Roosendaalse Lijst, wij zijn verheugd met het feit dat het gaat gebeuren. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raijmaekers. Ik ga naar de heer Hamans van de fractie van het CDA. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil aansluiten bij vele sprekers voor mij die al hebben geuit dat we 

erg blij mogen zijn dat we nu eindelijk gaan zien dat ons stadskantoor daadwerkelijk gaat worden verbeterd en bij 

die blijdschap wil ik graag van harte aansluiten. Hoe langer hoe meer erover is gesproken hoe langer het duidelijk 

werd dat het Huis niet voldoet als ontmoetingsruimte voor onze burgers en samenwerkingspartners en als goede 

werkplek voor onze ambtenaren. Voorzitter, het sluit ook aan bij collega’s die genoemd hebben dat bij dit soort 

grote omvangrijke projecten de hamvraag is hoe we de vinger aan de pols kunnen houden. En gelukkig hebben 

we ook heel kaderstellend kunnen optreden. Financieel, begroting is leidend en dus wat dat betreft gaan we bij 

voorbaat de goede kant op. En we kunnen ook vaststellen dat wordt voldaan aan de eerdere motie van de raad 

over de eisen aan het nieuwe stadskantoor. Dus ook daar, voorzitter, zijn wij erg blij mee. Dat is ook de reden dat 

ook wij het amendement van de Partij van de Arbeid niet zullen steunen. Isoleren van die post staat nu net haaks 
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op dat zojuist door mij geformuleerde uitgangspunt. De portefeuillehouder heeft dat ook uitgelegd. En wij ja wij 

denken ook veel meer de indruk wordt een beetje gewekt dat we misschien die post niet nodig hebben. Dat we 

die juist misschien wel te krap hebben begroot, maar daar kan ik uiteraard verder niet op ingaan. Voorzitter, 

verder willen wij aan het college meegeven in aanvulling op die checklist grote projecten dat er volgens het CDA 

Roosendaal drie randvoorwaarden gelden om dit proces in de verdere toekomst goed uit te voeren en dat is ten 

eerste tijdige planning en organisatie. Ten tweede goede communicatie met alle belanghebbenden en ten derde 

voortdurende verbetering tijdens dat project. En voorzitter, wij spreken ook bij voorbaat alle vertrouwen uit in 

het college dat dat gaat lukken. Voorzitter, tenslotte willen wij er ook aandacht voor vragen dat er een 

stedenbouwkundige samenhang moet zijn met de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in Mariadal. We hebben 

ook gehoord op de informatieavond dat er een aantal  ontwerp projecten al redelijk gevorderd zijn. En we zien 

uiteraard graag, aangezien hier nog een ontwerp moet worden gedaan dat die samenhang ook 

stedenbouwkundig in de gebouwen ook goed bewaakt wordt. Voorzitter, afsluitend meld ik dat wij met grote 

aandacht gaan volgen wat de gevolgen voor dit project zijn voor een aantal prachtige monumenten in onze 

gemeente, in de eerste plaats het raadhuis en het fractiehuis en natuurlijk niet in de laatste plaats voor het 

station. Aangezien we al gehoord hebben dat ook dat gebouw in de samenhangende visie wordt meegenomen. 

Voorzitter, tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog buiten de heer Yap waar ik zo meteen nog even naar terugkeer nog 

van u raad die het woord wenst in tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Yap nog een tweede termijn? Ja. 

Ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, de reactie van de wethouder op het amendement laat perfect zien dat het zo zeer 

lastig is om geheimhouding te laten rusten op gemeenschapsgeld. Kan dus niet ingaan op de stelling dat we met 

dit amendement afbreuk doen aan de eerdere uitgangspunten van een motie mede ook ingediend door de PvdA 

in 2016. Ik kan alleen zeggen dat dat volstrekte onzin is het betoog van de portefeuillehouder op dat punt. Maar 

goed, nogmaals inhoudelijk kan ik daar dus verder niets over zeggen. En dat betreur ik, omdat we dan onze taak 

in die zin hier niet volledig en transparant kunnen doen. Ik volg overigens wel de uitleg van de portefeuillehouder 

vervolgens op inhoud, hoe je dit project blijft volgen en wat je daarvoor kan gebruiken. Want dat is ook helder 

wat de heer Van Gestel daarover heeft gezegd. Maar wij denken juist dat dit amendement daar vervolgens prima 

bij past. Nogmaals als we kijken naar het krediet zou een totaal krediet prima zijn. Alleen hebben wij gezegd die 

ene post zoals in het amendement is opgenomen, die ja die heb je pas nodig als het echt nodig is en daar willen 

we in die zin grip op houden. De indieners, past ook bij een transparante overheid en we leggen vooral geen 

verdere beperkingen op aan de uitgangspunten van het plan we geven ook geen, we trekken ook niet minder 

financiën uit hiervoor. Dus ook dat argument kan naar onze mening, kan naar de mening van de indieners geen 

stand houden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk even naar de wethouder nog behoefte aan een reactie in uw 

tweede termijn. Ja, oké. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Even heel kort ik ben het natuurlijk met alle partijen eens dat u als raad in 

de gelegenheid gesteld moet worden om ook de vinger aan de pols te houden. Nou, een ervan is die checklist en 

als er meer dingen nodig zijn dan komen we ermee, wat ik in de eerste termijn al heb aangegeven. We zullen u op 

de hoogte houden van de grote dingen die er gaan gebeuren. Over definitief ontwerp, kunt u nog eens meekijken. 

Over de aanbesteding of die wat heeft opgeleverd en al die dingen meer. En de tijdelijke huisvesting gaat u 

meekrijgen en waar we dan naartoe gaan. Dus we zullen u natuurlijk uitgebreid op de hoogte blijven houden. De 

checklist als die wordt aangepast dan kunnen we daar prima mee leven. De samenhang met Mariadal, ja dat heeft 

u als raad al ooit bij motie aan ons opgedragen, gevraagd hoe je het allemaal wilt noemen. Het moet passen bij 
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wat daar gebeurt. Natuurlijk gaan we daarvoor zorgen. En het pad van de binnenstad richting het station daar 

hebben we het in de Commissie ook uitgebreid over gehad, gaat natuurlijk ook gebeuren. Ja, ik vind het alleen 

jammer dat ik meneer Yap nog niet heb kunnen overtuigen. U doet misschien inderdaad geen, u doet de 

uitgangspunten tast u niet aan. Maar u kunt wel de mogelijke voortgang van het project aantasten daarmee. Ja, u 

vindt van niet, wij vinden van wel en daarom blijft het college erbij om het amendement te ontraden. Maar 

verder hoop ik vooral dat is voor onze medewerkers, dat heb ik in eerste termijn ook al uitgebreid gezegd het is 

natuurlijk geweldig dat u allemaal unaniem voorstemt en ik denk ook, ik ga ervan uit, ik vertrouw erop dat u dat 

allemaal doet. Dan doet u heel veel mensen een plezier die voor ons en voor u allemaal druk in de weer zijn 

iedere dag. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u zeer en we kunnen altijd nog wat commando’s op u afsturen. Dat ging zaterdagavond 

ook heel erg goed in De Kring. Wij gaan over dat amendement stemmen. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dat stuk? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben 

gestemd de fracties van de PvdA, D66, SP en mevrouw Bozkurt. Dat betekent dat het amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan het moedervoorstel, Kredietvotering Huis van Roosendaal. Een stemverklaring op dit stuk 

één uwer? Nee? Wie is voor dit raadsvoorstel? En daarvoor zou wethouder Lok gelijk krijgen, er dreigt Cees 

unanimiteit. Ik hamer snel af want dat is binnen. 

7. C-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Agendapunt 7 daar zijn we snel doorheen want er is geen C-categorie. 

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En voordat ik sluit wens ik u allen namens het college van B en W hele mooie feestdagen en met 

u naasten zoals dat zo mooi heet en een ontzettend mooi uiteinde en een goed begin. En voor degenen van u die 

in het land zijn 2 januari 19.30, St. Jan nieuwjaarsreceptie. De vergadering is gesloten. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


