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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 
 

 

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 28 september 2017 
 
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 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 56 Vaststelling bestemmingsplan Majoppeveld 
b. Voorstel 57 Richtlijnen Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 
c.  Voorstel 58 Vaststellen van de verordening kwaliteit, toezicht en handhaving 
 Omgevingsrecht 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 59 Roosendaal 750 jaar 
 
7. C-CATEGORIE 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van Poppel, wethouders.  
De dames: M.C.J. Frijters (VVD), Mevr. M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 
A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP),  
De heren: M. Aygün (CDA), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R.G.J. 
van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse 
Lijst), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. 
Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), M.A.K. van 
Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA) R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 
(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig:  

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers, wethouder. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), W. Claessens-Vloedgraven (SP). 

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), H.W. Emmen (D66), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD).  
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1. Opening  
De vergadering is geopend om 20.20 uur. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u allemaal zou willen plaatsnemen dan open ik onder welkom 
aan u allen de raadsvergadering. En ik meld de afwezigen, dat zijn er veel, dat zijn er eigenlijk te veel 
vind ik als het over een raadsvergadering gaat. Maar goed iedereen zal moverende redenen hebben. 
Ik meld afwezig mevrouw De Beer en mevrouw Claessens en de heren Wezenbeek, Breedveld, 
Missal, Goossens en Emmen en Van den Beemt. Ik ben niemand vergeten? Nee, want die kan niet 
zeggen dat die vergeten is anders zou die hier zitten. Goed. Mevrouw Schenk, wethouder Schenk laat 
zich verontschuldigen van de zijde van het college. Dan heb ik iedereen zover wij dat weten. Iedereen 
gemeld bij de opening.   
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de raadsagenda. De heer Klaver wil daarover het woord. 
Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, zou ik een eerste termijn nog kunnen krijgen bij agendapunt 6, wij 
hebben een motie hier voorbereid liggen. 
 
De VOORZITTER: Ja, over 750 jaar stad. U heeft het bij deze dan ook geagendeerd om de motie in te 
dienen. De, zo meteen de voorzitter de heer Gabriëls die dat deel zal voorzitten heeft het gehoord en 
begrepen. Oké. Anderen nog van u raad over de agenda? De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zoals vanavond in de dagmail te lezen viel ik hou het u even 
kort voor. De VLP verzoekt bij het vaststellen van de raadsagenda om de behandeling van 
raadsmededeling 41-2017 Implementatie HbHplus aan te houden totdat de uitkomsten van de 
mediation bekend zijn. Pas na afloop van de mediation kan worden vastgesteld of een debat wenselijk 
is. De VLP-fractie geeft de signalen uit de samenleving uiteraard door aan het college en oefent haar 
controlerende taak onderwijl gewoon uit tijdens het mediation traject. 
 
De VOORZITTER: Ja, dus uw voorstel is om dit agendapunt, agendapunt 7 voor nu van de agenda af 
te halen en dan komt dat t.z.t. weer terug naar het afgelopen zijn van de mediation. Kunt u daarmee 
instemmen dat wij agendapunt 7, 7.a de raadsmededeling Implementatie Hulp bij de Huishouding- 
plus (HbHplus) dat dat vanavond van de agenda wordt afgevoerd? Ja, dat is akkoord. Dus dan is dat 
punt geschrapt. Anderen nog van u over de agenda? Nee? Dan gaan wij het vanavond, dan gaan wij 
het zo doen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
28 september 2017 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 3 dat is het vaststellen van de besluitenlijst van u 
vergadering van 28 september jongstleden. Er zijn bij de griffie geen voorstellen tot amendering 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u kunt instemmen met het verslag met de besluitenlijst? Dat 
is het geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, dat zijn 4.a ingekomen stukken. Lijst van aan u raad geadresseerde 
brieven. Kunt u instemmen met de manier waarop het college die brieven zal afdoen? Dat kunt u. Dan 
gaan wij dat zo doen.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.b, dat zijn de beantwoording van schriftelijke vragen uwerzijds. 
En we hebben drie vragen, antwoorden moet ik zeggen, aangemeld gekregen van uw kant uit om 
daar nog een aanvullende vraag over te stellen. Ik begin bij de eerste dat gaat over het afsluiten van 
de fietsroute over de Gastelseweg naar Oud-Gastel ingediend door de fractie van de SP. Wie mag 
ik… Mevrouw Oudhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden de reactie van de wethouder vallen onder 
het type kort door de bocht antwoord. We zouden hier toch ook meer een belangenafweging willen 
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zien, althans willen horen of die geweest is. De belangen van die grote bedrijven die worden hier in 
Roosendaal wel voldoende gewaarborgd vinden wij. Maar hoe zit het nou met de belangen van onze 
fietsers. Als SP willen we graag wat meer inhoudelijk geantwoord worden. Dus vraag aan de 
wethouder kunt u ons een overzicht geven van de verwachte verkeersbewegingen bij dit nu afgesloten 
fietspad en waarom keuzes gemaakt zijn zoals ze gemaakt zijn. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Dank u wel, voorzitter. Ja, het aantal verkeersbewegingen kan ik u op dit moment nog 
niet melden, want dat moeten we even checken hoeveel auto’s. Er gaan ongelooflijk veel vrachtauto’s 
rijden, want de Lidl is een e-depot dus dat rijdt dag en nacht door. Volgens mij wil je daar niet fietsen. 
En de belangenafweging, ja daar kun je altijd over van mening verschillen. Maar als Veilig Verkeer 
Nederland Halderberge vooral vindt dat het gevaarlijk is en die een voorkeur hebben voor het fietspad 
eromheen dat heeft geen, dat fietspad wordt, daar zijn geen ontsluitingen op. Dat wordt nergens 
gekruist door een uitweg van wie dan ook. En de uiteindelijke omweg, want we hebben hem gefietst, 
moet u weten is 240 meter. En er wordt nu volop gebruik van gemaakt. De jeugd vindt dat bijna prima 
waarschijnlijk.  Maar als u het aantal verkeersbewegingen, maar dat is dan nu nog een aanname want 
dat weten we nog niet. Maar als u die graag wilt weten dan kunnen we dat natuurlijk even opzoeken. 
 
De VOORZITTER: Met dit antwoord moet u het doen.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, misschien kunnen we ook nog een plattegrondje krijgen van de 
omgeving en van de uitritten van de logistieke bedrijven, dat zou ook al veel meer uitleg geven denk ik 
van waarom dat is, zo voor gekozen is. 
 
De VOORZITTER: De wethouder knikt ja. Ja, oké. Dan ga ik, blijf ik bij de fractie van de SP inzake 
aanvullende vragen aan ondergetekende inzake de overlast Stationsbuurt. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel. Dank u wel, voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen. 
Wij zijn blij dat de verouderde nota van 2008 van de arbeidsmigranten in Roosendaal geëvalueerd 
gaat worden ook verheugd dat het onderwerp overlast gevende arbeidsmigranten eindelijk eens in de 
bredere context aandacht krijgt dan alleen maar optreden met repressie, handhaving en toezicht. De 
SP is van mening dat Roosendaal in toenemende mate te maken krijgt met deze doelgroep, dat ze 
zich dan natuurlijk aan de regels moeten houden. Dan vinden wij we moeten ze ook fatsoenlijk 
behandelen onder andere huisvesting en normale lonen. Dan kom ik toe aan de vraag. De 
burgemeester geeft aan bij het onderzoek ook de regio te bereiken. Betekent dat dat we ook 
onderzoeken hoe het staat in vergelijking met Roosendaal met het aantal arbeidsmigranten in nabij 
gelegen steden en hoe de aantallen eventueel te verklaren zouden zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel voor uw vraag. Kijk het is niet zoals we die regiotafel destijds 
hadden die we Brabantse Wal noemden om vluchtelingen en statushouders te verdelen naar rato, dat 
zou ik kunnen proeven uit uw vraagstelling. Iedere gemeente is natuurlijk primair ook verantwoordelijk 
voor de huisvesting van natuurlijk een x-aantal wat je probeert. Wethouder Theunis is actief op dat 
dossier in te regio om te kijken van nou een evenredige verdeling dat de balans ontstaat in het 
huisvesten van arbeidsmigranten. Dat proberen we in collegiaal verband zo goed als mogelijk te doen. 
Maar ik ben in ieder geval niet op de hoogte althans van kwantitatieve doelstellingen per gemeente. 
We hebben hier bedrijven als bijvoorbeeld Primark logistiek, andere dingen die per definitie veel Oost- 
Europese EU-burgers zal aantrekken om te werken, omdat daar simpelweg weinig Nederlanders voor 
te porren zijn. Dus je blijft altijd wel in dat opzicht verschillen houden per gemeente in het West-
Brabant verband maar we proberen met elkaar wel om in goed gesprek te zijn om de nou ja laat me 
dat wat kort door de bocht misschien formuleren om de lasten en lusten zo goed als mogelijk onder 
elkaar te verdelen. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan de laatste nadere vraag van de fractie van de VLP inzake de 
spoorwegovergang Kade deel 3. Wie stelt die vraag? De heer Van Gestel? Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga u blij maken net zoals mevrouw Oudhof twee 
vragen hiervoor. We hebben gevraagd of het mogelijk was om een tekening te kunnen ontvangen 
zodra beschikbaar. Het antwoord erop was heel verheugend te lezen. Dan is eigenlijk, rest ons nog de 
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vraag of die op de actielijst kan, omdat zodra die dan beschikbaar is dat wij hem kunnen ontvangen. 
Niet meer, niet minder, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. Ja. Het antwoord is namens wethouder Lok Ja. Ja, oké. 
 
c. Actielijst en Motielijst 
De VOORZITTER: Dan zijn wij door de schriftelijke vragen en de beantwoording heen. Rest ons wat 
we één keer in de vier weken doen om nog even stil te staan bij de actielijst en de motielijst. Ik stel 
aan de orde de actielijst. Zijn daarover nog op- of aanmerkingen uwerzijds. Meneer Brouwers? 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Punt 2017A12 raadsvoorstel Wielerexperience die 
beantwoording hebben wij inmiddels van betreffende projectleider ontvangen, dus deze kan van de 
lijst. 
 
De VOORZITTER: Ja, de griffie noteert mee. Dus die kan van de actielijst. Oké, prachtig. Niemand 
anders meer over de actielijst? Nee? Oké. Dan gaan we naar een andere mooie lijst, die heet 
motielijst. En daarover of daarvoor hetzelfde verhaal. Een uwer daarover een vraag, opmerking of kan 
er iets worden geschrapt?  Het is altijd buitengewoon fijn om dat te doen, want dat ruimt zo lekker op.  
Nee, dat is nog niet het geval. Nou, u neemt v.k.a. de motielijst bij deze.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 56 Vaststelling bestemmingsplan Majoppeveld 
De VOORZITTER: Eens even kijken waar we nu zijn. We zijn bij agendapunt 5 dat zijn de zogeheten 
hamerstukken. Agendapunt 5.a handelt over het vaststellen van het bestemmingsplan Majoppeveld. 
Wil een uwer daarover een stemverklaring vooraf? Als dat niet is dan breng ik met hamerslag het 
voorstel in stemming waarbij aangetekend is dat de heer Van Gestel van de fractie van de VLP wordt 
geacht zich te hebben onthouden van stemming over dit onderwerp. En hiermee kan dit bij hamerstuk 
worden afgedaan en is het voorstel aanvaard.  
 
b. Voorstel 57 Richtlijnen Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b richtlijnen Begroting 2019 gemeenschappelijke Regelingen. Ook 
hier één uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan zijn wij conform.  
 
c.  Voorstel 58 Vaststellen van de verordening kwaliteit, toezicht en handhaving  
 Omgevingsrecht 
De VOORZITTER: Vaststellen van de verordening kwaliteit, toezicht en handhaving Omgevingsrecht. 
Ook hier weer een uwer behoefte om daar iets van te voren nog over te zeggen? Niet? Dan is ook dit 
stuk bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 59 Roosendaal 750 jaar 
De VOORZITTER: Vervolgens agendapunt 6.a handelend over het raadsvoorstel Roosendaal 750 
jaar en ik geef het voorzitterschap in handen van de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Aan mij de eer om dit feestelijke agendapunt en raadsvoorstel af te 
handelen verder. Voor zover mij bekend heeft de VLP aangegeven geen eerste termijn meer nodig te 
hebben. Dan resteren naar mijn informatie de Nieuwe Democraten, de Roosendaalse Lijst en de PvdA 
en ook wel in die volgorde. De heer Brouwers heeft een opmerking. 
 
De heer BROUWERS: Ik zou toch graag een eerste termijn willen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dan ben ik verkeerd geïnformeerd. U mag een eerste termijn hebben, dat mag. 
Dan wordt de volgorde eerst de VLP, dan de Nieuwe Democraten, dan de Roosendaalse Lijst en dan 
de PvdA. En dat gezegd hebbende mag de laatste spreker ook gelijk zijn eerste termijn komen 
inleveren. De heer Brouwers ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Over 59 dagen viert Roosendaal feest, 750 jaar 
Roosendaal. 2 januari gaat het dak eraf in de kerk waar Start spreading the News een fantastisch 
concert gaat geven. Roosendaals muzikaal talent ten top. Voorzitter, in 2015 zijn er al budgetten 
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vrijgesteld voor het 750 jarig feest, in 2016 is daar nog een ton bijgevoegd. En wij hebben toen al aan 
de betreffende portefeuillehouder aangegeven voorzitter als u meer geld nodig heeft u vindt ons aan 
onze zijde. Het budget is momenteel 500.000 euro met de garantstelling daarbij komen we op 750.000 
euro, waarvan wij ervan uitgaan dat dit geld ook binnen zal gaan komen. Voorzitter, voor ons betreft 
zal dit dan ook een A-stuk zijn. Wat een ander onderdeeltje betreft zijn de leges. In het 
Begrotingsoverzicht kunnen wij lezen dat hier de kosten voor leges worden toegevoegd. Maar dan 
denken wij er zijn nog meer evenementen in Roosendaal komend jaar waarom moeten die dan de 
leges betalen en wat gaan ze doen als hun aangeven van ik kan hem ook onder het mom van 750 
jaar zetten. Moet ik dan ook betalen of krijg ik dan vrijstelling. Voorzitter, wij zijn dan ook genegen om 
volgende week tijdens de Begrotingsbehandeling een amendement in te dienen om alle leges voor de 
evenementen gratis te maken. In de Begroting wordt ongeveer rekening gehouden met een bedrag 
van 18.000 euro. Dus wij zullen dat amendement indienen volgende week. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers voor de eerste termijn van de VLP. Dan ga ik naar 
de Nieuwe Democraten, dat is de heer Beesems. Meneer Beesems uw 5 minuten voor de eerste 
termijn gaan in. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik hoop ze niet nodig te hebben. 750 jaar Roosendaal, ja 
we mogen feesten. Sterker nog de eerste tekenen van Roosendaal 750 zijn al zichtbaar in de 
binnenstad. In de Commissievergadering is al veel over het onderwerp gesproken. De Nieuwe 
Democraten hebben aangegeven met amendementen te komen. Dat doen we dan ook. Inmiddels is 
er nadere informatie beschikbaar over de begrotingen van diverse onderdelen. Dat wil niet zeggen dat 
wij het eens zijn met de totale financiering. Met name zoals ook in de Commissie aangegeven door 
verschillende partijen waaronder ons, vinden wij het niet wenselijk een garantstelling af te geven 
zonder dat daartoe een formele inspanningsverplichting ligt voor het comité. We denken een goede 
oplossing gevonden te hebben om zowel het financieel goed te regelen als het voorkomen van een 
hoofdelijke aansprakelijkheid voordat enerzijds de tering naar de nering wordt gezet en anderzijds de 
inzet wordt beloond. Daartoe willen we een amendement indienen met de titel “Financiering 
Roosendaal 750 jaar”.  
 
De VOORZITTER: Dient u hem in, meneer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Ik wil me graag beperken tot het dictum. Besluit: In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een extra krediet voor de viering van 750 jaar Roosendaal in 2018 van 50.000 
euro bovenop het reeds beschikbaar gestelde bedrag van 200.000 euro. En voor elk bedrag dat de 
Stichting Roosendaal 750 jaar in het kader van haar inspanningsverplichting verwerft, een gelijk 
bedrag beschikbaar te stellen tot een maximum van in totaal 250.000 euro.  
 
De VOORZITTER: Het amendement heet “Financieren Roosendaal 750 jaar”, krijgt mee als 
nummering 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Gaat u verder meneer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij gaven ook de missing link aan met citymarketing. We 
willen geborgd hebben dat de kwartiermaker betrokken wordt bij de uitwerking van de festiviteiten 
rondom Roosendaal 750. Het is de gelegenheid voor een kwartiermaker om zaken af te stemmen en 
eventueel verder uit te werken richting het strategisch plan om Roosendaal te promoten. Daarom het 
amendement “Roosendaal 750 - betrekken Citymarketing/kwartiermaker Citymarketing”. 
 
De VOORZITTER: U mag hem indienen. 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel. Ook hier het besluit. Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen:  
In de plannen wordt rekening gehouden met citymarketing. Voor in ieder geval de activiteiten die 
onder verantwoordelijkheid van de Stichting Roosendaal 750 jaar vallen en/of in samenwerking met 
de Stichting Roosendaal 750 jaar worden georganiseerd, geldt dat de ‘Citymarketeer/kwartiermaker 
Citymarketing’ wordt betrokken bij de verdere uitwerking.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Roosendaal 750 jaar betrekken Citymarketeer/ 
kwartiermaker Citymarketing” en krijgt mee als nummering 2 en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. Meneer Beesems gaat u verder. 
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De heer BEESEMS: Tot slot, voorzitter vinden wij dat de Roosendalers zo we al kunnen spreken van 
de Roosendaler een blijvend aandenken zou moeten overhouden aan het feit 750 jaar Roosendaal. 
Natuurlijk hebben we gelezen over een beeld wat voor iedere Roosendaler te zien is en ook voor 
mensen die van buiten komen. Wij zoeken naar iets meer specifieks wat regelrecht verwijst naar 
Roosendaal en dat per inwoner of per adres verstrekt gaat worden. De uitvoering en de invulling 
daarvan laten we graag aan het comité over. Daarom amendement numero 3 als het mag voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS:  Een nieuw beslispunt toe te voegen. De Stichting Roosendaal 750 jaar doet 
onderzoek naar een passend, blijvend aandenken voor de inwoners van Roosendaal per adres of per 
individu. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Roosendaal 750 jaar blijvend aandenken voor de inwoners”. 
Krijgt mee als nummering 3 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Maakt u uw termijn af 
zou ik zeggen of misschien bent u al klaar. 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Graag gedaan. Dan ga ik door naar de volgende op mijn lijst en dat is de 
Roosendaalse Lijst en dat is de heer Van Dorst. De heer Van Dorst uw 5 minuten gaan voor de eerste 
termijn in.  
 
De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. De viering 750 Roosendaal is een kans om je ambities 
en kracht te laten zien als stad, een kans om je stad te promoten en nieuwe verbindingen te maken. 
Kortom, wij moeten laten zien dat wij een geweldige stad zijn. Daarom heeft de Roosendaalse Lijst in 
de Begroting van 2015 het initiatief genomen een motie in te dienen om hiervoor geld te reserveren. 
De Roosendaalse Lijst heeft tijdens de Commissie vragen gesteld en aanvullende informatie gevraagd 
over dit voorstel. Misschien waren wij kritisch maar zo’n verjaardag van 750 jaar vier je maar één keer. 
We hebben nu meer duidelijkheid gekregen en meer inzicht gekregen tijdens de Commissie over de 
promotie van onze stad, over de garantiestelling. Het verschil tussen de kostenraming sport 40.000 en 
cultuur 350.000 euro, de antwoorden waren ons duidelijk. Complimenten aan de Stichting voor het 
vele werk wat zij al gedaan hebben. En wij wensen de Stichting veel succes met al dat werk wat al 
gedaan moet worden. Wat ons betreft kan het feest beginnen en kunnen we laten zien wat een 
geweldige stad wij zijn. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Dorst. Dan ga ik naar de PvdA. Ik neem aan de heer 
Klaver? Ja, dat is het geval. De heer Klaver voor een eerste termijn van de PvdA. Meneer Klaver uw 5 
minuten gaan in, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Dank, voorzitter. In de Commissievergadering hebben wij en dat waren wij met 
meerdere fracties al de loftrompet uitgestoken richting portefeuillehouder en waar zit hij de heer 
Verbogt van de Stichting. Die toch eigenlijk al groots werk hebben verricht en ik ga er ook vanuit, onze 
fractie gaat er ook vanuit dat de beide heren toch in december in een uiterst goede conditie zullen 
gaan verkeren, want zo’n heel jaar feest, voorzitter, ga er maar aan. U weet dat zelf hoe dat is, zo’n 
heel jaar feest. Dus ik wens de heren daarbij succes en dat feest gaat zeker lukken daar heeft onze 
fractie alle vertrouwen in. En toch, voorzitter, je hebt wel eens van die thema’s die op ieder moment 
nog eens kunnen terugkomen. Dit is zo’n moment. Het thema van de stadsmarkeringen, de roos die 
op de Televisietoren en ook de gloeilamp die op de Philipstoren kan staan die zul je een keer moeten 
ontsteken. Die zul je als Roosendaalse roos een keer trots moeten laten prijken. En wat wil nu, 
voorzitter, verschillende marketeers, echt marketingmensen van verschillende bedrijven die eigenlijk 
vaak tegen ons zeggen van hoe kan het nou dat Roosendaal zo’n gratis moment, tuurlijk kost een 
investering geld, dat je dat laat liggen waar zoveel mensen voorbij rijden. Je kan rapporten 
volschrijven over citymarketing, maar eigenlijk staat de mogelijkheid daar alleen onbenut. Die 
mogelijkheden zijn er en dit is toch het moment. Want als er een moment is bij 750 jaar dan zul je ze 
in januari klaar moeten hebben toch in ieder geval voor minstens een jaar. Voorzitter, ik rond af. Wij 
kennen dit college, wij kennen niet alleen de portefeuillehouder maar ook de wethouders, die vaak dat 
hele mooie adagium kennen en dan zeggen ze en anders dromen ze het ’s nachts of er is een weg of 
ik vind een weg of ik maak een weg. Voorzitter, de motie. Van mening zijnde dat de markante 
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Televisietoren en Philips schoorsteen voor Roosendaal beide symbolen van zichtbaarheid, innovatie 
en verbinding zijn waar zeker in het kader van 750-jarig bestaan van Roosendaal in 2018, voorzitter, 
extra aandacht op gevestigd mag en ik zou haast willen zeggen, moet worden. Overwegende dat 
deze stadsmarkering als baken voor Roosendaal 750 kunnen dienen, ik zou zeggen moeten dienen. 
Op de Philips schoorsteen een gloeilamp en op de Televisietoren een roos van Roosendaal 
geprojecteerd zou kunnen worden om de zichtbaarheid van beide markante symbolen in het 
jubileumjaar meer kracht en glans, voorzitter, bij te zetten. Draagt het college van B en W op: 
Ervoor zorg te dragen dat gedurende het gehele jubileumjaar op de Philipstoren of schoorsteen een 
gloeilamp en op de Televisietoren een roos van Roosendaal zichtbaar is. Gaat over tot de orde van de 
vergadering. En dan staat eronder nog niet D66 Alex Raggers, VLP Wilbert Brouwers, GroenLinks 
Klaar Koenraad en Partij van de Arbeid, Paul Klaver. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Klaver. Deze motie heet “Symboliek van zichtbaarheid, 
innovatie en verbinding” en krijgt mee nummer 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En 
u heeft een interruptie van de heer Beesems van de Nieuwe Democraten. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Is de PvdA van mening dat dit thuishoort bij Roosendaal 
750 of is die van mening dat het thuishoort bij de citymarketing?  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, het hoort bij de stad Roosendaal en zoals u weet de roos van 
Roosendaal wordt al vanaf 2013 bepleit. En het is goed dat u die vraag stelt want ik heb eigenlijk zelf 
vergeten te zeggen dat eigenlijk beide ideeën door het college al vragenderwijze zijn omarmd als 
zijnde wij zijn in de uitvoering aan het kijken. Het hoeft niet, het heeft niks te maken met het budget 
750 jaar dat zal zeker goed besteed worden. Citymarketing hoort het bij thuis, maar uiteraard in het 
jubileumjaar daar moet u de koppeling zien, zul je dit moeten laten gloriëren.  
 
De VOORZITTER: De heer Beesems nog een aanvullende vraag? 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, één van andere orde, voorzitter. Ik hoor u net noemen 2013. In 2013 
is door de Nieuwe Democraten het rapport “Anders bekeken” naar voren gebracht met 101 nuttige 
aanbevelingen, daar stond niets anders in dan wat u nu vraagt naast een aantal partijen.  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ere wie ere toekomt en degene die dat geschreven heeft die heb ik al 
laten weten dat die vraag zou komen. En dat antwoord zou zijn de Nieuwe Democraten zijn goede 
stamhouders en goede ideeën-dragers en verdienen ook alle lof daarvoor. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: De heer Boons van de VVD een interruptie voor de heer Klaver. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter als ik het dictum lees dan staat er in het gehele 
jubileumjaar. Meneer Klaver bent u tevreden als het na 2018 de roos weer gaat verdwijnen of zou u 
hem liefst daar permanent hebben. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dit lijkt me een retorische vraag van de heer Boons. Je moet bescheiden 
beginnen meneer Boons en dank ook hier voor deze vraag. U zult begrijpen als het kan dan kan die 
roos nooit meer uit en die gloeilamp van Philips heeft letterlijk zijn bestaan gekregen maar die zal hier 
voor altijd blijven schijnen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Klaver. Dat waren de eerste termijnen van uw zijde. Dan ga ik 
naar de portefeuillehouder in deze en kijk of hij de vragen die gesteld zijn kan beantwoorden. Ga uw 
gang. 
 
De heer NIEDERER: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan de sprekers. Nou ja u ziet al dat de stad 
al gloeit van het komend feestjaar door op de kerstverlichting in de stad al “750” op die bolletjes te 
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zetten. Hoeven we als overheid niets aan te doen, gebeurt vanzelf. En dat is de bedoeling het is een 
feest van en voor en door onze inwoners. Ik ga maar meteen met de amendementen van de heer 
Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten. Ik zal met het beste nieuws beginnen, ik ontraad 
ze alle drie. En nee, maar ik zal u vertellen, ik zal u vertellen waarom. Ik zal u vertellen waarom. 
Amendement 1 de financiering, ja die ontraad ik ten zeerste, want dat slaat het fundament weg onder 
het programma zoals we het tot dusver, we het Stichtingsbestuur de heer Verbogt en de zijnen 
hebben gemaakt. Omdat als je het scherp of gewoon leest u eigenlijk zegt onder sub 1 van het dictum 
dat wij nu als wij dat amendement aanvaarden vanavond 250.000 euro krijgen voor 750 jaar stad. En 
dat voor het overige het dictum onder 2 via crowdfunding de Stichting moet gaan werken aan de 
250.000 euro en dat leggen wij dan als gemeente bij althans tot een maximum van 250.000 euro. 
Maar dat betekent dat als dit amendement wordt aanvaard dat per morgen niet scenario B maar 
scenario Z in werking treedt, want dan moeten we het hele programma eigenlijk stoppen, cancelen. En 
dan vermageren wij het tot deze 250.000 euro, omdat we hebben dan ontzettend veel andere 
activiteiten, die we gewoonweg niet meer financieel kunnen bolwerken. Ook niet in het vooruitzicht van 
die crowdfunding, want dat blijft altijd ondanks dat de inspanningsverplichting van het city bestuur 
meer dan 100% is om die 250.000 euro binnen te halen daar twijfelt de Stuurgroep geen moment 
over. Maar dan is het nog wel een onzekere factor voor het Stichtingsbestuur zelf wat betreft 
hoofdelijke aansprakelijkheid en ook voor het vertrouwen dat andere partijen hebben in dat 
Stichtingsbestuur om activiteiten die ze nu al moeten ontplooien bijvoorbeeld het schrijven het boek 
750 jaar. Ja, facturen komen nu binnen en zullen moeten worden betaald, omdat wij volgend jaar niet 
van mensen kunnen verwachten om dan ineens in de benen te gaan als er voldoende geld 
beschikbaar is. Dus ik zou dat amendement met kracht willen ontraden, want dan is er weinig 
feestelijkheid. Amendement 2 en dat geldt eigenlijk ook voor amendement 3. Op zichzelf begrijpelijk 
en sympathiek daar gaat het niet om, maar ik vind ze alle twee overbodig. En we moeten ook geen 
overbodige moties en amendementen in stemming brengen. De Citymarketeer/ kwartiermaker 
citymarketing, waarom overbodig? We doen het al. Er is al door het Stichtingsbestuur zeer intensief 
overleg met de kwartiermaker citymarketing maar ook met Collectief Roosendaal en de VVV. En het 
mooie is dat onze communicatieadviseur Roosendaal 750 jaar exact dezelfde persoon is als van de 
Citymarketing. Dus we doen het al datgene wat u vraagt. Dus om reden van overbodigheid zou ik hem 
willen ontraden. Amendement 3 zou ik ook willen ontraden. Blijvend aandenken voor de inwoners. 
Ook niet dat het idee dat u schrijft niet aanspreekt, integendeel. Daar heeft u gelijk in. Alleen ook dat 
zit al in de programmering zonder in te kunnen gaan op de specifieke ideeën, want ik kan niet, het 
Stichtingsbestuur kan ook niet alles prijsgeven maar het city bestuur zit nadrukkelijk op de lijn om voor 
de inwoners, want dat is ontzetten belangrijk, iets blijvend te realiseren ten behoeve van het feestjaar. 
En het Stichtingsbestuur denkt met een aantal mensen nu concreet na om dat bijvoorbeeld in de vorm 
van een kunstwerk te doen. In elk geval iets tastbaars, zichtbaar, voelbaar voor al onze inwoners dat 
ze na jaren na 2018 nog steeds op die manier op een prominente plek in onze gemeente, in onze stad 
worden herinnerd aan het belangrijke mijlpaaljaar, feestjaar 2018. Dus ook hiervoor geldt we doen het 
al, het is verdisconteerd in het programma, dus ook in dat opzicht overbodig. Nu de motie ingediend 
door de heer Klaver met een trits aan andere fracties en partijen. Sympathiek we zijn er zeker voor in 
om samen met het Stichtingsbestuur daar eens naar te kijken. Maar ik moet kijken om een weg te 
vinden. Wel even twee dingen, in het dictum zegt u dat dat gedurende het gehele jubileumjaar moet. 
Dat is dus 365 dagen. De torens zijn niet van ons. Het zou zomaar kunnen dat de eigenaar van de 
Televisietoren zegt ja ik vind het geweldig laserstraal maar die roos bij ons op de toren. Maar 
Rijkswaterstaat die ook de verkeersveiligheidsaspecten dat al die automobilisten kijken naar die roos 
en dan vervolgens in de vangrail zitten en zo zijn er nog wel andere dingetjes die niet onoverkomelijk 
zijn, maar waar we wel even bij moeten stilstaan. En het zou zomaar eens kunnen dat de eigenaar 
zegt beste vrienden laat mij dat nou doen in uw feestjaar in november als voorbeeldje of de eerste 
week van het nieuwe jaar om even die start spreading the news ook langs die weg zeg maar tot uiting 
te brengen. Dan wil ik uw motie zo verstaan dat u dan ook goed vindt. En u denkt aan een gloeilamp 
op de schoorsteen. Ja, dat is logisch Philips. Maar misschien is het ook wel leuk om 750 op die 
schoorsteen te doen met gloeilampjes, dat stel ik mij zo voor. In Amsterdam zie je vele voorbeelden 
van gloeilampjes en daar kun je hele mooie letters en reclame-uitingen mee maken. Maar even 
zonder dollen dat gaan we met de schoorsteen Philips even bekijken of dat kan, zit ook een 
kostenplaatje aan. Dat zou misschien wel het hele jaar kunnen branden, want een lamp is een lamp. 
En die Televisietoren ja geef het city bestuur de ruimte om dat met de eigenaar toch wel even te 
bespreken. En dan nou laat ons dan gaan voor wat kan, ook al is het dan niet wellicht 365 dagen in 
het jaar. 
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De VOORZITTER: De heer Niederer, een interruptie van de Klaver van het PvdA. Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, heeft u daar nog een wijziging tekst voor nodig als ik u zeg van als ik uw 
schone ogen geloof dat ik zeg die uitvoering… 
 
De heer NIEDERER: Doe dat nou maar eens. 
 
De heer KLAVER: Heeft u dan nog een wijziging voor de tekst nodig of verstaan wij elkaar? 
 
De heer NIEDERER: Nee, het staat als een huis. Het staat als een schoorsteen, het staat als een 
Televisietoren. Daar heb ik geen motie ja dien hem in maar ik versta de motie, het dictum aldus zoals 
nu besproken en de notulen van deze vergadering vind ik onderdeel uitmaken van de interpretatie van 
het dictum en dan kan ik en de heer Verbogt kunnen daar  keurig mee uit de voeten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Niederer. Dan gaan wij over naar de tweede termijn en dan 
begin ik zoals gebruikelijk met de partijen of de fracties die nog geen eerste termijn gehad hebben. Ik 
kijk even, dat is de heer Boons van de VVD en dat is de enige die nog een eerste termijn had en een 
tweede termijn wilde. De heer Boons u bent welkom achter het katheder. Uw drie minuten voor uw 
tweede termijn gaan nu in. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de VVD is blij met en kan zich totaal vinden in de 
initiatieven van de Stichting zoals ze ontplooid zijn. Ik begrijp uit de krant dat ze nog zoeken naar meer 
initiatieven of naar meer ideeën. Nou ik denk dat dat best wel mogelijk is. Hadden wij in de Commissie 
nog vragen over de garantstelling? Nou, die laten we varen. Wij vinden het prima zoals het verwoord 
is en zo het is vastgelegd. Zoals de portefeuillehouder al aangaf in de garantstelling of over de 
garantstelling wij willen niet snijden in het programma, want het programma ziet er goed uit. En we 
willen ook het Stichtingsbestuur geen strop om de nek hangen. Rest mij nog, voorzitter, om de 
Stichting het allerbeste en veel succes te wensen met het organiseren van het programma. En wij 
wensen de bewoners en onszelf een prachtig feestjaar toe. Moet ik iets zeggen over de 
amendementen of, nee dat doen we, nee… Oké.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Boons. Ja, een wat amusante tweede termijn wat past bij dit 
raadsvoorstel wat een feestelijk karakter heeft, dus helemaal in sfeer zou ik zeggen. Van degene die 
in eerste termijn een bijdrage geleverd hebben wie kan ik noteren voor een tweede termijn? Ik denk 
dat dat niet… Herstel. De heer Beesems, Nieuwe Democraten. De heer Beesems, ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp goed het ontraden door de portefeuillehouder 
over de financiering. Wij ook wensen de Stichting heel veel succes toe. Wij zien alleen dat als er 
problemen zijn dat daar de Roosendaler de dupe van kan worden. Wij verwachten dat niet maar we 
wilden die zekerheid gewoon ingebouwd hebben, dat is één. Twee, het amendement zullen wij 
intrekken omdat het als het is overgenomen of al in uitvoering is gebracht met betrekking tot de 
Citymarketeer. En het amendement 3 laten we staan. Dat brengen wij ook in stemming omdat de 
portefeuillehouder aangeeft zoals ik ook in mijn bijdrage heb aangegeven. De Nieuwe Democraten 
zien inderdaad dat beeld, maar wat wij vragen in het amendement is een aandenken. Hoe groot of 
hoe klein dan ook maar daar moet wel aan gedacht worden per adres of per individu. Met andere 
woorden, voorzitter, één en drie brengen we graag in stemming en twee niet.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan even voor de verslaglegging. Amendement Roosendaal 750 
betrekken Citymarketeer en kwartiermaker/citymarketing nummer 2 komt te vervallen en maakt niet 
langer deel uit van de beraadslaging. De heer Van Dorst wil een… 
 
De heer VAN DORST: Ja, ik stak daarnet ook even mijn vinger op voor de tweede termijn. 
 
De VOORZITTER: Ik heb u niet gezien. U mag een tweede termijn.  
 
De heer VAN DORST: Maar ik wil graag, ik wil namelijk, ik kan het ook van deze stoel eventjes doen. 
 
De VOORZITTER: Nou, laten we het hier doen. 
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De heer VAN DORST: Ja? 
 
De VOORZITTER: Ja, vind ik wel. De heer Van Dorst, Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN DORST: Ja, voorzitter, na die mooie, wij willen niet beslist op de stoel van de Stichting 
gaan zitten, maar na die mooie woorden van de burgemeester willen wij mee ondertekenen, de motie. 
 
De VOORZITTER: Als deze genoteerd. Dan, ik kijk nog één keer rond voor een tweede termijn. Maar 
dat is… De heer Van Gestel, vingertje nee? Wel? Nee? De portefeuillehouder wil nog in tweede 
termijn een korte toelichting geven. 
 
De heer NIEDERER: Ja, even heel kort. Ik persisteer in het advies om amendementen 1 en 3 te 
ontraden, maar ik lees het, ik kan me nog herinneren in de Commissievergadering amendement 3 dat 
u echt op persoonsniveau een aandenken zou willen. We hebben het over dat boek gehad wat nu 
geschreven wordt, stel dat voor een paar eurocent beschikbaar. Toen heeft de heer Verbogt 
aangegeven van ja dat is ook allemaal niet begroot. Maar mag ik het dan zo opvatten, ik blijf hem 
overbodig vinden hoor, maar mag ik hem dan zo opvatten, dat de Stuurgroep en het Stichtingsbestuur 
nog eens kijkt even los van dat collectieve aandenken het kunstwerk. Mocht er nog een individueel 
aandenken in wat voor vorm dan ook voor onze inwoners… 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Niederer en de interruptie gaat niet door van de heer Beesems. 
Dus dan kunnen wij de tweede termijn over dit raadsvoorstel kunnen wij besluiten en kunnen wij 
overgaan tot stemming. En zoals gebruikelijk is gaat dat eerst over de amendementen. Toch een 
interruptie? De heer Beesems, Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, ik denk dat gelet op het antwoord van de portefeuillehouder dat 
amendement 3 ingetrokken kan worden, want hij heeft hem overgenomen om het uit te gaan zoeken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Beesems. Dat betekent dat amendement geheten Roosendaal 
750 jaar blijvend aandenken voor de inwoners”, nummer 3 komt te vervallen wordt ingetrokken en 
maakt niet langer deel uit van de beraadslagingen. En dan resteert enkel nog amendement 1 van de 
Nieuwe Democraten geheten “financieren Roosendaal 750 jaar” en ik kijk even rond of daar 
stemverklaringen voor wenselijk zijn van één uwer. Dat is niet het geval. Dan zie ik graag van u raad 
wie voor dit amendement is. Dat is de SP, Nieuwe Democraten. Dan is dit amendement verworpen. 
Zijnde het enige amendement kunnen wij dus over een ongewijzigd moedervoorstel gaan stemmen 
Eén uwer nog een stemverklaring vooraf? De heer Beesems, ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten wensen de Stichting heel veel succes met de 
organisatie. We kijken uit naar een mooi feest, waarbij we hopen en verwachten dat de kosten niet 
hoger oplopen dan de 500.000 euro die wij gezamenlijk als gemeente beschikbaar zouden willen 
stellen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Beesems. En ik weet zeker dat ik als plaatsvervangend 
voorzitter ook mag zeggen namens de hele raad dat de hele raad alle succes wenst aan de heer 
Verbogt en zijn organisatie en zijn Stichting dus.  
 
De VOORZITTER: Dan het raadsvoorstel zoals het nu is, ongeamendeerd zoals u weet. Mag ik van u 
zien wie daarvoor is? Dat is unaniem. Bij deze aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Dat was het raadsvoorstel. Dan resteert nog de motie en dan ga ik even voor alle 
zekerheid, want er zijn wat wijzigingen gaandeweg de vergadering aangebracht in de ondertekening. 
Ik had in ieder geval, dat heeft u ook voor u liggen, PvdA, GroenLinks en VLP. En naar mijn informatie 
is daarbij gekomen D66 en Roosendaalse Lijst. Als dat niet juist is dan hoor ik het graag nu. Dat is 
juist. Herstel. De heer Boons, oké.  Dus ik lees het nog één keer voor voor de zekerheid PvdA, 
GroenLinks, VLP, D66, Roosendaalse Lijst en VVD. Zijn er nog meer mensen die.. Nee, dan zijn dit de 
fracties die de motie ondertekenen. Eén uwer een stemverklaring… Het is een beetje… het is wel een 
feestelijk onderwerp, maar toch even wat rust. Eén uwer een stemverklaring vooraf? Is niet het geval. 
Dan zie ik graag van u wie voor deze motie is. Dat is bijna unaniem behalve dus, de hele raad dus 
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behalve de SP die stemt tegen en de motie is aangenomen. Dat was dit agendapunt. En ja gelijk ook 
het einde van de vergadering, maar dat laat ik graag aan de echte voorzitter. 
 
De VOORZITTER draag het voorzitterschap over aan de heer Niederer. 
 
7. C-CATEGORIE 
In deze categorie zijn geen onderwerpen ter bespreking. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Nou, dames en heren, dank aan de heer Gabriëls voor zijn wederom flitsend 
voorzitterschap. Ik kan daar ontzettend veel van leren en ook van genieten. Daarvoor zeer veel dank, 
dat heb je weer toppie gedaan. En aan mij de ontzettend mooie taak om deze raadsvergadering te 
sluiten en dat ga ik bij deze doen. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.05 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 
30 november 2017 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


