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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 1 OKTOBER 2015 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 

a. Voorstel 40 Voorstel toelating nieuw benoemd lid 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 24 september 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 c. Actielijst en motielijst 
 d. Crisis noodopvang asielzoekers 
 
5. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

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

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. 

Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven),  

J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. H. Fronczek (Roosendaalse Lijst) 

 
1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, het is, het is 20.10 uur en dan zullen we maar snel 

de raadsvergadering openen wat bij deze is, is gebeurd. Eens even kijken in de mededelingensfeer meld 

ik u dat afwezig is het raadslid Fronczek en het raadslid Matthijssen komt hoogstwaarschijnlijk wat later.   

 

a. Voorstel 40 Voorstel toelating nieuw benoemd lid  

De VOORZITTER: Dan is voor nu aan de orde de installatie van het nieuw benoemd raadslid, dat is de 

heer Boons van de fractie van de VVD en hij treedt tijdelijk ter vervanging van mevrouw Frijters aan als lid 

van u raad. Mevrouw Frijters heeft zich tijdelijk teruggetrokken in een ziekteverlof en we wensen haar 
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vanaf deze plaats alle sterkte en beterschap toe. Maar de wet voorziet in een tijdelijke vervanging zo u 

weet en in de opvolging in de kandidatenlijst komt als eerste daarvoor in aanmerking om mevrouw Frijters 

te vervangen de heer Boons. En ik zou, ik zie hem al zitten, ik zou hem willen vragen om naar voren te 

komen voor het afleggen van de eed. En dan doen we daarna de koffie. O ja, ja, nee, u kunt weer gaan 

zitten. Nee, want ik moet eerst de Commissie die de geloofsboeven, geloofsbrieven heeft…dus de koffie 

kan! Was even een, was even een test. Zo nou smaakt ie des te goed, des te beter. Nee dat is waar 

natuurlijk, de Commissie. Dat de Commissie bestaat uit de leden de heren Aygün, Yap en Van Poppel en 

ik begrijp dat de heer Aygün de woordvoerder is namens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven om 

verslag uit te brengen aan u raad. Ga uw gang.  

 

De heer AYGÜN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, zoals u zegt heeft de Raadscommissie 

Onderzoek Geloofsbrieven bestaande uit de heer Yap, de heer Van Poppel en ondergetekende hebben 

de Geloofsbrieven en verder bij de Kieswet gevorderde  stukken onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dat de benoemde aan alle eisen, die aan alle in de gemeenteraad gestelde eisen voldoet. De 

Commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal en wensen hem 

succes. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Zijn er nog leden van u raad die een vraag hebben aan 

de Commissievoorzitter? Dat is niet het geval. Kan ik dan, dan verleen ik u graag decharge en dank u in u 

en de twee andere leden van de Commissie hartelijk voor het werk dat u heeft willen doen, zodat wij nu 

echt over kunnen gaan tot de installatie van de heer Boons. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vergadering wordt hervat.  

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Ik ben bij agendapunt 2 en dat is het vaststellen van de raadsagenda. En als u nu 
even wilt opletten, want er is een nieuw punt zeer actueel wat aan de orde is, althans is het voorstel 
aan u raad. U weet het gaat over de crisis noodopvang, u weet zoals wij gedeeld hebben in het 
Presidium een paar weken geleden en dat  heb ik bevestigd, herbevestigd zo u wilt in een 
aanbiedingsbrief aan u raad waar de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie andermaal een appel 
had gedaan nadat hij zijn waardering had uitgesproken aan iedereen in dit land die zijn schouders, 
haar schouder zet onder het lenigen van de collectieve nood dat daar en toen andermaal is gesteld 
dat du moment dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers een concreet verzoek zou richten aan 
Roosendaal en we kennen twee soorten van verzoeken, de 72 uur opvang dus de urgentie binnen de 
urgentie en de wat meer langdurige opvang. Van dat laatste is nog geen sprake, dus daar gaat het nu  
ook niet over. Waar het nu wel over gaat is dat wij vanmiddag, vanmiddag een verzoek hebben 
gekregen van het COA om van ons aanbod om 72 uur vluchtelingen op te vangen in sporthal 
Matchpoint dat  daarvan is gezegd daar willen wij gemeente Roosendaal gebruik van maken. En dat 
wil, dat wil ik met u goedvinden zo meteen, want we gaan nu eerst even de agenda vaststellen dan wil 
ik daar met u over beginnen, omdat ik licht dat verder wel toe dan, omdat ik wel een opvatting een 
standpunt van u wil wat dan ook zo meteen moet worden doorgebeld naar mensen van het COA die 
nu op het departement wachten op de opvatting vanuit onze gemeente. Dus dat is vanuit het 
voorzitterschap bij het vaststellen van de agenda om te beginnen over het verzoek crisisopvang in de 
gemeente Roosendaal. Het tweede punt is dat we een interpellatieverzoek hebben gekregen. Dat 
moet natuurlijk worden toegelaten dat zullen we dan ook straks doen in de agenda. Als dat toegelaten 
wordt door u de raad dan is het goed gebruik dat het interpellatieverzoek dan altijd wordt behandeld 
en gehouden aan het eind van de raadsvergadering. Nu kunnen we allemaal klok kijken, het is 20.15 
uur en de raadsvergadering duurt tenzij u het anders wilt, duurt tot 21.00 uur. We hebben ook nog 
staan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 ook natuurlijk relevant om daar de 
besluitvorming op te doen. Maar ik voorspel u dat u nu even goed moet nadenken wat u wilt want 
deze drie onderwerpen zo lijkt mij, gaan wij in drie kwartier niet halen. Halen we dat wel in drie 
kwartier dan krijgt u van mij allemaal een standbeeld, want dan bent u de meest efficiënte raad van 
het noordelijk halfrond. Maar dat allemaal zo zijnde het is, het is nu even voor het vaststellen van de 
agenda. We gaan er nog niet inhoudelijk over spreken maar is het een, kunnen we met elkaar 
afspreken dat ik nadat we agendapunten 3 en 4 hebben behandeld dat we dan beginnen met de crisis 
noodopvang, dat we daarna het interpellatieverzoek kunnen indienen en dan kijken we even of u het 
interpellatieverzoek toelaat en dat we dan eventjes met elkaar delen, doen we dat nog vanavond of 
komt het op een later moment omdat u ook waarde hecht, kunt hechten aan het GVVP. Dat is even 
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vanuit het voorzitterschap met betrekking tot procedureel met betrekking tot punt 2. Zijn er nog andere 
raads-, agendavoorstellen moet ik zeggen van u raad op wat nu voorligt? Meneer Van Poppel? Ja? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, eigenlijk een punt van orde voorstel om het, dat we vandaag de 
belangrijke, dringende onderwerpen doen en eventueel volgende week dan een extra 
raadsvergadering bij elkaar roepen is mijn voorstel. 
 
De VOORZITTER: Ja, we zullen er allemaal een beetje op kauwen want de collega’s moeten daar ook 
iets van vinden, maar dat zal uw voorstel zijn dat daar alvast over wordt nagedacht om volgende week  
dan in te halen wat vanavond niet behandeld kan worden, dat is eigenlijk wat u zegt. Oké. Anderen 
nog van u raad op het agendavoorstel? Meneer Schijvenaars. 

 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter voor ons is de eindtijd van 21.00 uur voor de raadsvergadering is 
niet echt het allerbelangrijkste, als dat langer gaat duren dan duurt dan langer en gegeven het principe 
van het schuiven met de werkvoorraad vanuit de Commissie is dat gewoon datgene wat we ook 
hebben afgesproken met elkaar om het zo te laten gaan. Dus als de raadsvergadering tot 23.00 uur 
duurt dan hebben we vanavond geen Commissievergadering dat is dan wel jammer maar ik vind wel 
dat we de raadsvergadering ordentelijk moeten laten verlopen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat zal uw ordevoorstel worden om de Commissie te schrappen en vanavond 
door te gaan als raad tot 23.00 uur. Oké. Kunnen we allemaal een beetje over kauwen zo meteen, zo 
meteen komt dat in de besluitvorming. Anderen nog van u raad? Meneer Yap? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, PvdA kan aansluiten bij de woorden van de heer Schijvenaars, alleen op 
voorwaarde dat al de Commissie schrappen is wellicht niet nodig want misschien zijn we om 21.00 uur 
of iets daarna toch klaar.  
 
De VOORZITTER: We zullen, zullen we dan maar snel beginnen op de inhoud. Ja, voldoende op de 
raadsagenda? Dan gaan we die in beginsel zo doen. We gaan nog steeds uit van 21.00 uur maar dat 
zien we dan zometeen wel.  
  
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 24 september 2015 
De VOORZITTER: Dan ben ik bij agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van de 
vergadering van u raad van vorige week 24 september. Er zijn geen amenderingen bij de griffie 
binnengekomen, mag ik ervan uitgaan dat u conform bent wat betreft de besluitenlijst? Dat is het 
geval.    
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven  
De VOORZITTER: Agendapunt 4, 4.a een lijst van aan de raad geadresseerde brieven. U kunt 
instemmen met de afhandeling daarvan? Dat is het geval. Gaan wij aldus doen. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen  
De VOORZITTER: 4.b afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen dat ja dat zijn er toch ook 
weer heel veel. Ja, je komt elke week bijeen en het wordt alleen maar meer. Maar goed, ik ga even 
kijken naar de fracties. De Nieuwe Democraten ik begin daar maar even mee met de beantwoording 
op toezicht en handhaving op veiligheid en leefbaarheid kamerbewoning. Ik kijk even naar de fractie.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, voorzitter, één hele korte vraag op het moment, uit uw antwoord 
maak ik op dat er binnenkort een integrale handhavingsactie gaat plaatsvinden. Is het nou wel zo 
handig om dat gewoon te melden, want als ik tegen m’n kinderen zeg ik kom straks controleren of je 
kamer is opgeruimd dan is die kamer echt opgeruimd.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar wanneer is binnenkort? Ik heb geen datum genoemd. Nee, zo slim zijn 
we op het Stadserf, er moet wel een verrassingseffect in zitten. Ik snap wat u bedoelt. Ik kijk naar de 
fractie van het CDA een B20, dat gaat over thuiszittende leerlingen. Mevrouw Van den Nieuwenhof.  
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter een aanvullende vraag voor de wethouder. 
De categorie leerlingen met een ontheffing daar maakt u zich toch wel een beetje makkelijk vanaf 
vinden wij, want ook daar kunnen toch, kan het gaan om thuiszittende leerlingen bijvoorbeeld 
leerlingen met een lichamelijk of psychisch probleem en misschien kunnen die toch wel ergens op een 
school terecht als er naar gekeken zou worden. En het kan ook gaan om schoolgaande leerlingen die 
naar het buitenland gaan bijvoorbeeld wij als grensgemeente. Er is bekend dat er een aantal 
leerlingen tussen de, schatting tussen de 100 en 200, naar België naar school gaan. Zijn daar 
helemaal geen gegevens bij u van bekend of volgt u die leerlingen niet? Kunt u daar kort iets over 
zeggen of anders schriftelijk antwoorden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, we volgen dat wel uiteraard, we kijken precies wat de 
leerlingenstromen doen of die toenemen of afnemen ook richting België en dat zijn best wel een 
aantal leerlingen waarvan wij onderzoeken waarom gaan ze daar naartoe, dat is één. Ja, de 
ontheffing van de Leerplichtwet zegt het eigenlijk al, als je een ontheffing hebt dan heb je als 
gemeente weinig middelen om daar extra acties op te zetten en daar krijgen we ook geen financiering 
voor. Dus dat is een beetje het probleem. 
 
De VOORZITTER: Ja voldoende zo voor dit moment? Dan gaan we naar de beleidsterreinen 
omgeving. De fractie van de VLP heeft een vraag gesteld en antwoord gekregen over het 
Philipsterrein. Geeft dat nog aanleiding tot een nadere vraag? 
 
De heer VAN GESTEL: Meneer de voorzitter uiteraard tot debat maar niet tot nadere vragen.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dan een tweetal vragen van de Roosendaalse Lijst het ene onderwerp is 
dreigende cliëntenstop bij thuiszorgorganisaties. Niet nader een vraag over. En het onderwerp 
aanbieden van maatschappelijke opvang. Idem niet. Oké. Dan is dat punt voor deze week 
afgehandeld.     
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.c actielijst en motielijst ook naar aanleiding van mijn nou ja 
oproep vorige week in de raad om zoveel als mogelijk dat af te doen ambtelijk ook in 
overeenstemming met de portefeuillehouders zal volgende week in alle zogeheten portefeuillehouders 
overleggen dat zijn stafoverleggen met portefeuillehouders een nadere update, een actualisatie zo u 
wilt worden gemaakt op de actielijst en motielijst. En dan komt die mag ik hopen aanmerkelijk 
uitgedund bij u terug. En laat ons dan vanaf dat moment weer eens even kijken hoe de voortgang is 
op acties dan wel moties. Akkoord voor dit moment? Meneer Brouwers toch een vraag, ja? 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de actielijst ja. 2015-11, de 
Kadernota 2016 fonds nog te bestemmen Begroting 2016, wanneer mag de raad de voorstellen 
hiervoor tegemoet zien? 
 
De VOORZITTER: Wordt even, hij wordt even nagekeken. 
 
De heer THEUNIS: De vraag over de voorstellen vanuit het college, zoals we het gisteravond bij de 
begin van de informatieronde voor de Begroting maar wel ook in handen, het is duidelijk in handen 
van de raad. We hebben wel ook gisteren aangeboden het college dat de raad mag verwachten tenzij 
de raad wat anders vindt dat er ook een voorstel komt vanuit het college. Dus dat, dat, ja wanneer, 
tenzij nader orde dat we dat ook doen voor de Begrotingsbehandeling maar dan is het vervolgens wel 
aan de raad om te bepalen gaan we dat behandelen of niet of kijken we er anders tegenaan. Maar er 
komt in ieder geval wel een voorstel vanuit het college. Dat lijkt me ook alleszins redelijk.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer BROUWERS: Op welke termijn mogen we die gaan verwachten? 
 
De heer THEUNIS: Ja, dan, ik zal dat dinsdag in het college aan de orde stellen, want als we dat bij 
de Begrotingsbehandeling dan moet dat niet te lang meer wachten natuurlijk.  
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De VOORZITTER: Voldoende zo? Anderen nog op die twee lijsten? Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, een vraag over 2015-A3 de ouderbijdrage jeugdhulp. Er is een brief 
gestuurd en wij willen graag weten of er al meer duidelijkheid over het onderzoeksrapport van de 
Staatssecretaris is over de ouderbijdrage en hoe het nou in Roosendaal zit met de inning van die 
ouderbijdrage door het CAK, is het wachten op dat onderzoeksrapport of wordt de ouderbijdrage 
jeugdhulp al geïnd, dus dat is de vraag aan de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, zoals we in eerste instantie hadden beantwoord wij innen die bijdrage 
omdat we bang waren dat anders terug moesten betalen, dus dat hebben we ook aangekaart bij de 
Staatssecretaris. Daarover is zover ik weet nog geen nadere bekendheid over, hij zou het namelijk 
onderzoeken en de uitslag daarvan is bij mij nog niet bekend. Dus voorlopig innen wij het wel. Ja.  
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan houden wij het voorlopig 
even met de toezegging van actualisatie het bij dit moment.   
  
d. Crisis noodopvang asielzoekers 
De VOORZITTER: Ik zal even gaan staan wat betreft de crisis. Zoals gezegd vanmiddag deed het 
COA een concreet aanbod om vanaf morgenmiddag dat er mensen in bussen naar Roosendaal gaan 
komen en dat ziet er naar de stand van heden zoals wij de informatie hebben als volgt uit. U weet dat 
sporthal Matchpoint de locatie is die we hadden aangeboden voor 200 max 250 vluchtelingen. De 
bedoeling is dat morgen met bussen naar Roosendaal komen een 200-tal vluchtelingen, daar, dat 
bestaat uit een groep vluchtelingen van 102 uit Lelystad die zitten daar in een eerste intake opvang en 
die moeten onder dak worden gebracht en de verwachting is dat die groep van 102 uit Lelystad 19.00 
uur, 7 uur morgenavond arriveert bij de sporthal. Dan is er een andere groep van 98 vluchtelingen die 
komt uit Ter Apel, dat is ook het intake centrum en die wordt verwacht in de loop van morgenmiddag. 
Dus twee groepen Lelystad, Ter Apel 102 respectievelijk 98. De groep, groepen vluchtelingen die 
bestaat uit ongeveer 40% afkomstig uit Syrië intake opvang en die moeten onder dak worden 
gebracht. En de verwachting is dat die groep van 102 uit Lelystad 19.00 uur, 7 uur morgenavond 
arriveert bij de sporthal. Dan is er een andere groep van 98 vluchtelingen die komt uit Ter Apel, dat is 
ook het intake centrum en die wordt verwacht in de loop van morgenmiddag. Dus twee groepen 
Lelystad, Ter Apel 102 respectievelijk 98. De groep, groepen vluchtelingen die bestaat uit ongeveer 
40% afkomstig uit Syrië, dat zijn gezinnen vader, moeder, kinderen en daarnaast uit alleenstaande 
mannen eveneens uit Syrië. Tussen de 20 en 30% van de vluchtelingen die zijn afkomstig uit Eritrea 
en een vervolgens een kleine groep mensen komt uit Irak en Koerdistan. De opvang, de crisisopvang, 
geldt voor 72 uur. Als u hier vanavond een akkoord op geeft, we willen, dat hebben we met elkaar 
afgesproken en gedeeld dan gaan we ook meteen het COA bellen en die zetten dan ook alles in 
werking. Maar niet alleen het COA maar we hebben natuurlijk ook het Rode Kruis, de vrijwilligers die 
met slaapgelegenheid dan ook morgen naar de sporthal moeten om alles in orde te brengen. Er zullen 
ook altijd gedurende die 72 uur medewerkers op locatie zijn en blijven, medewerkers van ons van de 
gemeente, natuurlijk medewerkers van de GGD, denk aan de publieke gezondheidszorg, er is 
beveiliging in de hal en natuurlijk daarbuiten waar de politie het toezicht houdt in de omgeving. Er zijn 
natuurlijk voldoende, maar dat hadden we al bekeken, in de sporthal voldoende sanitaire 
voorzieningen en er is uiteraard, daar wordt voor gezorgd voldoende eten en drinken en al die dingen 
die meer moeten worden geregeld. En ook voor kinderen wordt nog nagedacht wat voor activiteiten 
we kunnen bieden in dat weekend om wat verpozing te geven. Morgen weten we allicht ook weer 
meer dan nu. 72 uur, dus dat betekent dat in de loop van maandag, uitgaande dat dat morgen 
allemaal gaat gebeuren, deze mensen weer doorgeplaatst worden naar een andere opvanglocatie, 
een reguliere opvanglocatie zo u wilt van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Wij gaan morgen 
na uw akkoord natuurlijk de omgeving informeren. Ik zal en wellicht ook andere collega’s van het 
college afhankelijk van onze agenda’s, maar ik ruim het uiteraard leeg, ter plekke ook gaan bezoeken 
gaan afleggen, maar we zullen zo goed als mogelijk iedereen van informatie voorzien. Niet alleen 
fysiek op locatie maar ook digitaal via onze website, Twitteraccount, Facebook, u kent dat wel. Wat 
voor nu van belang is, is een uitspraak van u. Wat ik vanmiddag heb gedaan rond een uur of 17.00-
17.30 uur is de fractievoorzitters een briefje gestuurd dat ik dit vanavond zou gaan melden en ik denk 
dat het goed is als u daar behoefte aan hebt dat we bijvoorbeeld zeggen laat ons 10 minuten of korter 
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schorsen dat de fractievoorzitters voor zover dat nog niet gedeeld is kunnen worden met de 
fractieleden even daar een beraad, een overleg, een gesprekje over heeft dat snap ik heel goed dat u 
als fractievoorzitter, want ik zal u daarna wel vragen hoe u hier in zit dat de fractievoorzitter natuurlijk 
ook z’n fractie wil raadplegen. Als daar behoefte aan is dan geef ik graag daarvoor de gelegenheid om 
nou ja laat ons zeggen 10 minuten te schorsen. En dat we dan eventjes terugkomen en dat ik u dan 
fractie voor fractievoorzitter gewoon vraag wat uw standpunt is, wat uw opvatting is omdat we voor nu 
dan vanavond nog ontzettend snel moeten gaan schakelen, met mensen die wachten op nieuws uit 
Roosendaal. Heeft u behoefte aan die schorsing? De VVD niet. Meneer Schijvenaars? Ook niet. Heeft 
er iemand, nou ja als iemand zegt.. ja meneer Heeren? Dezelfde fractie, misschien de 
fractievoorzitter. U wel behoefte aan een schorsing? Weet je wat dan gaan we schorsen want anders 
duurt dat weer zo lang. Vijf minuten? Wij gaan vijf minuten schorsen en meneer Verhoeven schorst 
ook vijf minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, de vijf minuten zijn voorbij ik hervat de raadsvergadering. En ik 
doe in willekeurige volgorde en wat mij betreft kunnen de fractievoorzitters tenzij u aan het katheder 
wilt spreken, dat kan natuurlijk want het is een raadsvergadering maar als dat niet hoeft of het kan kort 
dan kan dat wat mij betreft ook om tijd te winnen vanaf uw zitplaats. Maar dat laat ik, dat laat ik aan u. 
Ik begin bij de fractie van de Roosendaalse Lijst de heer De Regt.  
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Al een aantal weken terug zeiden wij ook al zonder 
meer ja tegen het verzoek en dat verzoek dat steunen wij nu opnieuw dus wij zeggen gewoon 100% ja 
tegen opvang, tegen de noodopvang van deze mensen. Wij hechten wel waarde aan een goede en 
een brede communicatie, dus maar dat heeft u  al toegezegd. En ook BN DeStem zit hier binnen dus 
ik neem aan dat we dat morgen ook allemaal in de krant kunnen lezen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van… ik kijk naar de fractie van D66, de heer 
Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter, net als twee weken geleden D66 steunt de crisisopvang. 
De communicatie naar onze bewoners is inderdaad heel erg belangrijk. U sprak over morgen ik neem 
aan dat er vanavond al wat op de website gaat staan van BN DeStem, dus ik weet niet of we iets 
eerder kunnen communiceren. D66 is trots op dat Roosendaal zijn steentje kan bijdragen, we hebben 
begrip voor de eventuele zorgen onder de inwoners. We hopen dat we zoveel mogelijk leren van de 
expertise van de COA of gebruik maken van de expertise van de COA en leren van problemen elders. 
 
De VOORZITTER: Ik geloof dat mevrouw Imandt haar finest hour beleeft, ontzettende druk wordt op u 
gelegd. Goed ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid, meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, twee weken gelden had u al een brief ontvangen en aangegeven dat 
Roosendaal een aanbod heeft. Voor de PvdA is het vanzelfsprekend dat we ook meewerken aan de 
vraag die nu concreet voorligt vanuit het COA. Het is ook de plicht vinden wij om de opvang in 
Nederland dus ook hier in Roosendaal goed te laten verlopen. Van belang ook dat de opvang goed 
verloopt, open overleg ook met omwonenden en duidelijke communicatie. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Heeren van de fractie van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Twee weken geleden hebben we in het 
Presidium hierover gesproken. Een meerderheid van het Presidium was toen voor. Het roept bij de 
VLP echter nog wel een aantal vragen op en ik wilde in eerste instantie aan u vragen of er 
gelegenheid was voor het stellen van die vragen nu. 
 
De VOORZITTER: Ja, zeker, dat kunt u nu doen. 
 
De heer HEEREN: Oké. Eén van de vragen die wij hebben is 72 uur inderdaad 72 uur? Want in het 
nieuws horen we al dat er gehopt wordt tussen de sporthallen, ik heb dat ook gezien in uw brief en dat 
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er een verzoek is om inderdaad langer dan 72 uur opvang te hebben. Dus de vraag is inderdaad is 72 
uur inderdaad 72 uur? Daarnaast hebben we gehoord in het nieuws dat verveling agressie opwekt bij 
de asielzoekers en vandaar de vraag van hoe is de politie-inzet? Is daar 24 uur politiebewaking of  
toezicht vanuit daar, hoe zit het met mensen van het COA die daarbij aanwezig zijn. En hoe zorgt u 
ervoor dat de verveling niet omslaat in agressie. Even kijken dan de groepen, we hebben 
geconstateerd uit uw brief ook die u daarstraks verstuurd heeft dat er een aantal verschillende, van 
etnische afkomst zijn uit verschillende landen. Hoe gaat u ja hoe kijkt u daar tegenaan, roept dat extra 
agressie op en hoe gaat u dat inderdaad in de kiem smoren. En als laatste had ik nog de vraag 
wanneer gaat u de uitbater van Matchpoint informeren. 
 
De VOORZITTER: Wel zo plezierig. Ja kijk een noodsituatie is een noodsituatie het is een urgentie 
binnen een urgentie en 72 uur is natuurlijk 72 uur. Maar als het 75 uur wordt dan wordt het er 75 en 
als het er 80 worden dan worden het er 80. Heb wel door dat het een crisis is binnen een crisis. Daar 
vraag ik echt uw begrip voor om dat te begrijpen dat het over de schoenen loopt in Ter Apel en 
Lelystad. Dus ik vind het geweldig dat u zegt 72 is 72 maar voor mij is 80 uur ook nog steeds 72 om te 
helpen. Dat is nu aan de orde, niet meer en niet minder. En als men zich verveelt dat dan kan 
uitmonden in agressie, ja alles kan. De witte Roosendalers hier op de Markt kunnen ’s weekends ook 
wel eens zich vervelen en ook agressief tekeer gaan dat hebben we afgelopen weekend nog gezien, 
dus dat is allemaal geen garantie. Mensen, vrijwilligers, begeleiders, stewards ook politiemensen doen 
er alles aan om de orde in die sporthal en ook daarbuiten zo goed als mogelijk te beheersen en te 
begeleiden. En de samenstelling van de groepen, ja of dat de meest ideale is weet ik ook niet  maar 
dat is nu inherent aan zo’n crisisopvang dat mensen gewoon heel simpelweg een dak boven hun 
hoofd moeten hebben, omdat dat anders in Nederland voor deze 200 anders dan een tent ergens in 
een bos of op een grasveld, anders voor deze mensen niet kan worden gerealiseerd. En als 
vanzelfsprekend is de uitbater van Matchpoint doorlopend geïnformeerd en die wist ook met de brief 
van vanmiddag dat die brief er lag en dat wij hier vanavond over zouden spreken. Dus dit is voor dit 
moment onze maximale inspanning om het zo ordentelijk te laten lopen, maar geef het college, geef 
de burgemeester ook enige bandbreedte, vertrouwen zou je ook kunnen zeggen om dit zo goed als 
mogelijk te regelen. En in een kristallen bol kan niemand kijken. Maar we doen onze uiterste best om 
het zo ordentelijk, voor iedereen ook voor de omwonenden en de ondernemers in dat gebied, voor 
iedereen zo acceptabel mogelijk te laten verlopen. Maar we zullen het pas weten maandagavond als 
de mensen weer afscheid nemen van Roosendaal. Voldoende zo? 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde toch vragen of u even de andere 
partijen nog hun mening wil vragen en dan wil ik nog even één minuutje schorsen met de fractie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, als u het… één minuutje. Maar u laat uw oordeel afhangen op het laatst. 
 
De heer HEEREN: Dat heeft u goed begrepen. 
 
De VOORZITTER: Ja. Dat heb ik goed begrepen. De anderen ook. Dan ga ik naar het CDA, mevrouw 
Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, burgemeester. Het CDA is akkoord, dat waren 
we ook al bij het aanbod dat u twee weken geleden deed. We hebben wel nog een procedurele vraag. 
Wat als er een nieuw verzoek komt voor een nieuwe groep als deze groep na 72 uur verder gaat, of 
72 uur plus een verlenging. Bewandelt u dan dezelfde procedurele weg, dus politiek, fractievoorzitters, 
raad erbij betrekken. Dus voor, dit is een vraag voor de nabije toekomst, maar met het verzoek 
absoluut akkoord.  
 
De VOORZITTER: Het antwoord is ja. Steeds opnieuw zal ik naar u terugkomen, nu kon het toevallig 
want dat is wel het mooie van deze cyclus dat we elkaar zo ontzettend vaak zien, dat het nu live kon. 
Maar als het niet anders kan, maar dat heb ik ook geschreven zal het telefonisch of per mail moeten 
inherent aan wat we dan bij de kop hebben maar dan zal ik steeds opnieuw ook gedeeld in het 
Presidium, steeds opnieuw zal het college naar u toekomen om daar met elkaar over te spreken en 
een besluit te nemen. Mevrouw, ja voldoende op dit moment? Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, GroenLinks heeft als standpunt dat wie vlucht voor oorlog en 
geweld humane opvang verdient in Europa en dus ook in Roosendaal, vandaar dat wij de komst van 
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200 vluchtelingen steunen. Wel hebben wij ook de oproep leg het goed uit, want ik moet het ook 
uitleggen aan mijn kinderen en die hebben de GroenLinks ideeën toch behoorlijk met de paplepel 
ingekregen, maar ook door berichtgeving in de media kunnen wij soms ook wat angstig zijn. En ik 
begrijp ook dat mensen soms wat angstig zijn en daarom de oproep leg het goed uit aan al onze 
inwoners.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ook steun vanuit de SP voor de noodopvang. SP vindt dat deze 
mensen gewoon humaan opgevangen moeten worden. Daarnaast vinden wij het ook een landelijk 
vraagstuk, dus wat ons betreft moet Roosendaal  dat gewoon uitvoeren en moeten wij gewoon deze 
mensen opvangen. We hebben nog wel wat aandachtspunten sowieso ook die communicatie, 
informatie aan de inwoners van Roosendaal en daar verstaan wij ook onder informatie over hoe vaak 
bijvoorbeeld zijn deze mensen al verplaatst, want dat kweekt ook enig begrip denk ik voor deze 
mensen want ja als ze van crisis naar crisis komen dan kunnen mensen invoelen wat dat ook zou 
kunnen betekenen voor die mensen. Dan ja, zeker de opvang overdag. Kunnen die mensen gewoon 
naar buiten, dat is één van onze vragen. En doorplaatsen naar reguliere opvang dat noemde u net is 
dat zeker of is het, kan het ook weer zijn dat ze doorgaan naar crisisopvang. En ons aandachtspunt is 
ook heb zorg voor het plaatsen van hele grote groepen mensen bij elkaar met verschillende culturen, 
ja dat levert vaak problemen op en ik denk dat je daar bij voorbaat al bij stil moet blijven staan. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Even u beantwoorden, ook anderen. De informatievoorziening is 
natuurlijk cruciaal om het uit te leggen, toe te lichten en daar zijn we al mee bezig ook vanavond al en 
dat zal voortdurend zo blijven gaan, we hebben ook 06-nummers opengesteld om continu met elkaar 
in gesprek te blijven. Ja, de mensen kunnen ook naar buiten, want het is geen gevangenis dus ze 
kunnen naar buiten. En het doorplaatsen, ze komen nu uit Ter Apel en Lelystad en dat is naar mijn 
beste weten de eerste opvang geweest in termen van registratie en nou ja de medische check, maar 
dit is dan de tweede, de tweede doorplaatsing. Ja wat zal het maandagavond zijn, dan weet ik of wij 
afscheid van ze gaan nemen. Waar ze dan weer terecht kunnen, naartoe moeten, dat is niet aan de 
burgemeester of aan het college. Dat is echt uiteindelijk aan de Staatssecretaris, het COA om ze dan 
weer te plaatsen waar dan weer plek is of ook gerelateerd aan het proces, hun asielaanvraag want dat 
kent ook diverse stadia met ook diverse opvangplekken in die stadia, in dat stadium van 
asielaanvraag dus. Maar dat is denk ik voor nu ook niet echt een wezenlijke, voor nu geldt bottom line 
dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen en dat is verre van wenselijk maar het is niet anders, ja. 
Ja.  
 
Mevrouw OUDHOF: En mijn laatste vraag was de aandacht voor het plaatsen van grote groepen 
mensen met verschillende culturen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Hoe, hoe, hoe wordt daar aandacht aan besteed. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik neem kennis van de groepen en nationaliteiten en samenstellingen zoals ze 
door het COA zijn, zijn aangeboden en we maken er het beste van. Ja, ik, dat is het meest eerlijke 
antwoord dat ik kan geven. Ik ben geen antropoloog dus hoe dat allemaal matcht of niet matcht we 
shall see, om het maar even op z’n goed Nederlands te zeggen. Meneer Verhoeven? 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja crisis noodopvang dat betekent gewoon eerste hulp 
bieden en daar staan wij 100% achter. In dien verstande wel dat vooral ook de ondernemers, directe 
ondernemers daar in de buurt het liefst persoonlijk worden benaderd, want ze zullen een aantal 
vragen hebben die ze ook verder uit kunnen zetten naar hun personeel toe en hun gasten om alles 
ordentelijk te kunnen laten verlopen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja. Morgenochtend krijgen ze allemaal één op één persoonlijk bezorgd een brief 
en daarbij questions and answers en ik ga daar morgenmiddag ook naar toe, daar zal ruchtbaarheid 
aan worden gegeven, ook aan de media en aan de ondernemers dat ze ook rechtstreeks met mij in 
gesprek kunnen komen om hun zorgen, aandachtspunten te delen. Dus we hebben ontzettend veel 
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aandacht, maar dat moet ook, ook voor de omliggende ondernemers in dat gebied, dus. Meneer 
Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, allereerst namens onze fractie onze complimenten voor de 
zorgvuldige wijze waarop u het hele proces behandelt, de manier waarop u ook de antwoorden geeft 
en de wijze waarop u omgaat met communicatie, complimenten daarvoor. Twee weken geleden 
hebben wij volmondig ja gezegd, uiteraard zeggen wij nu ook weer volmondig ja. Wij zijn een zeer 
gastvrije partij. Wij waren erg blij te horen dat u ook aandacht heeft voor activiteiten voor de kinderen, 
dat die in ieder geval ook wat leuke dingen te doen hebben. En aanvullend daarop denk ik dat het 
goed zou kunnen zijn dat ook  de ouders ook betrokken worden bij die activiteiten dat ze niet drie 
weken, drie dagen dan zich aan het vervelen zijn, maar dat ze ook betrokken zijn bij, ik zie u al 
instemmend knikken, dus dat komt vast en zeker goed. Dan wens ik u heel veel succes met het 
bieden van de zorgvuldige opvang.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Van den Beemt. Ik maak voor u plaats zie ik. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse VVD heeft enige tijd geleden 
intern over het onderwerp opvang vluchtelingen gesproken op een moment dat zichtbaar werd dat 
veel gemeenten vroeger of later een vraag zouden kunnen krijgen om een taak op zich te nemen bij 
de opvang van vluchtelingen. Het was toen volstrekt niet bekend of er bijvoorbeeld om een 
noodopvang of om een langdurige opvang gevraagd zou kunnen gaan worden. En de fractie heeft 
toen als volgt besloten, we hebben ons standpunt als volgt samengevat: illegalen zet je uit, 
vluchtelingen vang je op. Wat onze fractie verder vindt van nationale en internationale aanpak, 
oorzaken en dergelijke is niet van belang voor deze raadsvergadering. Nu licht er hier deze avond een 
verzoek en we hebben nu een beeld van waar wij, bewoners en ondernemers in Roosendaal, maar 
ook van Wouw en de andere dorpen mee van doen hebben, noodopvang. Mensen die aan het begin 
van een procedure staan. Ik heb een kwartier geleden contact gezocht met de collega in Breda, de 
fractievoorzitter van de Bredase VVD waar nu die 72 uur er nu ongeveer op moest zitten. En ik krijg 
net door dat die locatie daar op dit moment wordt ontruimd. Dus 72 uur is blijkbaar ook 72 uur. Het 
uitgangspunt van de Roosendaalse VVD dat blijft illegalen zet je uit, vluchtelingen vang je op. Dus 
onze reactie op de vraag van het college is de volgende: ja, vang deze mensen tijdelijk op en doe dat 
alstublieft goed.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan hebben we alle fracties gehad. Dan kijk ik even terug naar 
meneer Heeren u had 1 minuut schorsing gewenst. 
 
De heer HEEREN: Dat is niet meer nodig we hebben net al even intern overlegd en de VLP heeft 
momenteel geen bezwaren mits we dit duidelijk gaan evalueren naderhand en zeker voor een 
volgende noodopvang.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dan constateer ik dat u unaniem bent in het geven van groen licht om 
deze mensen morgen in de loop van de dag te gaan opvangen. Ik kijk even naar mijn 
stafmedewerkers, ja jullie weten wel met wie jullie gaan bellen nu. Ik zie een instemmend geknik. 
Mevrouw Vermeulen we kunnen gaan bellen. Ja, goed. Dan sluit ik dit onderwerp en dan hopen we er 
het beste van.  
 
De VOORZITTER: Het is 20.57 uur ik ga u een ordevoorstel vragen, dat is we houden we ons aan de 
agenda, agendatijdstippen, mogelijk dat er mensen op de publieke tribune zitten of gaan zitten die 
voor Commissiepunten komen, dus heb daar ook aandacht voor. We hebben dus het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoersplan als inhoudelijk stuk en een in te dienen interpellatieverzoek. Ik, laat me even 
een voorstel doen dat praat misschien net het makkelijkst. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om nu 
door te gaan en zeggen van nou ja we pakken nog één onderwerp. Maar ik hecht er ook wel aan als 
we willen dat de burger zich betrokken voelt bij de politiek en de politiek de burger serieus neemt dat 
we ook moeten staan voor de tijdstippen die we communiceren naar buiten toe wanneer wij in raad 
bijeen zijn, wanneer wij in Commissie bijeen zijn. Dus ook al is het er maar één die zich zou storen 
aan het feit dat er geen Commissievergadering is, of die begint om 22.00 uur dan vind ik dat, dan vind 
ik dat lastig. En dan snijdt ons dat in onze eigen doelstellingen die we nastreven om zo direct mogelijk 
en oprecht contact te houden met onze burgers, want dan geven we eigenlijk het slechte voorbeeld. 
Dus ik, ik ben ervoor om de raadsvergadering gewoon te, gewoon te sluiten en dat zeg ik om twee 
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redenen. Ten eerste het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan nou ja er zal verkeer en vervoer zijn 
ook nog over twee weken als we weer de reguliere, even los van een ingelaste volgende week, daar 
hoor ik u al over. Dat verkeer en vervoer dat loopt allemaal niet weg, dus dat kan heel goed. En het 
interpellatieverzoek dat kent niet het vereiste van spoedeisendheid, want dan was het natuurlijk klip en 
klaar dat dat moet. Wat we zouden kunnen doen is dat het interpellatieverzoek nu gewoon sec wel 
even wordt ingediend zonder enig debat, dan is het wel geagendeerd en kunnen we de eerstvolgende 
keer en ik hoor van u wel regulier over twee weken of volgende week een ingelaste. Dan heeft u dan 
wel de garantie dat we dan wel beginnen met dat interpellatieverzoek. Het is een kwestie van, nou ja, 
keuzes maar dat leg ik u, dat leg ik u voor als opties. Misschien ben ik er nog één vergeten, maar dan 
hoor ik het van u wel. Maar hoe wilt u het voor vanavond verder doen. Kan ik weer een zelfde rondje 
maken dat we even kijken waar een gemene deler ontstaat. Misschien meneer De Regt wilt u 
aftrappen? 
 
De heer DE REGT: Wij willen gewoon om 21.00 uur met de Commissie beginnen. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Ik kijk naar de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ik kan leven met diverse voorstellen. 
 
De VOORZITTER: Wat zegt u? 
 
De heer RAGGERS: Ik kan leven met diverse voorstellen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, ja, ja. Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA zou graag de raadsvergadering af willen maken en dan starten met 
het GVVP. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, meneer de voorzitter, we zijn bezig met een pilot in een nieuwe vergadercyclus, 
die pilot die heeft een aantal voor- en nadelen. Ik denk dat we ons moeten houden aan onze eigen 
plannen om die pilot vast te houden en de raadsvergadering nu te beëindigen en door te gaan met de 
Commissievergadering en gewoon in het reguliere overleg verder gaan met de onderwerpen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: De CDA-fractie kan uw voorstel volgen stoppen met de raad, het 
is vanwege consequentie en beginnen met de Commissievergadering dadelijk.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ook GroenLinks kan het voorstel van u volgen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij stemmen ook in met uw voorstel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, ik deel uw mening.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb daarstraks al een punt van orde gemaakt om gewoon de 
raadsvergadering zo goed mogelijk af te maken en dan uiteindelijk verder te gaan met de Commissie. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, tot over twee weken. 
 
De VOORZITTER: Dan constateer ik dat er een overgrote meerderheid is die… meneer Yap? 
 
De heer YAP: Nou misschien nog wel dan ook voor vanavond, want ik begrijp dat de raad wordt 
afgerond nu en over twee weken staat pas de volgende raadsvergadering op de agenda. Maar dat 
interpellatieverzoek hangt nauw samen met een onderwerp wat weer in de Commissie kan worden 
behandeld en dat zou wel praktisch zijn als dat dan ook weer niet op één en dezelfde avond zal 
plaatsvinden, omdat je dan wel even wil nadenken over de antwoorden daarop van de betrokken 
portefeuillehouders. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, die interferenties die we dan gaan krijgen, dan kijken we wel even hoe dat 
dan weer loopt, maar het is nu even voor, voor, voor de orde wat we op dit moment doen. Dan 
constateer ik toch dat er voor nu een overgrote meerderheid is die zegt sluit deze raadsvergadering. 
We vatten de Commissievergadering aan volgens de agendering zoals die voorligt en we komen dan 
regulier over twee weken bijeen dan staat als eerste op de agenda het GVVP dan zal het 
interpellatieverzoek worden ingediend en dan ook in dat tijdsbestek als we 19.30 uur beginnen worden 
afgewikkeld.  
 
5. Sluiting 
De VOORZITTER: Ik sluit de raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
15 oktober 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


