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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 2 JULI 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
28 mei 2014 
     
4. Ingekomen stukken en mededelingen  
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 
5. A-CATEGORIE  
a. Voorstel 28 Aankoop eigendommen Borchwerf II veld B 
b. Voorstel 29 Rekenkameronderzoek risicomanagement 
c. Voorstel 31 Vaststellen economische activiteiten in algemeen belang Wet Markt en Overheid 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 30 Garantstelling herontwikkeling van de panden Molenstraat 131-133-139 
b. Voorstel 32 Aankoop pand Kadeplein 2 
c. Voorstel 33 Jaarstukken 2013 
d. Voorstel 34 Eerste bestuursrapportage (peildatum 1 mei 2014) 
e. Voorstel 35 Ontwerp-begrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen 
f. Voorstel 36 Revitalisering basisschool De Linde (Nispen) 
g. Voorstel 37 Voorstel Instellen burgerraadsleden gemeente Roosendaal 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling R20O-2014 motie onderzoek alternatieve woningbouwlocaties Wouw 
b. Motie Huisvesting cultuurondernemers in de Suite 
 
8. Sluiting 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevrouw E.M.J. van Straaten-Noyons; 
Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman en 
C.A. Lok, wethouders. 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  
De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 
(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), 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), 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 (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), 
J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 
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Afwezig: E. Derks-Mulder (PvdA) en B. Missal (SP) 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, het, het is 19.30 uur en daarmee is de raadsvergadering geopend. 

Ik meld voor vanavond afwezig mevrouw Derks van de fractie van de Partij van de Arbeid en de heer 

Missal van de fractie van de SP. Vervolgens hebben wij een drietal vragen in het halfuurtje en dat begint 

met het vragenhalfuur van de Roosendaalse Lijst inzake de strijd tegen de fietschaos bij het station en 

wethouder Lok zal die beantwoording doen. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. De vragen geven overigens mooi de gelegenheid om even over de 

stand van zaken, waar u overigens ook naar vraagt, maar ik zou ook niet weten hoe ik het u anders had 

moeten laten weten, dus ik zou bijna zeggen dank voor de vraag. Kort, wat is de stand van zaken over de 

gezamenlijke aanpak tussen de gemeente en NS. Zoals u weet, want dat zit ook in uw inleiding, is er op 

zich overeenstemming bereikt met de NS om het gezamenlijk aanpakken van het fietsenprobleem op en 

rond het station en er wordt momenteel gewerkt aan een nadere uitwerking van een plan van aanpak. Het 

gaat daarbij overigens niet alleen om de foutief gestalde fietsen, dus die niet op de plek staan waar ze 

moeten maar we hebben ook een wijziging bij de APV, althans een besluit daartoe, om ook weesfietsen 

die wel op de plek staan maar daar altijd blijven staan of fietswrakken die op de goede plek staan maar er 

ook niet horen, om die daar ook bij mee te nemen. Dat is de stand. Vraag 2, wanneer en welke acties 

gaan er komen om een fietsprobleem aan te pakken. Nou, zoals ik nu net heb gezegd we hebben ook 

nog een wijziging doorgebracht om die fietsen die op zich op de goede plek staan maar die we er eigenlijk 

ook niet willen, weg te halen. In juli, dus heel binnenkort, zullen we eerst beginnen met een artikel over de 

opschoonactie in de Roosendaalse Bode, zodat we het gaan aankondigen. Dan kan iedereen er rekening 

mee houden, daarna, dat zal eind juli/begin augustus zijn worden er gedurende twee weken gele stickers 

op fietsen gedaan, in de zin van uw fiets staat niet goed geparkeerd. Dat doen we ongeveer een week of 

twee, want veertien dagen mag ie er blijven staan. Na die twee weken, ruim na die twee weken gaan we 

diezelfde fietsen die er nog staan voorzien van een rode sticker. En daar staat, dan gaan we oproepen 

van uw fiets staat niet goed. U krijgt nu nog de tijd om hem op een correcte wijze te stallen en dat mag 

ook, daar doen we ook even wat de tijd voor. En daarna dan zijn we weer ongeveer twee weken verder, 

zullen die fietsen ook daadwerkelijk worden weggehaald. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Kijk even naar de Roosendaalse Lijst. Voldoende beantwoord 

op dit moment meneer Van Dorst? 

 

De heer VAN DORST: Ik heb misschien nog een aanvullende vraag. Er zijn in, in den lande zijn er pilots 

om toch de fietsen die dus op een, bij een station staan in de fietsenstalling te plaatsen. Is, wordt daar ook 

actie in ondernomen samen met de NS? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer LOK: Dat, dat maakt wel onderdeel uit van, we proberen het plan van aanpak wat we samen met 

de NS willen doen, want het is ook bekend dat de fietsenstalling op het station is lang niet vol zal ik dan 

maar zeggen. Dus we gaan wel kijken of we dat op één of andere manier wel kunnen meenemen, zodat 

die reizigers vooral worden gemotiveerd  om die fiets in die stalling te zetten, dan is die beschermd, 

beveiligd, droog en zo. Maar goed dat maakt wel onderdeel uit van het plan van aanpak. Maar het gaat 

ons vooral, in eerste instantie om het weghalen van de fietsen die verkeerd zijn, weesfietsen of 

fietswrakken. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Vervolgens twee vragen voor wethouder Verbraak en wij 

beginnen bij de vragen van de Partij van de Arbeid inzake korting bibliotheekwerk. Wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Vraag 1 van de Partij van de Arbeid op basis van welke 

bevoegdheid heeft u college besloten om de taakstelling enkel neer te leggen bij de bibliotheek en niet 

ook bij het archief en het Tongerlohuys en handelt u daarmee niet in strijd met een door de gemeenteraad 

genomen besluit. Voorzitter, om op het laatste antwoord te geven, nee, handelt niet in strijd met door de 

gemeenteraad genomen besluit. In 2014 heeft de bibliotheek 1.618.503,00 subsidie gekregen. We 

hebben in regelmatige overleggen met de bibliotheek aangegeven dat we zouden gaan kijken, hoe 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 3 

kunnen we daar enige bezuiniging op plaats laten vinden. En waar u op duidt is dat er aangegeven wordt 

naar aanleiding van de Kadernota bibliotheek/museum/archief met een “slash”  ertussen en er staat niet 

bij hoe die verdeling verder plaats zou vinden. Waarom worden nu museum en archief niet erbij 

betrokken? Omdat we bezig zijn, zoals u weet met de transitie, De Kring, Tongerlohuys en alles wat 

daarmee annex is en nog steeds regionale samenwerking op het gebied van de archieven om daar straks 

ook nog verdere bezuinigingen mogelijk te maken, want de bezuinigingen lopen de komende jaren, zoals 

u weet, zoals u vastgesteld hebt ook nog verder op. Bent u bereid om een, om uw nieuwe besluit te 

herzien en invulling te gaan geven aan de opdracht zoals opgenomen in de Kadernota 2014? Voorzitter, 

wat ik begrijp van de bibliotheek, maar ik heb zeer binnenkort overleg met mevrouw Assink, dat zij zeker 

bereid zijn om te kijken naar een verlaging van de kosten, want onze subsidiegelden die gaan 

grotendeels op ook aan huisvesting. En met name in de huisvesting, daar zijn slagen te maken. Daar ga 

ik binnenkort ook met mevrouw Assink over in gesprek en wellicht dat 1 januari 2015 en dat heeft zij ook 

aangegeven, dat dat wel heel snel is maar dat ga ik met haar bespreken en goed naar haar luisteren om 

te kijken hoe we kunnen komen tot een verdere bezuiniging op de bibliotheek. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor de antwoorden vanuit de wethouder. Ja, dat is toch niet helemaal 

in onze ogen in overeenstemming met wat we vorig jaar bij de Kadernota hebben vastgesteld. Ik zou ook 

dan graag de raadsmededeling die daarbij hoort, raadsmededeling vaststellen nadere regels voor 

subsidieverstrekking 2015 willen agenderen voor de eerstvolgende Commissie. Ik denk dat dat Bestuur is 

en de nadere motivering volgt wel richting de griffie. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké, dat is aan u om het dan te adresseren in de eerstvolgende Commissie na het 

zomerreces. Dank u wel op dit punt. Dan de wethouder ook aan zet voor de beantwoording van de 

vragen van de fractie van de VVD inzake huisvesting ZZP‟ers in de Suite. Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, dat zijn vier vragen en ik mag aannemen dat ik ook op alle vier de 

vragen antwoord mag geven. Voorzitter, zoals u weet, zoals de raad weet is het Centrum voor de 

Kunsten verzelfstandigd en zijn er een aantal docenten die ervoor hebben gekozen om ZZP‟er te worden. 

Sommigen hebben zich uit laten kopen, anderen hebben gekozen om nog twee jaar salaris te ontvangen 

en daarnaast nog wat extra inkomsten met de werkactiviteiten die zij doen. Tot einde cursusjaar, deze 

week of vorige week konden zij om niet in de gebouwen zitten en wisten dat wij met ingang van het 

nieuwe cursusjaar een huur zouden gaan vragen. Nou, dat heeft geleid tot heel veel gesprekken, dat 

heeft geleid tot heel veel aanbiedingen richting de docenten maar daar zijn we niet uit kunnen komen tot 

op de dag van vandaag. We hebben een groeimodel aangeboden voor drie jaar, een lage instap, dan het 

tweede jaar wat hoger met tussentijdse evaluaties maar ook dat vonden de docenten om die omslag te 

maken naar dat ondernemerschap bijzonder lastig en moeilijk.  Nou, dan komt er een bepaalde tijdsdruk 

op te zitten, want er komt ook een nieuw cursusjaar aan en de docenten willen uiteraard ook weten waar 

ze, waar ze, aan toe zijn. Toen hebben we alle koppen nog eens bij elkaar gestoken en heb ik afgelopen 

maandag een aanbod gedaan richting de docenten van nou we willen jullie, we willen jullie een hele lage 

huur laten betalen in ieder geval om jullie de gelegenheid te geven gebruik te blijven maken van in dit 

geval de Suite. En bij de huur moet u zich dan voorstellen dat dat als, er zouden twee collectieven komen, 

collectief beeldend en collectief muziek met ongeveer om en nabij de 13 deelnemers, de één wat meer de 

ander wat minder dan zou het neerkomen op ongeveer 100 euro per maand aan huur per docent. Nou en 

ik dacht afgelopen maandag daar zal wel heel snel en reactie op komen, want daarnaast heb ik ook nog 

aangeboden er moet een omslag gemaakt worden richting ondernemerschap en dat valt niet mee als je 

eerst altijd in dienst bent geweest van de gemeente en je moet dan ondernemer gaan worden. Nou we 

hebben ook nog aangeboden we willen de docenten helpen om met begeleiding een business case te 

gaan maken die dan voor 1 januari op tafel zou liggen om te kijken hoe gaan we nou verder met die 

ontwikkeling in dat voormalig Centrum voor de Kunsten. Nou dat aanbod heb ik afgelopen maandag 

gedaan en gevraagd aan de betreffende docenten, de betreffende twee die die groep onder hun hoede 

hebben genomen van willen jullie daar met je achterban over praten en daar zo spoedig op, mogelijk op 

reageren, omdat ik en ook de docenten graag wilden om het voor de zomervakantie af te tikken dan komt 

de rust terug dan kun je gaan werken aan je ondernemerschap en dan weet je ook waar je aan toe bent 

met je toekomstige cursisten. Dus, voorzitter, wat dat betreft wacht ik nog op het antwoord van de 
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docenten. Dan de vragen die gesteld zijn door de VVD, klopt het dat deze week een besluit is genomen 

omtrent mogelijk tot het huren van de lokalen in de Suite, wat is het exact het voorstel wat de ZZP‟ers is 

aangeboden. Nou, dat heb ik zojuist aangegeven dus ik kan daar verder alleen maar met “ja” op 

antwoorden. Is er met de ZZP‟ers gesproken over de mogelijkheid van alternatieve oplossingen en zo ja 

welke. Nou, ik heb u verteld afgelopen weken zijn er heel veel gesprekken gevoerd met heel veel opties 

die de revue gepasseerd zijn, maar die waren steeds nog een brug te ver voor de docenten die daar 

gebruik van willen gaan maken. Daarbij zijn we uitgegaan van het hele pand huren tegen marktconforme 

prijs, niet kostendekkend maar marktconform tot aan afzonderlijke ruimtes verhuren, dat is een soort 

aanloophuur, dat is allemaal op tafel geweest met het voorstel van afgelopen maandag wat ik u zojuist 

heb gemeld. Zijn er reeds geïnteresseerden in de koop/huur van de Suite gezien het feit dat het gebouw 

specifiek is gemaakt als cultuurcentrum en zo ja welke. Koop nee, huur wel. Vraag 4, ons inziens geeft 

het geen blijk van ondersteuning aan de cultuurondernemers van onze gemeente om nu met uitsluitsel te 

komen en daarnaast is het van belang dat we hier als gemeenteraad ook kunnen praten. Bent u bereid 

om dit besluit over de zomervakantie en het zomerreces heen te tillen. Voorzitter, ik heb net aangegeven 

dat het volgens mij voor de ontwikkeling van de docenten en de cultuur dat zij aanbieden juist goed zou 

zijn als we het voor de vakantie af kunnen tikken. Je kunt het over de vakantie heen tillen, dan gaan we 

weer met elkaar in gesprek, dat zijn we al heel vaak geweest en ik zou liever die versnelling maken en 

zorgen dat er iemand komt die de docenten kan helpen naar het ondernemerschap. Om te gaan kijken 

van hoe kan ik nou als zelfstandig ondernemer, als ZZP‟er mezelf in de markt zetten en zorgen dat ik 

voldoende klanten heb zodat ik ook de ruimte die ik wil huren kan betalen, dat zou dan de opdracht zijn 

en die zou dan 1 januari al klaar moeten zijn, zodat ik u dan ook mee kan nemen in de ontwikkelingen 

rondom die gebouwen. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording. 

 

De VOORZITTER: Dank je wel, ik kijk even naar mevrouw Frijters. Nog een aanvullende vraag? Ja, ga 

uw gang. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Ja, meneer de voorzitter, bedankt. Bedankt voor de antwoorden. Klopt het dat ja, bij 

de huur, één van de huuralternatieven die u heeft aangeboden aan de ondernemers dat, dat eigenlijk een 

antikraak voorstel is? Die, dat is het voorstel waar u aan refereerde die van 100 euro per maand, volgens 

mij. En dat zou betekenen dat er verder dus, dat het uiteindelijk dus op hetzelfde neer zou komen als het 

eerste voorstel wat u indiende. Klopt dat? En, ik giet het even in één vraag, en klopt het ook dat een ander 

alternatief wat u heeft aangeboden het huur, het verhuren van een lokaal tegen een uurprijs, zeg maar, 

dat het dan de bedoeling is dat ze het lokaal leeg moeten achterlaten. Dus ook hun piano‟s en dat soort 

instrumenten eruit moeten halen? 

 

De VOORZITTER: Het zijn twee vragen, maar we zullen er eentje van maken dat het de laatste is voor de 

zomer, maar het is… wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, antikraak doen we vooral bij gebouwen die te koop staan of tijdelijk niet 

bezet zijn en indien mogelijk te koop aangeboden worden, dus ja ik wil eigenlijk niet spreken van een  

antikraak. Ik zou veel liever willen spreken van een stukje sociaal plan voor onze oud-docenten van het 

Centrum voor de Kunsten waarin zij in kunnen stappen nu en straks de mogelijkheid geboden krijgen om 

zich verder te ontwikkelen en om te kijken of zij binnen het gebouw de Suite, want daar praten we dan in 

dit geval over door kunnen groeien naar een organisatie, vooral een organisatie dat wij dat als gemeente 

op afstand kunnen zetten en dat zij zelf daar in staat zijn de tent te gaan runnen en dan moeten we het 

over die marktconforme huur uiteraard gaan hebben. Maar ik zou het liever willen beperken tot 1 jaar, 

goed evalueren, kijken hoe loopt het en dan verder kijken hoe het gaat, want het is voor iedereen nieuw. 

Het is voor ons nieuw en het is uiteraard voor de oud-docenten van het Centrum voor de Kunsten ook 

nieuw. En de vraag die u stelt, voorzitter, mag ik die ook nog beantwoorden over al dan niet piano‟s er uit 

en zo, die discussie heb ik ook gehoord. Zo diep zit ik er meestal niet in, dat ik denk dat het een kwestie is 

van goede afspraken met elkaar maken hoe je dat doet. En op detailniveau zijn er nog allerlei vragen en 

dan gaat het ook over conciërge, sleutelgebruik, schoonmaak en al dat soort dingen meer, maar daar 

moeten we met elkaar goed over van gedachten wisselen en vooral ook de corporatie die het straks moet 

gaan doen, dat die ook er vooral voor zorgen dat zij dat op een goede manier met elkaar, want dat is ook 

belangrijk, oplossen. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Voordat ik aan u 
raad vraag of u daar een opmerking over wilt plaatsen leg ik u vanuit het voorzitterschap het volgende 
voor: dat het college u verzoekt om het raadsvoorstel garantstelling herontwikkeling van pand de 
Molenstraat 131-133-139 om dat voor nu van de agenda af te halen, dat is nader gemotiveerd door 
wethouder Theunis. U heeft die brief, zit ook bij uw stukken. En het voorstel is om dat na het 
zomerreces in de cyclus van september andermaal met een nieuw voorstel dan aan u raad voor te 
leggen en de vraag nu is aan u of u akkoord gaat met het intrekken van dit, van dit voorstel. Als u 
daarmee akkoord gaat geef daar even dan blijk van door uw hand op te steken. Nee, nee, nee, nee… 
het is een orde voorstel. Ik geloof dat u allen dat een goed idee vindt. Dat is het geval. Dan gaat het 
hier van de agenda af, dat is daarmee agendapunt 6.a die hiermee dan vervalt. Ik kijk verder naar u 
raad wat betreft de orde van de avond en de agenda. Mevrouw Frijters, ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Bedankt, meneer de voorzitter. Nou, het blijkt dat er te weinig concrete 
antwoorden kunnen worden gegeven. Volgens mij als nu geen uitstel komt voor deze beslissing met 
betrekking tot de Suite dan wordt het voorstel zoals het er nu ligt dus ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
Om dit te voorkomen is naar de mening van de VVD de enige optie om een motie in te dienen en 
omdat dit de laatste raadsvergadering is voor het zomerreces zou ik die voor deze raadsvergadering 
willen agenderen. 
 
De VOORZITTER: Oké, u stelt voor om met betrekking tot het huisvesten van cultuurondernemers in 
de Suite een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, dat leg ik voor aan, aan uw collega’s. 
De helft plus één heeft u nodig om het voorstel aanvaard te krijgen en dat ga ik u dan ook vragen. 
Bent u het eens, wilt u dat het, de motie zoals die wordt vormgegeven door de fractie van de VVD 
omtrent de huisvesting in de Suite zoals zojuist gewisseld met wethouder Verbraak, of een motie met 
betrekking tot dat onderwerp vanavond wordt behandeld. Wie is daarvoor? Daarvoor zijn u allen, dan 
gaat die motie ingediend en behandeld worden onder agendapunt 7.b, dat is vlak voor de sluiting van 
de vergadering, 7.b… Ja, meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Even een technisch vraagje, voorzitter. Alhoewel natuurlijk een motie geen 
motie is totdat die is ingediend zou ik het voorzitterschap wel mogen verzoeken dat indien er een 
motie al ligt dat in ieder geval wel zo snel mogelijk het aan ons kenbaar kan worden gemaakt om het 
debat in ieder geval wel efficiënt te kunnen voeren, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, via mij heeft de mogelijke indienster dat gehoord, want zij gaat er over. Maar ik 
geloof dat, ik geloof dat de boodschap is aangekomen. Meneer Yap een soortgelijke vraag? 
 
De heer YAP: Nou ja, voorzitter, daar wilde ik me eigenlijk bij aansluiten want we hebben nu wel 
aangegeven dat het akkoord is, maar feitelijk weet ik ook niet waar het over gaat. 
 
De VOORZITTER: Nee, ik ook niet. De motie, de motie is er pas als die is ingediend. Maar het 
onderwerp weet ik wel. Nou, dat is al iets, ja zullen we het zo maar beproeven. En mevrouw Frijters 
uw kansen stijgen als ze de concept-motie allemaal snel krijgen. Goed. Zijn er nog anderen van u raad 
met betrekking tot de agenda. Niemand? Dan concludeer ik dat we het zo voor vanavond gaan 
afwikkelen. Ja, oké, dank u wel.  
 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
28 mei 2014.  
De VOORZITTER: Dan gaan we naar het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 28 
mei. Er zijn bij de griffie geen amenderingen binnen gekomen dus daarmee ga ik er van uit dat u 
akkoord gaat met het daarin gestelde. Dat is het geval, bij deze. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Lijst van de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, dat is de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Kunt u 
instemmen met de afdoening zoals daarin geformuleerd? Dat kunt u. Dan gaan wij dat conform doen.  



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 6 

  

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Agendapunt 5 dat zijn de zogeheten hamerstukken.  

 

a. Voorstel 28 Aankoop eigendommen Borchwerf II veld B 

De VOORZITTER: Ik pak even, dat is de eerste, dat is de aankoop eigendommen Borchwerf II veld B. Wil 

één uwer daarover een stemverklaring afleggen? Niemand. Dan is dat conform besloten. 

 

b. Voorstel 29 Rekenkameronderzoek risicomanagement 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b, rekenkameronderzoek risicomanagement. Eén uwer behoefte aan 

een stemverklaring? De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn het eens met het 

raadsvoorstel en we kijken vol verwachting uit naar de binnenkort te verschijnen koepelnotitie waar 

expliciet aandacht zal worden geschonken aan politieke risico‟s, zoals het Zonnekoning-gedrag en dan 

zullen we dat opnieuw gaan agenderen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog een raads, of een stemverklaring bedoel ik. Niemand? Dan 

is door u raad conform besloten. 

 

c. Voorstel 31 Vaststellen economische activiteiten in algemeen belang Wet Markt en Overheid 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c, vaststellen economische activiteiten in algemeen belang Wet Markt 

en Overheid. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dat punt? De heer Schijvenaars? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten stemmen tegen, waarbij onze 

belangrijkste bezwaren zijn dat meerdere genoemde economische activiteiten niet behoren tot de 

gemeentelijke kerntaken, zoals de bekende gratis fietsenstalling. En daarmee sprake is van oneerlijke 

concurrentie en de activiteiten ook haaks staan op de overeengekomen tien gouden regels van de 

gemeenteraad zoals vastgesteld in de Agenda van Roosendaal. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan met de stem van de Nieuwe 

Democraten tegen gaat u raad akkoord met dit voorstel. Dat was de categorie 5, agendapunt 5. 

 

6. B-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 6, dat zijn de bespreekstukken. Nou wij weten dat 6.a 

van de agenda af is. 

 

b. Voorstel 32 Aankoop pand Kadeplein 2 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar 6.b en dat handelt over de aankoop pand Kadeplein 2 alhier. Wie 

van u raad wenst in eerste termijn daarover het woord. Ik inventariseer even, de heer Beesems. Ik begin 

bij de heer Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten. 

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik dank de portefeuillehouder voor de antwoorden welke de 

raad heeft toegezonden aangaande de aankoop van het betreffende pand. Op meerdere plaatsen zijn wij 

gerustgesteld maar de toelichting tijdens de Commissievergadering, welke wij zeker niet over willen doen, 

roepen vragen bij ons op. Natuurlijk zijn wij ook voor het geven van een opwaardering van het Kadeplein. 

En natuurlijk ook zijn wij voor ontsluiting van Stadsoevers-Zuid. Eén en ander kan geen vrijbrief zijn om 

verder te ontwikkelen anders dan nadat de raad zich over, hierover heeft uitgesproken en daarmee heeft 

ingestemd. Door de portefeuillehouder is de mogelijkheid uitgesproken, let wel de mogelijkheid 

uitgesproken, om te komen tot een plaats voor het ambtelijk apparaat van de gemeente Roosendaal in 

het betreffende pand. De Nieuwe Democraten zien dat als voorsorteren op plannen welke nog niet 

besproken zijn in de raad. De besluitvorming over de notitie van professor Bakker, over het verplaatsen 

van het Stadskantoor moet nog plaatsvinden. Daarnaast gaan we straks als de raad mag kiezen voor de 

ene of de andere locatie, stel dat de plannen van professor Bakker daartoe aanleiding geven, appels en 

peren vergelijken. Beslist zal dan ingebracht worden we hebben het pand toch al. Alleen de 

verbouwingskosten zijn dan nog in beeld, terwijl nu huren voordeliger is. Het adagio is eigenlijk 

kantoorgebouwen uit de markt nemen, geen nieuwe aanschaf voor gebouwen voor de gemeente, tenzij… 
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en verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het zijn zaken die al eerder in deze raad besloten zijn. In 

de ogen van de Nieuwe Democraten dus een oneigenlijke aankoop. Daarnaast zien wij het ontstaan van 

een tweede parkeerbedrijf in Roosendaal, naast het bekende parkeerbeheer. De beantwoording van de 

vragen door de portefeuillehouder neemt mede gelet op de start van een ontwikkelbedrijf, een 

energiebedrijf, een financieringsbedrijf, die angst zeker niet weg. In de ogen van de Nieuwe Democraten 

een onwenselijke situatie. De gemeente hoort zich bij de kerntaken te houden. De Nieuwe Democraten 

maken zich zorgen over een eventueel aanbieden van parkeerplaatsen voor de nog te ontwikkelen 

wooneenheden in het voormalige pand van de douane. Ontwikkelaars worden tenzij zij de 

parkeerplaatsen moeten kopen van de eigenaar, niet zijnde de gemeente, bevoordeeld omdat zij zich niet 

hoeven houden aan de vastgestelde parkeernormering. Dat zal duidelijk zijn. Op meerdere gronden raden 

wij de aankoop van het pand Kadeplein 2 af. Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik had u dat nog even moeten melden, ik dacht dat u 

dat ook kon zien in uw stukken, dat in die werkwijze dat van te voren mensen aangeven in de eerste 

termijn willen spreken en daar is dan de eerste termijn voor. En dan vervolgens het tweede termijn vraag 

ik aan u allen wie het woord nog eventueel wenst. Dat is voor hier in deze termijn inderdaad geweest de 

fractie van de Nieuwe Democraten. Even voor de goede orde. Dan is de mogelijkheid tot reactie van de 

zijde van het college de wethouder. Nee? Maar ik vraag het toch nog even. Geen behoefte? Nee? De 

wethouder heeft geen behoefte aan een reactie. Dan ga ik meteen door naar de tweede termijn. Eén 

uwer behoefte aan de tweede termijn? Niemand? Dan, nou dan hoef ik niet te vragen wilt u een reactie 

geven, want dat snap ik nu ook. Dan gaan wij stemmen over het voorstel. Ik vraag, ja, ja, ik vraag of er 

behoefte is aan één uwer om een stemverklaring af te leggen. Dat is de heer Yap, ja ga uw gang. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie kan instemmen met dit raadsvoorstel maar 

wenst te benadrukken dat het van belang is dat er in het licht van de toekomstige gebiedsontwikkeling in 

Stadsoevers duidelijkheid dient te komen met concrete afspraken. We blijven dit proces dan ook 

nauwlettend volgen en zijn benieuwd naar de berichten zoals aangekondigd vanuit het college die we 

zullen krijgen in september. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval, 

dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel hebben gestemd alle fracties met 

uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten en de rest was allemaal voor, dan is het voorstel 

hiermee aanvaard. 

 

c. Voorstel 33 Jaarstukken 2013 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.c, de jaarstukken 2013 en ook hier heeft aangegeven dat 

in eerste termijn de fractie van de Nieuwe Democraten het woord wenst. En dat is in de persoon van heer 

Schijvenaars. Ga uw gang…. kleurt ontzettend mooi bij de stropdas, ik mis alleen nog uw montuur in 

dezelfde kleur… Ja, ja, ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Goed… 

 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Na heel veel vragen en doorvragen heeft de wethouder 

uiteindelijk informatie verstrekt over de enorme verliezen die zijn geleden op de grondexploitaties van 20 

miljoen euro in de afgelopen 8 jaar. En dat zijn harde eurootjes, die zijn verdampt terwijl we het geld zo 

hard nodig hadden voor onze kerntaken om de basis op orde te brengen en de te houden. En 

rommeldaal is nu het resultaat. De inwoners krijgen nu te maken met steeds minder voorzieningen lage 

kwaliteit en hogere lasten. Dat is uiteindelijk de prijs die de inwoners van Roosendaal betalen voor 

jarenlang  zwak beleid van de gemeenteraad met de Roosendaalse Lijst voorop. De boodschap is dat 

stemmen daadwerkelijk het verschil kan maken. Maar goed, deze jaarstukken kijken terug en als Nieuwe 

Democraten zijn we blij dat we de afgelopen jaren altijd hebben geprobeerd en deels ook in geslaagd zijn 

om de verliezen zo veel mogelijk te beperken. En langzamerhand zien we ook dat er steeds meer wordt 

bijgestuurd conform onze plannen en inzichten. Het voorstel spreekt over een positief resultaat en dat is 

nu klinkklare onzin. Het zogenaamde positieve resultaat is een gevolg van een cosmetische ingreep door 
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overschotten, verliesvoorzieningen, bestemmingsreserve, in totaal 4 miljoen euro, dat is het cosmetische 

resultaat, voorzitter. En er wordt vervolgens dit zogenaamde positieve resultaat, wordt dan gebruikt om 

allerlei nadelen te gaan betalen. Een interessant voorbeeld zijn de frictiekosten van 1,8 miljoen bij het 

Centrum voor de Kunsten. Wethouder Verbraak presenteerde vol trots op 18 juli 2012 het rapport de 

transitie van het Centrum voor de Kunsten van Roosendaal met vernieuwen, met verdienen en met 

verbeteren. Ik heb het rapport bij me. En de boodschap was toen dat het met de frictiekosten reuze mee 

zal vallen, maar de rekening is inmiddels wel bekend. En die betalen wij, die betalen onze inwoners en 

dat terwijl in de behandeling in de Commissie Bestuur wethouder Theunis nog volhield dat er altijd 

rekening is gehouden met deze kosten. Wie vertelt nu nog het eerlijke verhaal of heeft het nog betere 

geheugen zou je je kunnen afvragen, voorzitter. Al met al kunnen wij niet akkoord gaan met het 

raadsvoorstel, omdat wij van mening zijn dat het financieel resultaat van 1,9 miljoen euro een cosmetisch 

resultaat is. En dat de hierop gebaseerde resultaatsbestemming 2013 wat de Nieuwe Democraten betreft 

anders had gemoeten met bijvoorbeeld het oormerken van de overschotten WMO, Wet Werk en Bijstand 

of de WVG in de risicovoorziening sociaal domein, waarvoor het geld ook is bedoeld, te weten voor de 

mensen die het betreft. Het geld hoort hun toe in plaats van de projectontwikkelaars. Ik heb begrepen dat 

er een amendement aankomt van de VLP, SP en dat zouden we dan kunnen overwegen om ook mede te 

gaan indienen, voorzitter. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, dat was in ieder geval wat betreft de Nieuwe Democraten in de eerste 

termijn. Kijk even naar de wethouder, behoefte aan een eerste termijn? Ja? 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank, voorzitter. Hoewel er geen vragen zijn gesteld toch even het rechtzetten van 

een paar feitelijke onjuistheden. Als het gaat om de frictiekosten heb ik in de Commissie ook duidelijk 

gezegd bij de presentatie van de plannen, heel duidelijk geresulteerd de bezuinigingsvoorstellen en de 

daarmee gepaard gaande frictiekosten ter waarde, ik meen, van 4,2 miljoen euro. Duidelijk in u raad 

gepresenteerd, voorzitter, heeft op een sheet gestaan. De frictiekosten die hiermee gepaard zouden gaan 

bedroegen 4,2 miljoen euro. Duidelijk is toen besproken hoe gaan we dat afdekken. Een opgave om die 

frictiekosten lager te houden in de werkelijkheid. Als ik nu kijk naar de voorziening dan zijn we daar zeer 

goed in geslaagd om die lager te houden. Tussentijds is u raad altijd op de hoogte gehouden van het feit 

dat hier nog altijd risico lag in de Begroting en de Jaarrekening, de frictiekosten als risico opgenomen. 

Heel helder, heel transparant weergegeven. Punt 2, maar dat zou ik niet, maar dat, dat is de moeite niet 

meer waard misschien over enorme grondverliezen, volgens mij heeft meneer Schijvenaars een speech 

meegenomen van een andere gemeente. U moet altijd goed als u kijkt naar het lijstje, ik heb in de 

Commissie gezegd ook over een periode van 8 jaar zijn dat verliezen, afboeking van kosten, want het zijn 

meer de grondverliezen voor een bedrag van 20 miljoen euro absoluut waar. Ik heb wel heel duidelijk 

aangegeven dat ziet u ook in het lijstje, maar blijkbaar meneer Schijvenaars niet. Er is een keer 

voorgefinancierd voor het JTC voor een bedrag van 3,1 miljoen uit de grondreserve. Die had moeten 

worden teruggestort uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting, is niet gebeurd. In feite hebben wij 

uit de riante grondreserve 3,1 miljoen gefinancierd voor de onderwijshuisvesting, daarvoor hulde want die 

winst zat er gewoon in gemaakt op de verkoop van gronden. Ook nog een keer 0,9 miljoen, bijna een 

miljoen voor het Credo-gebied zal ook worden teruggestort in de grondreserve, ook niet gebeurd omdat er 

ook een riante winst zat in de grondreserve. Moeten dat eraf halen komen we op 16 miljoen, dan moet u 

nog eens een keer kijken, het grootste gedeelte van het bedrag. Is zoals het ook behoort, afgedekt uit 

winsten, dus een simpele winst- en verliesrekening per saldo moet ik ook wel erkennen dat er natuurlijk 

een aantal miljoen verlies in zit over een periode van 8 jaar inclusief een bijzonder heftige crisis en dat is 

het verhaal van Roosendaal. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede termijn. Wie van u raad wenst het woord in 

tweede termijn? Niemand? Akkoord? Dan gaan wij stemmen. Wil…..ik, de heer Matthijssen wijst naar de  

heer Schijvenaars maar die… Wilt u nog het woord in tweede termijn? Ja, nee maar ik, ik heb 

geïnventariseerd en ik zag u niet wapperen met uw hand. Maar ga uw gang, want nogmaals het overzicht 

is vanuit hier verre van ideaal. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik had al zo‟n mooi stropdas aan gedaan, voorzitter, dat u dat toch… 

 

De VOORZITTER: Wapper met uw stropdas, dat zie ik misschien dan beter dan met uw… 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja, nee. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan u. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, kijk deze discussie tussen Nieuwe 

Democraten en het college die loopt natuurlijk al vele jaren. En al vele jaren dan houdt het college 

gewoon altijd vol van het valt allemaal reuze mee. Kijk maar naar Bergen op Zoom bijvoorbeeld daar is 

het veel erger. Ja, het is altijd erger in een andere stad, vast en zeker. Maar het feit blijft wel staan dat het 

in Roosendaal wel heel veel beter had gekund. En dan kun je het allemaal wel weer proberen gewoon 

mooi te praten dat het wel mee is gevallen. We hebben ook nog zoveel miljoenen besteed aan 

onderwijshuisvesting en aan het Credo-gebied, maar onderaan de streep, voorzitter en de spreadsheet is 

ook gemaakt die staat zwart op wit daar staat gewoon een keihard verlies van 20 miljoen euro. En als dan 

de wethouder vervolgens zegt van ja maar goed we hebben ook te maken gehad met winsten en u kunt 

dat verrekenen en dergelijke, waarom hebben wij de afgelopen jaren kunnen doen wat we konden doen 

wanneer we nog winsten maakten, dat was juist vanuit die grondexploitaties. Dat was een soort basis 

inkomstenbron om de goede dingen te kunnen gaan doen. En op het moment dat je dan juist die positie, 

die posten zoveel gaat verliezen, voorzitter, dan heb je dus heel plat gezegd veel minder geld in de 

portemonnee om ook de kerntaken, basisonderhoud en dergelijke goed te vervullen. Dat is de harde 

werkelijkheid, dat het college dat altijd ontkent omdat ze het vervelend vinden, omdat ze altijd aan het roer 

hebben gestaan. Dat snap ik, maar wees dan wel zo eerlijk om ook tegen onze mensen te vertellen van 

de komende jaren krijgt u minder voorzieningen, lagere voorzieningen, lage kwaliteit en u gaat gewoon 

meer betalen. Of u moet zelf maar de handen uit de mouwen gaan steken, dat is de harde werkelijkheid. 

En als dan in de Commissie Bestuur de Roosendaalse Lijst ook aangeeft van we willen nu plotseling, 

willen we een paar ton gaan besteden aan onderhoud van het openbaar gebied, dan vraag ik ook aan de 

Roosendaalse Lijst waar waren jullie dan, waarom hebben jullie het dan zo laten verrommelen in de 

afgelopen jaren, dat is de discussie, voorzitter. Maar goed, de meerderheid heeft hiervoor gekozen, 

voorzitter, wij betreuren dat, dat de basis daarmee niet op orde is. Ook niet op orde komt op korte termijn 

en wij zullen gewoon blijven knokken om dat wel voor elkaar te krijgen, voorzitter. Dank u vriendelijk. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Van de zijde van het college is er geen behoefte 

aan een nadere reactie, dat betekent dat we als ik het goed zie kunnen gaan stemmen. Wil één uwer een 

stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het voorstel inzake de 

Jaarstukken 2013? Daarvoor heeft u allen gestemd met uitzondering van de fractie van de Nieuwe 

Democraten en voor het overige conform. Dan is hiermee het voorstel aanvaard.  

 

d. Voorstel 34 Eerste bestuursrapportage (peildatum 1 mei 2014) 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.d. handelend over de eerste bestuursrapportage 2014 

met als peildatum 1 mei 2014. En in eerste termijn hebben zich gemeld de fracties van de SP, VLP, 

GroenLinks en Nieuwe Democraten. En ik zou in die volgorde woordvoerders willen uitnodigen in eerste 

termijn. Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de fractie van de SP ziet af van de eerste termijn. Wij wachten even de 

eerste termijnen af en dan gaan we misschien een tweede termijn in. 

 

De VOORZITTER: Oké. Dan heb ik nog staan de fractie van de VLP. Dat is wel het geval. Dat is de heer, 

ik moet allemaal nog even wennen, Brouwers, de heer Brouwers fractie VLP. 

 

De heer BROUWERS:  Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de behandeling in de Commissie van het 

onderwerp eerste bestuursrapportage heeft de VLP aangegeven hoe ze aankijken tegen de verwerking, 

dus wijziging van de begroting op het onderdeel overschot WMO-gelden. Omdat de contouren van een 

toekomstig mogelijk tekort binnen de drie decentralisaties nog niet definitief zichtbaar zijn, alsmede dat 

het Ministerie nog mogelijk overschotten nog extra kan gaan korten op toekomstige bijdragen door nog 

diverse circulaires die in oktober en november nog gaan komen, lijkt het de VLP slim om vooralsnog niet 

de begroting te wijzigen voor het lopende jaar maar te wachten tot het einde van dit jaar wanneer we 

meer inzicht hebben in de mogelijke tekorten op het sociale domein. Daarvoor hebben we in 
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samenwerking met de SP een amendement opgesteld wat luidt: “De begroting 2014 te wijzigen volgens 

bijgaande wijzigingsvoorstellen nummers 16a en 16b”, met dien verstande dat het te verwachten 

overschot op het WMO-budget niet wordt ingezet als dekkingsmiddel maar een eventueel overschot mee 

te nemen in de jaarrekening”. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement VLP, SP is genoemd “WMO- gelden”, krijgt mee nummer 1 en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. Dat was het? Ja? Zeer bedankt meneer Brouwers voor uw eerste 

termijn. Dan ga ik vervolgens naar GroenLinks, mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we het er toen natuurlijk 

uitgebreid over gehad, over de autovrije zondag waarvan het budget nu wordt uitgegeven aan de pilot 

gratis parkeren en dat die twee doelstellingen zo haaks op elkaar stonden dat de D66 het ook cynisch 

noemde en dat vond ik een heel mooi woord. In die berap willen wij dus nu toch een amendement 

indienen, om dat toch bij te sturen en ik ga er niet heel veel meer over zeggen. Ik ga gewoon het 

beslispunt even voorlezen. Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: “De Begroting 2014 te wijzigen volgens 

bijgaande wijzigingsvoorstel nummer 16 a en b, met uitzondering van 6.1 de financiële afwijkingen 

programmabegroting nummer 30 autovrije zondag. Het college op te dragen om de middelen bestemd 

voor de autovrije zondag te besteden aan activiteiten die recht doen aan de doelstelling, een andere 

dekking te vinden voor de voortzetting van de pilot het gratis parkeren in parkeergarages op collectieve 

zondagen en op Koningsdag ad 44.000 euro”. In de Commissie is ook gezegd dat wat GroenLinks betreft 

zo‟n activiteit niet per se letterlijk een autovrije zondag hoeft te zijn. En in de voorbereiding was het een 

motie, het is uiteindelijk een amendement geworden, dus u heeft dit amendement voorliggen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Behoud van middelen 

voor autoluwe maatregelen”. En ook dit amendement is onderdeel van de beraadslagingen. Ik ga in de 

eerste termijn tenslotte naar de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Het amendement van de VLP, SP dat dienen wij graag 

mee in, voorzitter. Het amendement van GroenLinks, voorzitter, daar hebben wij geen behoefte aan. Wij 

hadden liever gezien dat GroenLinks zelf met een initiatief kwam van dat willen we dan gaan doen in 

plaats van het weer door te schuiven naar het college toe. Voorzitter, wij worden in het algemeen niet 

vrolijk van een berap waarin traditioneel meer tegenvallers staan dan meevallers. En dat komt simpelweg 

door verkeerd begroten met onvoldoende realiteitszin en zo blijven we bezig. Ook nu weer een financiële 

tegenvaller van ruim 2 miljoen euro. En zoals aangekondigd in de Commissie Bestuur hebben wij grote 

zorgen over de risico‟s van het project KCC. Wij vroegen om een schriftelijke overzicht van de stand van 

zaken met betrekking tot de risico‟s en dan krijg je een heel klein velletje papier met eigenlijk weinig 

zeggende informatie, we halen de taakstelling, we halen de doelstelling, totdat je bij de laatste zin komt en 

daar staat zo van het zijn nu vooral minder meerkosten. Dan wordt het natuurlijk wel interessant, want wat 

is dat dan minder meerkosten? Gaan we dan gewoon absoluut gewoon veel meer betalen. En eigenlijk is 

daar een cruciale vraag op tafel komen te liggen, voorzitter. Komt nu de dienstverlening zoals we het 

hebben voorgesteld met elkaar komt dat nu in de knel of niet? Gaan we dat nou, gaan we dat nou 

realiseren komende jaren? Komt het op niveau en wordt het ook allemaal goedkoper, voorzitter? En ik 

hoor graag van de wethouder hoe dat dan ervoor staat, voorzitter. Dan nog even terugkomend, nog even 

terugkomend op het KCC, voorzitter, we zouden het prettig vinden als de wethouder kan toezeggen dat er 

in ieder geval een tussenrapportage gaat komen over de dienstverlening wat dan nu is en wat dan straks 

gaat komen, voorzitter. Wij snappen heus wel de grote veranderingen. En dan nog even terugkomend op 

de Passerelle, ofwel de brug van nergens naar nergens volgens de toenmalige wethouder op 13 januari 

2010. Het totaal budget van 4,6 miljoen met een flinke post onvoorzien voor een slanke tuibrug inclusief 

liften. Uiteindelijk is het een weinig uitnodigende plompe Moerdijkbrug geworden, die volgens de berap 

ook nog eens 170.000 euro boven een bijgesteld budget van 5,3 miljoen euro inclusief daarin weer een 

plafondbedrag voor de brug sec van 3,1 miljoen. En dan wordt er ook nog in een mooie tussenzin verteld 

dat de oorspronkelijke post onvoorzien volledig moest worden benut. Met andere woorden, voorzitter, als 

we het beter hadden gedaan met elkaar hadden we misschien veel meer geld overgehouden. Wat anders 

geformuleerd Provincie, Rijk en ook Interreg hebben alles bij elkaar, denk ik, 2,7, 2,8 miljoen euro 

ingelegd, wat ook belastinggeld is overigens van u en van mij, maar de rekening, de gepeperde rekening 

is toch voor de inwoners van Roosendaal. En dat is toch een bedrag van 2,5 alles bij elkaar opgeteld voor 
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een brug die niemand wilde. En wanneer krijgen we dan van het college dan de definitieve afrekening te 

zien, want we willen wel heel graag weten wat er nou allemaal precies is gebeurd, voorzitter. Maar 

eigenlijk kun je ook stellen dat de hele financiële tegenvaller van deze berap dus min of meer voor 

rekening komt van de Passerelle. En we hadden liever gezien dat deze 2,5 miljoen euro geïnvesteerd 

was in de basis op orde, in het onderhoud en beheer van het openbaar gebied, voorzitter, waar onze 

inwoners steeds meer om schreeuwen. Ook hier weer, voorzitter, de boodschap is dat stemmen 

daadwerkelijk het verschil kan maken. Concluderend met betrekking tot de berap, wij kunnen akkoord 

gaan met het beslispunt 1 van het raadsvoorstel de berap voor kennisgeving aan te nemen. En wij 

stemmen tegen beslispunt 2, want u begrotingswijzigingen zijn de onze niet, voorzitter. Bij deze het 

verzoek ook om straks bij stemming beide beslispunten apart. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, heer Schijvenaars. Dat waren de fracties in eerste termijn en dat dit de 

onderdelen zijn van de vakwethouder Lok, de vragen die gesteld zijn. Aan de wethouder in eerste termijn 

de gelegenheid om daarop in te gaan. 

 

De heer LOK: Voorzitter, ik zal vooral richting de Nieuwe Democraten, meneer Schijvenaars, nog wat 

zeggen over het KCC. Zijn stelling dat er grote zorgen zijn, die deelt het college sowieso niet. Overigens 

het uiten van een kreet van grote zorgen en niet kunnen duiden waar die zorgen dan op betrekking 

hebben maken het ook wel heel lastig om een inhoudelijk antwoord te geven, daarom val ik bijna 

automatisch terug op hetgene we meneer Schijvenaars ook al schriftelijk hebben doen toekomen. Het 

KCC kent in de ogen van het college nauwelijks enig risico. Het gaat immers om activiteiten die we als 

gemeente sowieso ook zelf hadden moeten doen. De financiële taakstelling die er ooit aan het project is 

verbonden, is in de vorige periode met het project kleinere overheid gerealiseerd. We trekken vooral 

gezamenlijk op met drie buren, we delen dezelfde doelstelling, namelijk zoveel mogelijk organiseren van 

de digitale en de telefoondiensten. En dat is vooral een uitwerking op wat ooit antwoord heette dat de 

gemeente de lagere overheid in de ogen van het Rijk het adres moest zijn, de ingang moest worden voor 

alle contacten met de overheid. Ook dat is inmiddels wel wat onderhevig aan wat wijzigingen, maar 

desalniettemin zijn daar wel besparingen te doen. Doordat we gezamenlijk met die gemeenten optreden 

zijn we in ieder geval voor lagere lasten dan dat we dat als gemeente Roosendaal alleen hadden moeten 

doen. We komen tot wat makkelijker uitwisselbaarheid, we hebben dezelfde telefooncentrale, dezelfde 

werkwijze, er wordt gezamenlijk het content beheert, we gaan gezamenlijk upgraden van de website, 

hoeven maar één keer aan te besteden en er zitten absoluut besparingen in. Het enige wat we zelf ook 

soms jammer vinden is dat we er wat meer snelheid in hadden willen zien, maar aan de andere kant er 

komen zoveel ontwikkelingen op gemeenten af dat we ook willen zien dat het KCC ook wel toekomstproof 

is. Is het nou ook straks geschikt om de drie decentralisaties waar ook weer heel veel inwoners contact 

gaan krijgen met de gemeente, die moeten ze ook wel kunnen verwerken. Dus dat zijn wat tussenstapjes 

die we af en toe moeten gaan maken, maar er is absoluut sprake van een gestage voortgang. En u heeft 

nog twee andere vragen. Of de dienstverlening niet in de knel komt. Nee, meneer Schijvenaars, onze 

dienstverlening komt op dit moment niet in de knel. Sterker nog we willen nog veel meer gebruik maken 

van digitalisering, de website nog veel vriendelijker maken zodat nog meer mensen van het digitale 

kanaal gebruik kunnen gaan maken. Wij denken dat daar voordelen in zitten en daarom komt onze 

dienstverlening daar absoluut niet mee in de knel. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. En dan tenslotte wethouder Theunis die nog een reactie geeft op de 

beide ingediende amendementen.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Allereerst het amendement van de VLP en de SP over het 

inzetten van WMO-budget nu, nu reeds. Ik wil toch even memoreren aan de Commissie, die hebben dat 

al aangekondigd, u kunt dat zien in de mei-circulaire, dat wil ik toch benadrukken dat wij op zich blij zijn en 

ik hoop u raad mede met ons, dat wij twee jaar geleden, dat door de maatregelen binnen de WMO 

waardoor het budget verlaagd kon worden dat we dat budget in stand hebben gehouden, want we zien nu 

dat de effecten van de mei-circulaire daar eigenlijk bijna in zijn geheel mee kunnen opvangen. Neemt niet 
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weg dat op dat budget wat er nu is, wij moeten wel constateren dat er blijft geld over het beleid wordt 

gewoon uitgevoerd, vastgesteld door de raad. Wat dat betreft is het niet dat we geld overhouden door 

stiekem dingen niet te doen, het wordt gewoon uitgevoerd het beleid en dan hou je geld ook over. 

Daarentegen we hebben de beraadslaging gehad in de Commissie, ik kan mij nu wel voorstellen, 

voorzitter, dat u raad zegt van nu al die begrotingswijziging nu even niet. Stel die even uit en kijk hoe het 

vordert richting eind van het jaar. Dus ik heb er in die zin ook geen enkel probleem mee om dat 

amendement van de VLP en de SP over te nemen. Dan het amendement van GroenLinks, dat hebben 

we ook gevolgd. Er zit inderdaad wel wat cynisme en moeten we ook erkennen natuurlijk. Wij hebben 

eigenlijk en dat wil ik toch mevrouw Koenraad daarvoor oproepen. Ja wij, wij erkennen eigenlijk als 

college dat wij voor dat budget geen plannen hebben, want we stellen ons heel bloot al bij die eerste 

berap daar staat een budget voor autovrije zondag. Wij gaan dat budget niet besteden dus we gooien het 

in het mandje. Wat dat betreft ik kan mij ook voorstellen, dezelfde systematiek, mevrouw Koenraad zegt 

dan voer die begrotingswijziging nou nog even niet door, maar dan wil ik toch het amendement graag 

wijzigen vraag dan niet alleen het college, draag niet alleen het college op om met voorstellen te komen, 

maar ik zou voorzetten, u raad dan zelf vragen om met voorstellen te komen hoe dat budget dan wel te 

besteden. Betekent wel dan moeten we natuurlijk voor de parkeergelden nog een dekking zoeken. Nou, 

laten we die meenemen naar de tweede berap. Dus als mevrouw Koenraad even nadenkt om op dat punt 

even het amendement te wijzigen, heb ik ook daar geen enkel probleem mee. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan van de zijde van u raad de tweede termijn. Wie van u wenst het 

woord, nog niet het woord gevoerd hebbend in de eerste termijn? Ik noteer in elk geval mevrouw Oudhof, 

de heer Yap. Mevrouw Oudhof, dan kunt u aftrappen. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Allereerst over het amendement wat door de VLP en de SP 

ingediend is. We zijn blij om te horen dat de Nieuwe Democraten hem sowieso mee in wil dienen, maar 

ook blij met het, de antwoord van de wethouder dat hij zegt van ik kan me voorstellen dat de raad gaat 

zeggen van stel de begrotingswijziging nog even uit en laten we het bij de jaarstukken meenemen. Dus 

wat dat betreft zijn wij daar content over. Dan de tweede opmerking die ik nog even wil aangeven over het 

KCC het Klant Contact Centrum waar we het net over gehad hebben is digitalisering van de gemeente 

daar zijn we nu volop mee bezig. Nou, wat voor de SP wel heel erg belangrijk is, is hoe tevreden zijn de 

burgers daarover. Dat was ook één van onze vragen in de memorie van antwoord van is er nu al bekend 

bijvoorbeeld wat de burgers van Roosendaal vinden van één telefoonnummer voor de gemeente. Dat 

was nog niet meegenomen werd toen gezegd, maar ik vind dat wij daar wel een taak in hebben om juist 

te checken bij de inwoners van Roosendaal hoe die digitalisering van de gemeente gaat vallen en wat zij 

daarvan vinden. En dan, amendement van GroenLinks over de autoluwe maatregelen. Wij vinden, wij 

kunnen indenken dat GroenLinks, daar staat ze inmiddels achterin, dat dit best wel wrang is om juist dit, 

dit zo in tegenstelling te zeggen van daar gaan we dit budget voor besteden. Wij willen dit amendement 

ook gaan steunen en de wethouder zegt nou laat de raad met voorstellen komen. De SP had als voorstel 

ga dit budget besteden aan het gratis fietsparkeren, dan zou het wel overeenkomen met autoluwe 

zondagen wat ons betreft, dus het is een voorstel vanuit de SP. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk naar de heer Yap van de fractie van de Partij van 

de Arbeid. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie had nog wat opmerkingen met name over wat 

vanavond ook weer aan bod is gekomen die WMO-gelden, we zagen dat net ook al terug bij jaarstukken 

2013 en ook weer hier in de eerste bestuursrapportage. Amendement zoals de VLP en SP indienen 

kunnen we steunen. We hebben nog wel een verzoek richting de verantwoordelijke wethouder om toch 

eens met ons mee te denken en ook na te gaan om er toch meer zicht op te krijgen dat we een aantal 

maatregelen hebben genomen, herindicatie uren, eigen bijdrage, nieuwe afspraken met zorgaanbieders 

om te kijken hoe dat nou in de beleving van de inwoners is of daardoor het WMO-beleid op zich nog in 

orde is of niet. Juist ook in het licht van het voorsorteren op 2015 en wat er aan zit te komen. Ik denk dat 

het goed is gelet op het feit dat we dus in 2013 flink overschot houden, hebben en ook nu weer in 2014 

dat willen wij nog in ieder geval meegeven ten aanzien van deze bestuursrapportage. Tweede punt 

amendement GroenLinks. Ik verwacht wel dat mevrouw Koenraad dat aanpast conform de wens, denk ik 

ook vanuit het college en ik denk ook de meerderheid van de raad hoe het voorlag kunnen wij het 
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steunen maar we kunnen ook voorstellen dat er iets gerichter dekking al wordt gegeven waar we het wel 

aan zouden willen besteden, dus daar wachten we nog even af wat GroenLinks direct inbrengt. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan kijk ik nog even naar de sprekers in eerste termijn om 

ze nog even af te lopen of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Brouwers van de VLP? Geen 

behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw, ik denk het wel voor u mogelijk gewijzigd amendement, want 

dat zou dan deze termijn wel moeten worden ingediend. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, mag ik u verzoeken om toch nog heel even kort te schorsen omdat ik 

even met de wethouder zou willen overleggen hoe dat amendement er dan echt uit gaat zien. 

 

De VOORZITTER: Dat is lekker duaal, dat is lekker duaal, maar ja als u met de wethouder wilt 

overleggen. Ik vind het wel aardig dat u dat zo en plein public zegt, ik zou dat nooit doen. Ik zou het wel 

doen maar, nooit zeggen… 

 

Mevrouw KOENRAAD: Oké, dan heb ik dit niet gezegd. 

 

De VOORZITTER: U heeft vijf minuutjes nodig? 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja. 

 

De VOORZITTER: Oké, ik ga schorsen om nader te noemen reden. Vijf minuten. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

 

De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vijf minuutjes zijn voorbij. Wij hervatten de vergadering en het 

woord is aan mevrouw Koenraad in de voortzetting van haar tweede termijn. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst natuurlijk in ieder geval fijn om te horen 

dat ook mensen de gevoeligheid van dit punt, andere fracties ook hebben opgepikt en dat ze daar ook 

toch begrip voor hebben, nou dat stelt mij gerust. Het amendement is veranderd op de volgende manier, 

het tweede bolletje hebben we geschrapt, omdat ja als het budget toch wordt uitgegeven dan moet er een 

andere dekking komen en de wethouder zei inderdaad al in de eerste termijn van ja het is natuurlijk een 

redelijk klein budget dus dat zal dan vast wel gaan lukken. En het eerste bolletje is op die manier 

veranderd:  “De middelen bestemd voor de autovrije zondag in overleg met de raad te besteden aan 

activiteiten die recht doen aan de doelstelling, zoals gratis fietsparkeren, een congres nieuwe mobiliteit, 

dag van de duurzaamheid op 10 oktober, etcetera”. Het is dan of/of natuurlijk. Dat was het. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Het is, het is, het is erg… het is onrustig. Even, even 

goed opletten, want u gaat straks stemmen en u wilt dat toch wel doen op het juiste stuk. Er is nu 

ingediend een gewijzigd amendement 2, dus dat eerste 2 kunt u verscheuren. Nu geldt en is onderdeel 

van de beraadslaging het zojuist door mevrouw Koenraad ingediende gewijzigde amendement 2, dat 

maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan kijk ik nog in tweede termijn naar meneer Schijvenaars. 

Nog behoefte aan een tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Nou, wethouder Theunis was al de belangrijkste man 

binnen het college maar hij wordt nu ook nog, zeg maar het toegevoegde raadslid, voorzitter, waardoor 

zijn invloed toch wel heel erg groot gaat worden, dus dat vind ik toch wel een lastige ontwikkeling, 

voorzitter. Maar goed het voorstel van de VLP en SP dat gaan we inderdaad samen indienen, voorzitter. 

Dan ten aanzien van de gewijzigde motie van GroenLinks. Ik heb hem nog niet op schrift gezien, 

voorzitter, maar ik hoorde wel dat mevrouw Koenraad zei om ook geld beschikbaar te stellen voor gratis 

fietsparkeren. Nou, u weet hoe wij daar in zitten, voorzitter, dus ik wil in ieder geval vragen om dat 

voorbeeldje dan er uit te laten, want als u zegt van bedenk iets leuks over duurzaamheid in zijn 
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algemeenheid dan vind ik het prima, dan kunnen we er uitstekend mee leven, voorzitter. Maar als het zo 

specifiek gaat worden over gratis fietsparkeren, voorzitter, ja. Dan ten aanzien van de reactie van 

wethouder Lok. Ik had ook de vraag gesteld is het college bereid om met een tussenrapportage te komen 

ergens eind dit jaar waarin even meer inhoud wordt aangegeven wat nu de ontwikkelingen zijn bij het 

KCC en dan ook wat meer onderbouwing met financiën, met risico‟s, maar ook met verwachting, maar 

ook met dienstverlening en ook inderdaad weer met kwaliteit daarvan, voorzitter. Dat zou ik dan graag 

van de wethouder vernemen. En de wethouder vroeg in zijn termijn ja maak dan je zorg eens wat 

specifiek en nou dat wil ik wel doen, voorzitter. Het KCC is natuurlijk in die zin een hele grote 

fundamentele verandering in de manier waarop je werkt binnen een gemeentelijke organisatie, waarbij je 

dan toch ook de backoffice en de frontoffice en alle elementen daar omheen ook anders moet gaan 

organiseren, voorzitter. Dan ook nog eens een keertje over vier organisaties heen met nieuwe 

technologie, voorzitter, dat is in zijn algemeenheid in de wereld van ICT is dat een garantie voor in ieder 

geval uitdagende werkgroepen om dat allemaal goed te regelen. 

 

De VOORZITTER: Even een interruptie van… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Om dat soort voorbeelden gaat het en dat ook terug naar de wethouder toe 

van om daar ook in zijn tussenrapportage op te reageren. 

 

De VOORZITTER: Even een interruptie van de heer Van den Beemt op dit punt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over iets aan het begin van het betoog 

van de Nieuwe Democraten. Het lijkt erop dat u een geamendeerd amendement wil gaan amenderen, 

want u vraagt om dat fietsparkeren er dan weer uit te halen. Nou staat in die zin van het fietsparkeren “de 

middelen bestemd voor de autovrije zondag in overleg met de raad te besteden aan activiteiten die recht 

doen aan de doelstelling, zoals…” en dan moet u toch wel vanavond over uw hart kunnen strijken om de 

avond niet al te lang te maken dat we door die zin er gewoon wel zo over kunnen stemmen, hoop ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de indiener kan ook overwegen om het woordje “zoals” en wat 

daar volgt om dat dan ook weg te laten, want het heeft in die zin ook geen toegevoegde waarde, 

voorzitter. Ik denk dat de essentie van het amendement is inderdaad tot aan het woord punt en dan kan 

alles wat er zo achter staat kan dan komen te vervallen, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad ik verwachtte u al, ja. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ja we wilden juist eigenlijk de heer Schijvenaars tegemoet komen 

met het noemen van een aantal mogelijke activiteiten, omdat dat precies is wat u de eerste termijn 

eigenlijk zei van kunnen we dan niet wat activiteiten noemen. Dat hebben we nu gedaan, het is een rijtje 

of, of , of, het kan ook niet allemaal. Dus als we straks gaan overleggen dan zullen we zien wat er uit 

komt, daar zijn een aantal mogelijkheden genoemd.  

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik ga in ieder geval op zoek naar mijn hart en dan zal ik eens kijken 

hoe ik erover kan gaan wrijven. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer en succes in uw zoektocht. Goed zijn er nog anderen van uw raad die het 

woord wensen. Ja, het mag eventjes, ja, ik ben helemaal toe aan de zomervakantie. Mevrouw Van den 

Nieuwenhof. Ga uw gang, tweede termijn. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Alleen even over het amendement van 

GroenLinks, mevrouw Koenraad over die gratis fietsstalling, volgens ons zit die ook gewoon al in de 

begroting verwerkt dus, of het moet zijn dat u nog meer fietsenstallingen wilt openen. Dus ik denk dat dat 
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ook gewoon weg kan, dus in die zin ben ik het met de heer Schijvenaars eens alleen vanuit een andere 

argumentatie. Dus misschien kunnen jullie de formulering nog een keer heroverwegen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw, nee, nee, nee, gewoon even, de lijnen worden vanzelf 

getrokken en duidelijk. Komt allemaal goed. Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof.  Anderen nog 

van de zijde van u raad in tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan kijk ik even naar de leden van het 

college. De heer Lok in elk geval in tweede termijn. De heer Lok. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Even kort op de vraag van mevrouw Oudhof over hoe bevalt de 

digitalisering. Het klopt dat we dat nog niet officieel weten, dat zou een onderwerp zijn dat je in de 

bewonersenquête mooi kunt meenemen en misschien moeten we dat ook gewoon doen. Wat we sinds 

ongeveer een maand wel doen is een soort permanente benchmark op publiekszaken over de 

klanttevredenheid. En dan gaat het over drie kanalen: het e-kanaal, balie en telefoon, maar nogmaals het 

is nog maar een gering aantal dat hebben tot nog toe nog maar 30 mensen daar iets op gereageerd en 

dan heeft het e-kanaal een 7. Het is wel de laagste van de drie. De balie scoorde het hoogst met ruim een 

8. En het probleem is vooral dat de informatie op de website moeilijk te vinden is, maar daarom zei ik al 

we moeten naar die website kijken dat je hem toegankelijker maakt, maar dat is, dat is dus nogmaals 

maar heel klein, want dat zijn er nog maar 30, maar hij bevalt maar hij moet wel beter.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Tenslotte wethouder Theunis nog een korte reactie in tweede termijn. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u voorzitter. Helaas heb ik zojuist geleerd dat ik geen amendement mag 

overnemen en ik mag ook geen overleg voeren met een raadslid, maar desondanks kan ik mij uitstekend 

vinden in de wijziging van het amendement. 

 

De VOORZITTER: Ja, ik zal even uitleggen hoe dat, hoe dat gaat, dat weet u eigenlijk al wel maar ja ach. 

Kijk een motie als je zegt als college ik neem een motie over dan hoef je hem niet in stemming te nemen, 

want een motie verandert niks in het dictum van het raadsvoorstel. Maar een amendement is een 

letterlijke wijziging van de tekst, de besluiten in het raadsvoorstel en dat kun je alleen maar juridisch 

correct doen wanneer je dat amendement in stemming brengt. Maar het is heel plezierig te weten dat het 

college beide amendementen omarmt, dus overneemt maar we moeten dat wel even vastleggen om 

daarover te stemmen. En bij een meerderheid wordt een amendement ingevoegd in het moedervoorstel 

en vandaar dat wij ook altijd, sorry voor dit lesje Staatsrecht, maar vandaar dat u ook altijd eerst over 

amendementen stemt, dan over het moedervoorstel. Immers dat moedervoorstel kan worden gewijzigd 

door het amendement en daarna stemmen wij altijd pas over moties, want moties zijn ik zeg dat op 

hoogst persoonlijke titel want moties zijn meestal niet zo van belang vanwege de veelheid van moties en 

dan erodeert dat, zo, zo, zo bedoel ik dat. Zo moet u het zien en zo eenvoudig is het. Dan zijn wij toe aan 

stemmen, waarbij het voorstel is dus eerst over de amendementen, vervolgens stemmen wij over de 

besluitvorming gesepareerd zoals de heer Schijvenaars vroeg apart over besluitvorming 1 en apart over 

besluitvorming 2. En vervolgens stemmen wij niet meer want er zijn geen moties ingediend maar dat was 

even het verhaal, waar de plek is van de moties. Een ander punt is dat de heer Schijvenaars heeft 

aangegeven mee ondertekenaar te willen zijn en ik heb even gekeken, oogcontact gezocht met onder 

andere mevrouw Oudhof op amendement nummer 1. Dat is, ja dat is leuk voor de mededeling maar dan 

moet er wel even op het origineel, wel even uw naam komen te staan en ook uw fractie, want zo gaat die 

wel de boeken in dat het amendement is ingediend door drie fracties. Daar wil ik u dan nu nog de 

gelegenheid voor geven. Als het kan, dan even dat origineel even door als de overige twee indieners het 

akkoord vinden dat de heer Schijvenaars het amendement mee ondertekent. Dat is het geval. Iedereen 

heeft een groot hart vanavond. Ja, dan is dat in ieder geval formeel, juridisch, ik wil het allemaal niet 

ingewikkelder maken dan het is, maar het allemaal wel zo. Ja, wij hebben dit allemaal duidelijk. Dan gaan 

wij, dan komen wij toe aan amendement 1 namens de fracties van de SP, VLP en de Nieuwe 

Democraten en dat handelt over de WMO-gelden. Wil één uwer daarover een stemverklaring vooraf? Dat 

is niet het geval. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd, ik zie alle fracties, 

daarmee is dat amendement aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het gewijzigde amendement nummer 2 “Behouden van middelen 

voor de autoluwe maatregelen”. Wil één uwer daarover een stemverklaring afleggen? Dat is niet het 
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geval. Dan gaan wij daarover stemmen. Wie is voor het gewijzigde amendement nummer 2? Daarvoor 

heeft u allen gestemd met uitzondering van de fractie van de VLP. Daarmee is het amendement 

aanvaard. Dat betekent dat deze twee amendementen die dus zien op beslispunt 2 dat daarmee het 

beslispunt 2 wat we zo meteen gaan doen in het moedervoorstel langs die lijn is veranderd, de tekst is 

daarmee veranderd. Dus weet dat nu even goed. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel dat kent twee beslispunten. 1 is kennis te 

nemen van de eerste bestuursrapportage 2014 (peildatum 1 mei 2014), op dat onderdeel gaan we eerst 

stemmen. Wil één uwer daarover en stemverklaring afgeven? Dat is niet het geval. Wie is het, wie is voor 

punt 1 van het raadsvoorstel? Daarvoor  heeft u bij unanimiteit gestemd. Dat is dat. 

Dan gaan we naar het onderdeel, het geamendeerde onderdeel 2 van het moedervoorstel om daar ook 

apart over te stemmen. Wil op dit onderdeel 2 iemand nog een stemverklaring afleggen? De heer 

Schijvenaars ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, hoewel de Nieuwe Democraten het beslispunt 2 mede hebben 

geamendeerd, hebben wij verder geen behoefte aan de verdere uitvoering van dit beslispunt en wij zijn 

ook tegen dit beslispunt gegeven de vele andere zaken die daarin staan verwoord. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen 

over sub 2. En wie is voor onderdeel 2? Ja, ik denk u allen met uitzondering van de fractie van de Nieuwe 

Democraten. Dat is het geval. Aldus besloten en daarmee is ook dit voorstel afgewikkeld.  

 

e. Voorstel 35 Ontwerp-begrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6.e en dat handelt over de ontwerp-begrotingen 2015 

aangaande de daar genoemde gemeenschappelijke regelingen. In de eerste hebben zich gemeld een 

drietal fracties, Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten en VVD. En ik stel voor dat in die volgorde te 

doen. Mag ik de heer Yap uitnodigen in de eerste termijn. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, mijn college mevrouw Derks, Partij van de Arbeid, heeft er al het een en 

ander gezegd over het voorstel ontwerp-begrotingen 2015 van diverse gemeenschappelijke regelingen. 

We hebben in de Commissie Bestuur ook aangekondigd nog op één punt de zienswijze iets scherper te 

willen maken. Nou, dat zag op de ontwerp-begroting van de Regio West-Brabant en daarop voort dienen 

wij ook een amendement in. Overigens zie ik dat u op uw tafel een amendement heeft gekregen met een 

spelfoutje “randvoorwaarden” in de laatste alinea. Wanneer kan de griffie dat aanpassen en het 

amendement wordt ook gesteund door de Roosendaalse Lijst via de heer De Regt, D66 de heer 

Vermeulen, GroenLinks mevrouw Koenraad en de VLP de heer Brouwers, dus dat moet er ook nog aan 

toegevoegd worden. Voorzitter, ik lees enkel ons wijzigingspunt op: “Besluit aan beslispunt 5.c aan te 

vullen met: Om gemeenten meer regie te geven ten aanzien van de verkenningen naar ontwikkelingen en 

kansen voor de regio, worden de gelden verdeeld binnen de pijlers, zoals opgenomen in de Strategische 

Agenda 2012-2020 van de Regio West-Brabant. De daadwerkelijke besteding van de gelden wordt door 

gemeenten gezamenlijk  jaarlijks vastgesteld op basis van concrete thema's binnen de genoemde pijlers. 

Naast de randvoorwaarden zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2015 RWB voor toekenning bijdrage 

aan het regiofonds, dient een nadere uitwerking aan de gemeenten te worden toegezonden”. En zoals we 

hebben vernomen kan de portefeuillehouder hier ook, denk ik, wel mee leven. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Even het, ik zal daar zo meteen op reageren, maar even 

naar de griffie toe de wijzigingen zijn zo gedaan dus dat wordt geen gewijzigd amendement, want het is 

nu zo ingediend zoals het correct is maar typ dat nog wel even netjes uit, want ik moet daar morgen nog 

naar anderen, maar dat ga ik straks wel verklappen maar dan moet ik even een mooi exemplaar hebben. 

Ja. Goed. Dank u wel meneer Yap. Dan ga ik naar de fractie van de Nieuwe Democraten de heer 

Schijvenaars voert het woord. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Nou, we kunnen in ieder geval instemmen straks met 

dat voorstel van de Partij van de Arbeid, het amendement van de Partij van de Arbeid. Dan met de VVD 

dienen wij ook nog een amendement in, dat zal straks door de VVD zelf worden toegelicht. En wij 

herhalen hierbij toch wel onze grote zorgen dat de, dat de gemeenteraad haar democratische legitimiteit 
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volstrekt is kwijtgeraakt, of nagenoeg is kwijtgeraakt. Het is immers onbegonnen werk om als raadslid de 

tijd, de kennis en de kunde te vinden om de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende 

rol nog serieus te vervullen als het gaat over de vele gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen. 

En we zijn dan ook blij, voorzitter, dat na de zomer er een nieuw onderzoeksrapport verschijnt van de 

rekenkamer waarin deze problematiek verder is geanalyseerd en hopelijk met haalbare aanbevelingen 

komt om het gat van die democratische legitimiteit te slechten. En voorzitter, veel van die 

gemeenschappelijke regeling verbonden partijen zijn natuurlijk verlegd bestuur geworden in plaats van 

verlengd bestuur. Denk aan de samenwerkregio West-Brabant en waarom, voorzitter, zouden dan 

raadsleden geen plaats kunnen nemen in plaats van de huidige wethouders, voorzitter. Alles overziend 

zullen wij nu nog het raadsvoorstel steunen in de gedachte dat later op basis van het rekenkamerrapport 

er wel een stevige opschoning gaat komen van alle gemeenschappelijke regelingen en verbonden 

partijen, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan kijk ik naar de fractie van de VVD, de heer 

Van den Beemt. Ga uw gang. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De begroting van de voormalige milieudienst die 

veroorzaakt rumoer onder Midden- en West-Brabantse gemeenteraden en zeker bij de daarin aanwezige 

VVD-fracties. Ook het Roosendaalse college had al een flink aantal kritiekpunten voorgelegd aan de raad 

in de zienswijze, in de voorgestelde zienswijze. De VVD Roosendaal dient hierop nog een aanvulling in 

via een amendement dat door alle hier aanwezige fracties is ondertekend. Dus ik ben daar ontzettend 

gelukkig mee omdat dat dus wel een heel duidelijk, een hele duidelijke boodschap is naar degenen die 

die boodschap mogen gaan ontvangen het is niet de helft plus één, het is gewoon een complete 

gemeenteraad die het indient en allemaal zegt wij vonden dit toch niet helemaal de goede manier. Het 

amendement luidt als volgt: “Aan beslispunt 7 als extra punt f toe te voegen;  

F de ontwerp-begroting 2016 van de Omgevingsdienst, dient te allen tijde te voldoen aan de daarvoor 

binnen de BBV gestelde eisen. Indien in voorkomende gevallen, tijdens de opstelling van de 

ontwerpbegroting, onvoorziene tekortkomingen in de begroting zichtbaar worden, dient de deelnemende 

gemeenten tijdig gevraagd te worden om uitstel te verlenen zodat wijzigingen alsnog voor aanlevering in 

het concept verwerkt zijn”. Namens VVD, SP, Nieuwe Democraten, CDA, VLP, Partij van de Arbeid, D66, 

GroenLinks en Roosendaalse Lijst. En wat er dus in feite staat, gewoon even in normale mensentaal als 

je ziet bij het opstellen van je begroting hij rommelt aan alle kanten, dan ga je niet zeggen we doen hem 

toch op de brievenbus, maar dan zeg je jongens gemeenteraden mogen we uitstel, want we hebben een 

aantal fouten geconstateerd daar moeten we aan werken want we willen een goed product afleveren. En 

dat is wat wij vragen. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dit amendement heet “Zienswijze begroting 

OMWB” krijgt mee nummer 4. En ambtshalve in het beslispunt 7 u aanhef de ontwerp-begroting 2016, u 

bedoelt 2015. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: U bent scherp vanavond. 

 

De VOORZITTER: Ja, daar word ik voor betaald. Ja, nee, maar dat wijzigen we ambtshalve dat hoeft dan 

niet met een nieuw amendement want dat dat snappen we wel. De griffie heeft dat ook. Ja, u heeft dat 

meegeschreven? Ja, oké. Dan maakt dat deel uit van de beraadslaging. Dat van de zijde van de eerste 

termijn van u raad. Ik kijk even naar wethouder Theunis en dan zal ik nog iets over het Regiofonds 

zeggen. Maar misschien wil jij eerst wat, vak-, vakwethouder. Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, heel kort over het amendement van de omgevingsdiensten. Ik mag het 

niet overnemen maar dan omarm ik het maar.  

 

De VOORZITTER: Ja en ik zal, ik omarm het ook daar niet van, maar het moet wel even worden 

ingediend en ik kan de heer Yap nog melden dat wij vanochtend Algemeen Bestuur hadden van de Regio 

West-Brabant en ik kan u melden dat er een akkoord is op alle reeds zienswijzepunten van u raad. Als u 

zo meteen de zienswijze accordeert en ik zal, ze weten al dat dit eraan komt, vandaar even het nette 

exemplaar dat ik het amendement 3 als dat wordt aangenomen, wat ik hoop zeg ik er eerlijk bij dan zal ik 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 18 

dat morgen naar de heer Dirks de directeur van het bureau in het Triviumgebouw toe mailen zodat dat 

nog kan worden verwerkt als zienswijze vanuit Roosendaal en de vergadering vanochtend, vanmiddag 

moet ik zeggen was daar ook positief in gestemd over dat amendement dus dat moet goedkomen. Dank 

u wel.  

 

De VOORZITTER: Dan van de zijde van u raad in tweede termijn. De heer Van den Beemt? 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, even terugkomend op uw vraag zojuist over het dictum van het 

amendement. Ik zei u bent scherp, maar ik was vooral niet scherp toen ik dat zei. Er moet inderdaad 2016 

staan, want we behandelen nu de Begroting voor 2015 daar zit iets wat we, wat ons niet aanstaat en we 

willen dus zorgen wanneer de Begroting voor 2016 naar ons toe gaat komen volgend jaar dat het dan wel 

in orde is. Dan mag je ook zeggen 2016 en alle jaren daarna, maar goed laten we het even houden op 

2016. Het amendement hoeft niet gewijzigd te worden, maar dat wilde ik nog even zeggen voordat er een 

tweede termijn ging komen. 

 

De VOORZITTER: U wordt de volgende burgemeester van Roosendaal, ooit want dit is, u bent veel 

scherper dan ik. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ik hoop van niet. 

 

De VOORZITTER: Nee, nou, u doet het, u doet het uitstekend, uitstekend. Goed. Valt het amendement 

weer terug in de tekst zoals het was ingediend door de heer Van den Beemt. Tweede termijn van de zijde 

van u raad, daaraan behoefte? Ik inventariseer even wie dat, wie dat. Ja? Ik zag de heer Van Poppel. Ik 

doe even diegene die niet het woord hebben gevoerd in eerste termijn. Ik kom bij de heer Van Ginderen 

en de heer Van Poppel uit, niemand vergeten want het zicht is niet optimaal. Nee. Dan begin ik bij de heer 

Van Ginderen van de fractie van het CDA. Ga uw gang. 

 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, zoals u weet was het raadsvoorstel voor ons een A-stuk en tijdens 

de Commissie Bestuur hebben wij de hoogte van de bestemmingsreserves van de Veiligheidsregio aan 

de orde gesteld. Die reservepositie die bedraagt overigens pakweg 22 miljoen, die is nagenoeg in zijn 

geheel geoormerkt. Nu heb ik de stukken er nog eens goed op nagelezen en als ik het goed heb gezien 

dan vergadert morgen 3 juli het Algemeen Bestuur en die gaan dan besluiten over het mogen 

aanbrengen van plafonds in deze reserves. Nou, u zult begrijpen dat in het licht van onze opmerkingen in 

de Commissie Bestuur dat daar wij wel voorstander van zijn. En daarom lijkt het ons goed in dit kader om 

vanavond van de portefeuillehouder in dit geval de burgemeester nog even inhoudelijk  te horen wat zijn 

inzet morgen zal zijn op dat gebied. En overigens het amendement van de PvdA dat zullen wij steunen, 

het andere amendement hadden wij al mee ingediend. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar de heer Van Poppel van de fractie van 

de SP. 

 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we al aangegeven dat we dat 

plafondnorm zoals de CDA heeft aangegeven dat we daar ook wel warme gevoelens bij hebben dat dat 

wordt aangebracht. Voor de rest als dan toch de griffie amendement 3 moet herschrijven dan zouden wij 

het leuk vinden en prettig vinden als ook de fractie van de SP daarin vertegenwoordigd is, met andere 

woorden we dienen hem mee in.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Heeft u dat meneer Yap ook meegekregen? U krijgt een mede 

ondertekenaar op uw amendement. Ja? Wordt ook verwerkt, de heer Van Poppel fractie SP.  Dan kijk ik 

even naar de sprekers in de eerste termijn of er nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Yap nog 

behoefte aan een tweede termijn? Is niet het geval. De heer Schijvenaars, behoefte aan een tweede 

termijn? Is niet het geval. De fractie van de VVD, meneer Van den Beemt? Niet het geval. Dan, dan zal ik 

nog even kort reageren op de vraag van meneer Van Ginderen.  

 

De VOORZITTER: Zoals inderdaad morgenochtend zitten wij in DB en AB Veiligheidsregio in Tilburg en 

dan gaan we het daar over hebben. En het is een breed gedragen opvatting ook vanuit de leden van het 
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AB dat er een jaarritme moet worden afgesproken en ook plafonds inbouwen voor de diverse 

reserveposten zoals die zijn opgenomen. Dus daarover geen enkele twijfel en dat is ook mijn inzet om 

daartoe te komen en dat wordt inmiddels ook breed gedragen door het DB en de directeur van de 

veiligheidsregio Van Mourik zal dat ook conform gaan verwerken en dat komt dan ook terug naar al u 

raden van de regio Midden- en West-Brabant om dat resultaat te zien. Maar we denken er allemaal 

hetzelfde over. Ja. 

 

De VOORZITTER: Dat allemaal zo gezegd zijnde denk ik dat wij toe zijn aan besluitvorming. Dat is het 

geval. Dan beginnen wij met amendement 3 zoals ingebracht door de heer Yap met dat woordje 

randvoorwaarden en dan de fracties toegevoegd laatstelijk SP. Ook hier geldt weer eerst over de 

amendementen stemmen. Wil één uwer over amendement 3, het regiofonds een stemverklaring 

afleggen? Dat wil niemand. Dan breng ik het amendement nummer 3 in stemming. Wie is voor dit 

amendement? Daarvoor bent u bij, daarvoor bent u allemaal bij unanimiteit. Amendement 3 is daarmee 

aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement 4 “Zienswijze begroting OMWB”, Omgevingsdienst 

Midden- en West- Brabant, met nou goed zoals het is ingediend door de heer Van den Beemt qua tekst. 

Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval dan gaan wij over 

amendement 4 stemmen. Wie is voor dit amendement? U allen. Bij deze afgetikt. 

 

De VOORZITTER: Dan komen wij vervolgens bij het moedervoorstel, de ontwerp-begrotingen 2015 zoals 

ze thans geamendeerd zijn. Wie is voor dit voorstel? Voor het voorstel heeft u gestemd, ik denk ook u 

allen. Zie ik dat goed? Ja. Aldus besloten. 

 

f. Voorstel 36 Revitalisering basisschool De Linde (Nispen) 

De VOORZITTER: Dan schieten wij door naar agendapunt… ja, agendapunt, dat nummer, f, 6.f, 6 

Ferdinand en dat gaat  over de revitalisering basisschool De Linde in de heerlijkheid Nispen, meneer 

Goossens. U zit zo dichtbij me ik moet oppassen. En daarvoor heeft ingetekend voor de eerste termijn 

mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we het hier al uitgebreid over 

gehad en toch nog wel een eerste termijn om de duurzaamheidsmaatregelen die GroenLinks graag zou 

zien bij De Linde toch nog even voor het voetlicht te brengen. We hebben ook gesteld dat het niet alleen 

een GroenLinks hobby is en in de strategische agenda voor West-Brabant wordt duurzaamheid ook als 

prioriteit genoemd en gelukkig blijkt dat ook omdat het amendement, want het is een amendement 

geworden ook mede wordt ingediend door de Roosendaalse Lijst. In de strategische agenda werken 

overheid, onderwijs en ondernemers samen in deze regio om de strategische agenda daadwerkelijk tot 

uitvoering te brengen. En dat doet ook wel een appèl aan het onderwijs. Eerder is een motie door deze 

raad aangenomen in november 2011 met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen destijds voor een 

andere school van KPO, De Sponder. En het is jammer dat met betrekking tot De Linde ook nu weer 

zowel in het raadsvoorstel over de kredietstelling als in het onderliggende programma van eisen van het 

KPO niets vermeld staat over duurzaamheidsmaatregelen en energiemaatregelen, behalve dan dubbel 

glas en eenvoudig isolatiewerk. Een revitalisering bedoeld om de school weer 25 jaar lang goed te laten 

functioneren zonder investeringen in energiebesparende maatregelen. En ik noem maar weer een paar 

voorbeelden zonder andere dingen te willen uitsluiten, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, 

enzovoort. Dat niet doen is gewoon niet meer van deze tijd vindt GroenLinks en Roosendaalse Lijst 

kennelijk ook. We hebben een amendement voorbereid waarin het KPO als voorwaarde voor de 

kredietstelling wordt gevraagd met een aanvulling op het programma van eisen te komen. En dat is wel 

nieuw ten opzicht van de Commissie omdat wij in de Commissie eigenlijk nog zo bang waren dat het er 

niet van zou komen, dat we misschien wat teveel in onze eigen buidel hebben willen tasten. En in dit 

amendement wordt eigenlijk gewoon ook de opdracht echt neergelegd bij het KPO, omdat en zo werd dat 

in de Commissie ook wel gezegd door andere fracties, uiteindelijk de lagere lasten ook ten gunste zijn van 

het KPO.  We hebben niet gekozen voor een volledig dichtgetimmerd amendement. Als KPO de intentie 

heeft om er echt iets van te maken en niet met één zonnepaneel afkomt dan is het een uitgelezen kans 

om met basisschoolleerlingen van De Linde, om die kennis te laten nemen van de energietransitie die 

voor hun toekomst ook essentieel is. Dan ga ik nu het beslispunt voorlezen: “Beslispunt 1 als volgt te 
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wijzigen: Het krediet van 1.148.375 miljoen voor het revitaliseren van basisschool De Linde ter 

beschikking te stellen, onder voorwaarde dat het KPO met een aanvulling op het programma van eisen 

komt met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen en energiemaatregelen en die maatregelen bekostigt 

vanuit eigen middelen van het KPO”. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad dit amendement krijgt mee nummer 5 en heet 

“Duurzaamheidsmaatregelen De Linde”.  Dat was u raad vanuit de eerste termijn. Ik kijk even naar de 

wethouder voor een reactie onder andere op dit amendement. De heer Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, voor de volledigheid zal ik melden wat er in de 

duurzaamheidsmaatregelen zit bij het plan, voorzitter. Frisse scholen klasse B, betreft energie, 

luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort, gebouw technische 

aanpassingen als dubbele beglazing, gevelisolatie en dakisolatie, energiebesparende maatregelen onder 

andere efficiënt gebruik van niet-duurzame energie, toepassing van duurzame energie en energiezuinige 

elementen, gebruik van duurzame materialen en onder andere streven naar hergebruik van materialen en 

het gebruik van schaarse materialen lood/zink tot een minimum beperken. Verder wordt er gestreefd naar 

een minimale productie en optimale scheiding van bouwafval. Nou, dat zijn de duurzaamheids-

maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen. Voorzitter, dan het amendement wat 

GroenLinks voorlegt. Overigens hulde voor de raad dat u instemt, gaat instemmen met het voorstel om 

De Linde te gaan revitaliseren, daar is iedereen heel gelukkig mee. En voor de goede orde deel ik u mee 

dat KPO 2 ton boven het bedrag wat u gaat voteren nog gaat investeren in onderwijskundige 

maatregelen. Dan kom ik op het amendement van GroenLinks, voorzitter, u zegt extra 

duurzaamheidsmaatregelen nemen en dat snapt iedereen. U zegt wel onder voorwaarde, dan lijkt het er 

een beetje op heel streng, onder voorwaarde als u het niet doet, dan krijgt u het geld niet. Nou, we willen 

deze vakantie wel gaan beginnen, deze zomervakantie. De schoolbesturen hebben mij laten weten dat 

zij, niet alleen KPO maar ook de andere schoolbesturen in Roosendaal duurzaamheidsmaatregelen gaan 

onderzoeken en ook uit gaan voeren, maar dat doen ze pas na 1 januari 2015. Waarom? Daar heeft de 

heer Theunis ook in de Commissie goed gememoreerd. 1 januari 2015 treedt de motie Buma in werking 

en dat betekent dat het buitenonderhoud, de gelden van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen 

gaan, die gelden zijn niet geoormerkt. Dus de besturen die gaan bij elkaar zitten, ik voorspel dat de 

besturen beter samen gaan werken door deze motie, want die worden eigenlijk min of meer gedwongen 

om slim samen te gaan werken op het gebied van onderhoud van schoolgebouwen en natuurlijk 

duurzaamheid. Ik heb naar aanleiding van die motie ook contact gehad met KPO. En KPO heeft ook 

zeker de intentie en u noemde gelukkig dat woord ook, de intentie, om dat ook te gaan doen. Ze willen de 

modellen uitrekenen hoeveel voordeel dat het biedt om die duurzaamheidsmaatregelen te gaan nemen. 

En het bestuur van KPO heeft mij laten weten, ja De Linde is de eerste school die aan de beurt komt, dus 

het is nogal logisch dat wij bereid zijn om daar heel goed naar te kijken. En als wij daar win-win situaties 

kunnen behalen, duurzaamheidsmaatregelen die op termijn voordeel op gaan leveren en wie is daar niet 

voor, dan gaan wij dat zeker doen. Nou, dat was voor mij eigenlijk min of meer een toezegging dat ik denk 

van nou dat vertrouwen moet je toch hebben dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Nou, dat heb ik 

ook. Ook de andere besturen. De Mytylschool is hier overigens ook mee bezig, die zijn ook bezig met het 

uitwerken van een speerpunt van het strategisch onderwijshuisvestingsplan. Ook zij gaan 

duurzaamheidsmaatregelen nemen, zelf betalen en straks ook zelf het voordeel hebben. En dat lijkt me 

ook een, dat was ook een terechte opmerking die meneer Van den Beemt in de Commissie maakte, zij 

hebben ook zelf het voordeel dus gaan dan ook zelf investeren. Nou, dat hebt u gelukkig ook in uw 

amendement aangegeven. Maar als u goed naar mijn antwoord geluisterd hebt dan vraag ik me af of het 

amendement dan wellicht overbodig is naar de toezegging die ik heb gedaan, daar ga ik niet over daar 

gaat de gemeenteraad van Roosendaal over, voorzitter. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik even naar u raad in… De heer Van den Beemt nog 

een vraag aan de wethouder? O, ja. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de VVD heeft nou toch wel een vraag aan de wethouder, want 

ergens in de eerste helft van uw betoog lijkt het erop alsof u gaat zeggen dat als wij dit amendement aan 

zouden nemen dat er dan dus eerst vervolgens actie ondernomen moet worden in de vorm van 

uitbreiding van pakket van eisen want dat staat er heel helder. En dat er daardoor een vertraging zou 
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oplopen waardoor niet deze zomervakantie begonnen kan worden. Nou en de mensen uit de 

onderwijswereld weten die is er maar één keer per jaar en anders dan krijg je heel veel overlast. En daar 

wil ik toch heel graag duidelijkheid over, want aan het eind zegt u dat u niet staat te springen voor dit 

amendement en dan blijft het een beetje hangen. Dus kunnen we nu als gemeenteraad, doen we er nu 

wel of niet goed aan om het amendement te steunen. Wij begonnen genegen te zijn om het te steunen 

maar als je daardoor een puinhoop creëert onder lestijd dat is ook weer niet fijn. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, wat essentieel is dat de werkzaamheden de komende zomervakantie, 

dat is volgende week al kunnen gaan beginnen. Dus vandaar ook dat het bijzonder belangrijk is dat u 

vanavond een klap geeft op het financiële deel voor de revitalisering van de school. Het traject gaat 

anderhalf jaar duren en er moeten nog een heleboel zaken uitgewerkt worden. En ook KPO heeft mij 

laten weten dat ze zeker willen kijken naar duurzaamheidsmaatregelen dus daarom heb ik in het tweede 

deel van mijn betoog maar dat is dan misschien niet helder overgekomen gezegd van nou dat dit 

amendement niet noodzakelijk is om die maatregelen die GroenLinks graag wil dat die zeker 

meegenomen worden in het vervolg van de revitalisering van de school. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog eentje? 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, voor mij blijft toch even die lichte tegenstrijdigheid hangen. 

Moet ik nou vooral luisteren naar de eerste helft  van uw antwoord of naar de tweede helft van uw betoog 

van daarstraks. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, als je doet wat hier staat, meneer Van den Beemt, als je doet wat hier 

staat  dan loop je vertraging op want dan zal KPO eerst aan moeten geven wat ze gaan doen aan 

duurzaamheidsmaatregelen voordat ze het krediet krijgen. En dan zeg ik heb nou het vertrouwen dat ze 

het gaan doen, ze hebben ook aangegeven De Linde is de eerste school die we nu aan gaan pakken 

vanuit het strategisch huisvestingsplan en wij gaan daar zeker naar kijken. Niet alleen voor De Linde, 

maar ook voor de andere KPO-scholen, OMO-scholen, Kroevendonk, Mytylschool, enzovoorts. 

 

De VOORZITTER: Ja, voldoende? De heer Goossens. 

 

De heer GOOSSENS: Ja, wethouder, het, de school gaat dus nog beginnen met het plan van eisen 

helemaal en het plan van aanpak goed te maken, zeg maar, dan kunnen ze dat toch nog helemaal 

meenemen dat, dat leidt toch niet tot uitstel? Plus het dak wordt helemaal gerenoveerd, dat staat al in het 

plan van aanpak in het programma van eisen. Dan kunnen ze de nodige voorbereidingen treffen en over 

twee jaar nog zonnepanelen plaatsen bij wijze van spreken maar ze kunnen dat toch gelijk meenemen, 

dat leidt toch helemaal niet tot vertraging. 

 

De heer VERBRAAK: Nee, maar als u zegt „onder voorwaarde‟ dat zou betekenen dat ze nu aan moeten 

geven wat ze gaan doen. En er moet nog een plan komen als ze zeggen nou, ik, ik noem maar een 

voorbeeld het staat niet in het amendement we gaan zonnecollectoren zetten. Dan zal er eerst bekeken 

moeten worden A wat gaat het kosten, wat is de terugverdientijd en gaan we het doen ja of nee. Nou en 

zo kunnen er nog meer duurzaamheidsmaatregelen volgen die op termijn voordeel op gaan leveren, want 

dat moet allemaal nog wel berekend en bekeken worden. Als u zegt van nee dat moet nu meegenomen 

worden ja dan moeten ze toch eerst gaan rekenen en gaan kijken van wanneer gaan we, gaan we het al 

dan niet doen en ja ze hebben wel tijd, daar hebt u wel gelijk in maar niet om dat nu al op te dragen. Maar 

ik kan natuurlijk de, de, het KPO-bestuur zeggen van nou dit is het amendement en wij, neemt u dit mee 

in uw verdere uitlijning van het bouwproces. En dat hebben ze eigenlijk al toegezegd dat ze dat ook willen 

doen. 

 

De heer GOOSSENS: Ja, u, u begon het betoog met te zeggen van een aantal maatregelen van 

duurzaamheid. Duurzaamheid is onderhand ook een vrij groot, ruim begrip geworden. Bent u het met ons 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 22 

eens dat de maatregel die u noemde niet meer standaard maatregelen zijn die bij iedere bouw aangepakt 

worden. En daarom hebben we het op deze manier verwoord om toch te zeggen van goh het mag wel 

een tandje meer eigenlijk. Wat is uw mening daarover? 

 

De heer VERBRAAK: Ja, dat ben ik met u eens. Ik vind ook dat schoolbesturen de plicht hebben om te 

kijken van kan ik duurzaamheidsmaatregelen inzetten. Je bent onderwijs dus je gaat ook, ook laten zien, 

onderwijs ook een stukje voorlichting ook richting leerlingen dat je dat doet. En dat hebben de besturen 

ook aangegeven. Nu zijn die onderwijshuisvestingsgelden die zijn nog heel strak gereguleerd, is voor het 

buitenonderhoud zitten bij ons. 1 januari gaan die gelden richting de besturen en die besturen gaan 

samen kijken hoe kunnen wij nou slim dat onderhoud van de scholen samen gaan doen. En dat vind ik 

het voordeel van die motie Buma, dat er straks veel meer samengewerkt gaat worden en niet dan een 

dakgootje en dan daar een nieuw dak, maar dat je gaat kijken onderling hoe kunnen wij elkaar versterken 

door daardoor voordeel uit te halen. En de besturen hebben mij verzekerd dat ze dat ook op het gebied 

van duurzaamheid gaan doen. Dus wat u zegt, die duurzaamheidsmaatregel die zult u ook in 

onderwijsgebouwen maar niet alleen in onderwijsgebouwen, ook in gemeentelijke gebouwen, overal 

speelt het natuurlijk een hele belangrijke rol, daar heeft GroenLinks absoluut afgelopen jaren flink voor 

geijverd. Geen misverstand daarover. 

 

De VOORZITTER: Oké, ja. Van de zijde van de tweede termijn van u raad, anders dan de spreekster in 

eerste termijn nog behoefte aan een tweede termijn? Ik inventariseer eventjes. Nou ik kom voorlopig op 

een lijstje en dat wordt afgetrapt van de zijde van de fractie van de SP de heer Van der Aa. Ga uw gang. 

 

De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. De SP is van oordeel dat de schoolbesturen inderdaad zelf 

verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheidsmaatregelen. Ik heb begrepen van de wethouder dat zij dat 

ook doen. En dat is ook één van de redenen dat wij zoals het omschreven staat in de amendement van 

GroenLinks zeggen van wij gaan niet hun amendement steunen, omdat het wel heel strikt is. In eerdere 

vragen is het ook allemaal aangegeven dat er iets gaat gebeuren en dat is voor ons wel van belang. We 

vinden het heel sympathiek het amendement van GroenLinks, maar wij kunnen er voor de rest eigenlijk 

niks mee. En wij vertrouwen volledig op wat de wethouder van KPO heeft gekregen van dat ze daar 

inderdaad iets mee gaan doen. Dat is het. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Van der Aa. Ik ga naar de heer Aygün van de fractie van het 

CDA. 

 

De heer AYGÜN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de CDA-fractie beoordeelt het beschikbaar stellen van 

krediet op basis van nut en noodzaak, dat hebben wij ook in de Commissie aangegeven. Het is 

noodzakelijk dat de basisschool De Linde gerenoveerd wordt. Als we kijken naar het amendement dat 

ingediend is door GroenLinks en Roosendaalse Lijst dan lijkt het ons een wens om dit uit te voeren. Maar 

als we kijken naar de tijdspad, tijdsplanning dan vinden wij de formulering overbodig en de formulering lijkt 

ons ook onhandig op dit moment. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen vinden we dit amendement al een 

heel stuk logischer, vanzelfsprekender en beter en al die andere dingen dan waar we het in de 

Commissie nog over hadden. En daar werd dus inderdaad gezegd de gemeente trekt de portemonnee en 

het KPO gaat geld besparen. Ja, wie zou dat niet willen? Deze gemeente hoop ik. Maar het amendement 

dat nu voorligt daarin wordt een hele andere techniek toegepast, namelijk wij vinden dat KPO 

duurzaamheidsmaatregelen moet treffen. Daar zijn we het wel mee eens. Maar, voorzitter, de VVD wil 

niet verantwoordelijk zijn voor een bouwvertraging van die school in Nispen, want daar zit volgens mij 

eerlijk gezegd helemaal niemand op te wachten. Tegelijkertijd steunen we dus zoals ik al zei het doel dat 

dit amendement nastreeft. En wij hebben vertrouwen in alle woorden van de wethouder van zojuist in feite 

toezeggingen en in de woorden via de wethouder van KPO. Op basis van de informatie uit de eerste 

termijn kunnen wij dus eigenlijk nog geen zinnig oordeel geven of we nu wel of niet dit amendement 

kunnen gaan steunen. En dus wij hebben meer duidelijkheid nodig en wij hopen dat in de bijdrage van 

GroenLinks en misschien wordt er nog nagedacht over andere formuleringen, misschien komt er nog 
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nadere beantwoording van het college. Wij hebben behoefte aan meer duidelijkheid, zodat wij tegen het 

einde van die tweede termijn weten of we wel of niet onze handen moeten gaan opsteken en wel of niet 

het amendement moeten gaan steunen. En daar liep de wethouder al een beetje op vooruit geloof ik, 

maar wij zullen inderdaad het basisvoorstel gaan steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Verhoeven van de fractie van de VLP. 

 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. En ik kan u prettig mededelen alvast dat ik opgelucht naar 

Nispen kan gaan straks om te mededelen dat de basisschool De Linde iets, iets nieuws krijgt, in ieder 

geval na deze besluitvorming. Anderzijds het amendement van GroenLinks en de Roosendaalse Lijst, 

zojuist horende de wethouder zijn bericht over een maatregel die de KPO in ieder geval wil gaan inzetten 

om daar over na te gaan denken en enzovoort die dan voor, moet ik dat zeggen, dat dat voor vertraging 

gaat zorgen dat is beslist niet wat wij willen. De VLP wil hebben dat nu eindelijk eens na zoveel jaren dit 

doorgaat de revitalisering van basisschool De Linde. Dus, nogmaals wat de VVD ook aangeeft wij willen 

duidelijk horen van de wethouder wat is nu de strekking en waar komt waarschijnlijk direct GroenLinks 

mee. Een nieuw amendement waarschijnlijk die anders vertelt dan dit amendement, want met dit 

amendement ja kunnen wij niet mee instemmen. Wij willen hebben dat er spijkers met koppen geslagen 

wordt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Vervolgens is het woord aan de heer Goossens van 

de Roosendaalse Lijst. 

 

De heer GOOSSENS: Ik zie af van een tweede termijn. 

 

De VOORZITTER: Dat doen we… tweede termijn? 

 

De heer GOOSSENS: Ik zie af… 

 

De heer GOOSSENS: Ik zie af… 

 

De VOORZITTER: O. U ziet er van af… 

 

De heer GOOSSENS: Ja. 

 

De VOORZITTER: O, u ziet er van af. Ik wilde zeggen u gaat misschien al iets eerder naar de 

heerlijkheid, eerder dan Verhoeven om te vertellen het goede nieuws. Ja, ja, zo bedoel ik het. Ja, dat 

wordt een spannend ritje naar Nispen. Dan kijk ik naar de heer Yap van de fractie van de Partij van de 

Arbeid. Ga uw gang. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, over het raadsvoorstel ten aanzien van basisschool De Linde hebben we niet 

zo heel veel opmerkingen in die zin dat het gewoon een logisch vervolg is ook op hetgeen we vorig jaar 

met deze gemeenteraad hebben afgesproken. Ten aanzien van het amendement GroenLinks, 

Roosendaalse Lijst zou ik aan de indieners toch willen vragen om het in die zin te handhaven dat we wel 

het borgen dat er iets van duurzaamheidsmaatregelen en energiemaatregelen, ja dat dat vastgelegd 

wordt richting De Linde. Dat je dan niet zo stelt onder de voorwaarde dat het KPO met een aanvulling op 

het programma van eisen komt, dat kan ik wel eruit halen gelet op de woorden van de heer Verbraak. 

Maar wellicht kun je het amendement zo omvormen dat je wel die opdracht geeft richting het KPO richting 

de basisschool met de woorden ook eendachtig van de wethouder qua toezegging. Maar nogmaals ik zou 

dat wel willen zien dat dat wordt vastgelegd. Voorzitter, ons punt was met name ook in de Commissie en 

ik wil dat toch even kort hier nog herhalen, is breder, duurzame financiering van de onderwijshuisvesting. 

Nou, we hebben vorig jaar gezien dat daar nog niet helemaal een akkoord is tussen gemeente en 

onderwijsbesturen, gaat ook verder dan KPO. Ja, daar blijven we ons wel zorgen over maken zeker ook 

omdat wethouder Verbraak hier nu aangeeft dat de motie Buma juist een winstpunt is. Nou daar denkt de 

vereniging Nederlandse Gemeenten toch wel wat anders over dat dat met name ook negatieve gevolgen 

heeft voor de huisvestingsplannen van het onderwijs. Ook in de mei-circulaire die onlangs is verschenen 

staat daar alweer iets over in over die middelen die vanuit het Rijk komen richting de gemeentes. Ook in 
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het licht van 2015 overheveling buitenonderhoud. Wellicht kan de wethouder er nog kort op ingaan 

wanneer die verdere financiële uitwerking komt ook qua overdracht dat we daar toch wel een termijn aan 

stellen omdat het zo 1 januari 2015 is. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Voordat ik mevrouw Koenraad het woord wil geven kijk ik 

nog even. Ben ik niemand anders vergeten in de tweede termijn? Dat is niet het geval. Mevrouw 

Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, zou ik even kunnen schorsen ook? 

 

De VOORZITTER: Vijf minuutjes voldoende? Ja, dan schors ik voor vijf minuten. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

 

De VOORZITTER heft de schorsing van de vergadering op. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, wij gaan de schorsing opheffen en dan is vervolgens het woord aan 

mevrouw Koenraad. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben even gekeken naar het amendement 

en we gaan het wel ook in stemming brengen en de tekst is iets aangepast en dat komt ook vooral door 

het woord „onder voorwaarde‟. GroenLinks had ook niet de intentie om zelfs als het amendement niet 

werd aangenomen om dan tegen dit voorstel te stemmen, dus niemand is ermee gediend dat er 

vertraging ontstaat en ook GroenLinks zal dat zeker niet willen, op haar geweten willen hebben. Nog wel 

een kleine, ja een paar puntjes nog uit de tweede termijn. Het dak wordt nu vervangen in deze vakantie. 

En het punt van de heer Goossens is natuurlijk heel belangrijk als je voorzieningen moet treffen voor 

zonnepanelen moet je dat wel nu doen en niet over een half jaar. En dus daar zit wel enige druk ook op 

de KPO om natuurlijk gewoon die voorbereidingen wel ook echt nu te doen. En niet pas als er, als, vanaf 

1 januari. Nog één ding, de heer Verbraak noemde wel allerlei duurzaamheidsmaatregelen maar dat zijn 

nog steeds maatregelen die stroom gebruiken. En de duurzaamheidsmaatregelen waar GroenLinks 

vooral op doelt is natuurlijk maatregelen die stroom opwekken. En dat is toch wel een belangrijk 

onderscheid. En ik ga ervan uit dat KPO dat onderscheid ook kent en een ander punt is dat de 

terugverdientijd van zonnepanelen dat is nou niet een rekenoefening waar je zes weken over hoeft te 

doen dat kan eigenlijk gewoon in een uur en daar zijn ook hele goede voorbeelden van dus bij Keijenburg 

bijvoorbeeld is iemand enorm aan het rekenen geweest en daar liggen ze en daar is dat gewoon 

succesvol toegepast en kunnen ze gewoon hun lasten enorm naar beneden brengen. Dus dat is een 

mooi voorbeeld van ja dat het gewoon heel gemakkelijk kan. Even zien, dat waren eigenlijk de 

belangrijkste dingen. Dan zal ik het amendement voorlezen. Beslispunt, dus onder voorwaarde is eruit 

gegaan. En dan hebben we: “Het krediet van- en dan komt het getal – voor het revitaliseren van 

basisschool De Linde ter beschikking te stellen, met de toevoeging dat de gemeenteraad van Roosendaal 

er van uit gaat dat het KPO zich maximaal inspant om te komen tot duurzaamheids- en 

energiemaatregelen en deze bekostigt vanuit eigen middelen”. Dat is het. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dit is het gewijzigde amendement 5, dus dat vorige 5 kunt u 

verscheuren. Ja…. zo hoor en dit is nu onderdeel van de beraadslaging, het gewijzigde amendement 5, 

althans als u dit weer niet opnieuw intrekt. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Nu? 

 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik wil nog een mede ondertekenaar noemen, de heer Schijvenaars van 

de Nieuwe Democraten dat was ik vergeten. 

 

De VOORZITTER: Ja, ik had dat ambtshalve willen toevoegen, maar ingediend namens inderdaad 

GroenLinks, Roosendaalse Lijst en daaraan toegevoegd nu de Nieuwe Democraten. Gewijzigd 
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amendement nummer 5, maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Niemand meer? Anderen van u 

raad in tweede termijn. Ik veronderstel van niet. Dan de tweede termijn van de zijde van ons college, 

wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, misverstandje bij mevrouw Koenraad, het dak wordt niet deze zomer 

vervangen maar volgend jaar. De werkzaamheden zijn nu vooral gericht op het asbest verwijderen de 

komende weken in de vakantie, dus de tijd is er wel, tijd zat, ja zeker. Voorzitter, richting Partij van de 

Arbeid, want dat is toch een hele goede vraag, we hebben in oktober het onderwijshuisvestingsplan 

gepresenteerd met 7 speerpunten. U hebt er zelf, het waren er 6 u hebt er zelf nog één aan toegevoegd, 

Kroevendonk, kom ik binnenkort nog mee. Wij zijn bezig met de doorrekening. We weten dat we tot 2020 

het redelijk kunnen redden binnen het primair onderwijs, maar dat er na 2020 een fors probleem optreedt 

op het gebied van onderwijshuisvesting. Ik zal daar een keer met u uitgebreid over spreken, dat doen we 

overigens ook met de schoolbesturen. En in september hebben we ook een bijeenkomst met het Bestuur 

om te gaan kijken van nou wat zijn nu de mogelijkheden, wat kunnen de besturen zelf. De gelden die nu 

naar de besturen gaan maar ook een stukje doordecentralisatie. U hebt gezegd, nou kom eens met 

scenario‟s. Nou aan die scenario‟s gaan wij zeker werken, zijn we aan het werken en willen we ook nog 

verdere doorrekeningen maken voor na 2020, want we moeten ook zorgen voor diegene die na ons 

komen, dus ik zal t.z.t. u daar zeker bij betrekken, want het is een fors probleem. U zegt, ja de motie 

Buma, ik ben alleen maar positief meneer, meneer Yap over de samenwerking. Besturen worden door die 

motie gedwongen om meer samen te gaan werken op het gebied van onderhoudswerkzaamheden. Ik 

word niet vrolijk van de kortingen uiteraard, de VNG ook niet. Onderwijs is toch ook een kerntaak, om 

meneer Schijvenaars toch ook een keer blij te maken en daar zullen we dus heel goed naar moeten 

kijken hoe we in het vervolg in Roosendaal komen tot een gedegen onderwijshuisvestingsplan uiteraard 

samen met die schoolbesturen, maar dat ze meer gaan samenwerken daar, daar, dat is gewoon een 

must want daar kunnen ze namelijk heel veel geld mee verdienen. En dat gaan ze nu gelukkig ook heel 

goed inzien. En ik ervaar dat de samenwerking steeds, steeds beter wordt ook op het gebied van 

onderhoud, maar ook op het gebied van onderwijs. Dan even richting het amendement. Ja, mevrouw 

Koenraad, u hebt dat keurig netjes gedaan “onder voorwaarde” eruit gehaald. Dat zou ik ook gedaan 

hebben als ik op uw stoel zou zitten. Het was mij nog meer waard geweest als er had gestaan dat de 

gemeenteraad van Roosendaal er vanuit gaat dat schoolbesturen zich maximaal inspannen om tot 

duurzaamheidsmaatregelen te komen, want voor De Linde vind ik het eigenlijk een logische zaak want 

die ga je nou revitaliseren. Maar ik hoop dat ze binnen nu en enkele jaren vrijwel alle scholen in 

Roosendaal dit zullen doen en nu staat er alleen KPO. Maar goed, u hebt hem zo geformuleerd. Dat zou 

mijn wens geweest zijn. Als u dat gedaan had dan had ik hier een vreugdedansje gemaakt, voorzitter, 

maar dat zal ik nu niet doen omdat er alleen maar KPO staat en andere besturen niet. Ik kan hier prima 

mee uit de voeten. 

 

De VOORZITTER: Aan de andere kant blijft het amendement zo wel dicht bij het moedervoorstel. Omdat 

natuurlijk De Linde wel valt onder KPO in zoverre is het wel, vind ik het wel, wel goed zo, meld ik maar 

even ambtshalve. Meneer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, een puntje of de griffie voor de Commissie Bestuur die toezegging van de 

wethouder op kan nemen in de taken, of in hoe noem je dat, de actielijst dat die voor 1 oktober weer 

bericht, stand van zaken, vervolg bestuursopdracht toekomst duurzame financiering onderwijshuisvesting. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja. Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik heb t.z.t. genoemd, niet 1 oktober dus ik, 1 oktober haal ik niet 

maar wel 2014. 

 

De heer YAP: Nou, vooruit dan nemen we dat op. 

 

De VOORZITTER: Ja, de, ik, de heer Dam en er is geknikt, dus het is doorgekomen. Het komt goed, 

vraag me niet wanneer. Goed. Durf nou geen jaartal meer te noemen. Goed, nou, zijn er nog… zijn wij 

toe aan stemmen? Ik geloof het wel, het allemaal voldoende gewisseld en het is wel duidelijk wat er 

allemaal bedoeld is. Wij gaan eerst stemmen over het gewijzigde amendement nummer 5. Wil één uwer 
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een stemverklaring daarover afleggen? Dat is niet het geval. Wie is voor dit gewijzigde amendement 

nummer 5, daarvoor heeft u allen gestemd. Aanvaard. 

 

De VOORZITTER: En dan vervolgens het geamendeerde moedervoorstel inzake De Linde. Wie is voor 

dit voorstel? En dat is ook bij unanimiteit aanvaard. Aldus. 

 

g. Voorstel 37 Voorstel Instellen burgerraadsleden gemeente Roosendaal 
De VOORZITTER: Vervolgens komen wij bij agendapunt 6.g en dat handelt over een initiatiefvoorstel 
van de fractie van D66 inzake het instellen van burgerraadsleden in de gemeente Roosendaal, dat 
geeft een klein changement dat de griffier even haar plek afstaat aan de heer Raggers die het 
initiatiefvoorstel vanuit zijn fractie zal, zal verdedigen. Het volgt een behandeling als ware de heer 
Raggers wethouder, dus eerste termijn, tweede termijn met beantwoording van zijn, zijn kant en dan 
kijken we wel hoe het, hoe de discussie loopt. Wie van u raad, dit kan een termijn alle fracties zijn 
omdat dat niet zo afgesproken is ten aanzien van de reguliere bespreekstukken. Dus ik inventariseer 
even out of the blue wie van u in eerste termijn het woord wenst, als dat wenselijk wordt geacht. Ik 
noteer de heer Schijvenaars, ik noteer de heer Van Poppel, ik noteer de heer Van Dorst. Dit is het 
even in, o sorry de heer Van den Beemt, nou ja u kunt altijd zich nog voegen hoor in eerste termijn. 
Ja, de heer Van Gestel, voorlopig zo maar even doen en ik hoor wel als nog een ander van u zegt 
noteer mij ook nog even in de eerste termijnlijst. Dan begin ik bij de heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Vanzelfsprekend zijn de Nieuwe Democraten voor 
burgerleden en dat vooral gericht op het eerder en beter betrekken bij de inwoners met al hun 
deskundigheid en betrokkenheid. Raadsleden, wij zijn immers al lang niet meer representatief met 
zo’n structurele lage opkomst van minder dan 50%. Evenwel het voorliggende voorstel is weer zo 
complex, bureaucratisch en weinig uitnodigend dat het er toe leidt dat we weer meer krijgen van 
hetzelfde, zeker wanneer het amendement van de Roosendaalse Lijst een meerderheid krijgt. Dat 
alleen maar mensen op de kandidatenlijst burgerlid mogen worden, wat is daar nu de relevantie van. 
We willen toch mensen dichterbij de politiek krijgen en kandidaten op de lijst staan al dichtbij de 
politiek. Bovendien willen we vooral mensen hebben met verstand van zaken op specifieke dossiers.  
En vinden we die dan bij die kandidaten. En als dat zo is hadden we dus geen burgerleden nodig, 
toch? Het amendement van SP is sympathiek, dat gaan we zeker steunen. Dat betekent overigens 
ook dat als raadsleden de kosten zelf gaan dragen dan mogen fracties ook zelf bepalen wie ook 
buiten de kandidatenlijst en hoeveel burgerleden worden toegelaten. Wij zien graag dat fracties tijdens 
Commissies maximaal één burgerlid mogen toelaten. En dat zij kunnen putten uit een poule van 
bijvoorbeeld vijf burgerleden, zodat er gericht en met kwaliteit kan worden gewisseld. Juist voor de 
versterking van dat inhoudelijke debat en we horen graag van de indieners van het initiatiefvoorstel en 
ook van de mogelijke indieners van amendementen wat zij hiervan vinden, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof. Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. De heer Schijvenaars, u vindt dit voorstel 
ook nog niet, het maakt, u wordt er nog niet helemaal blij van begrijp ik uit uw bijdrage net. In de 
agendering bij de Commissie Bestuur gaf u ook aan dat u dit voorstel ook graag gezien had als 
onderwerp van de Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing. Vindt u dat nog steeds? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de vraag. Dat vinden wij nog steeds. Wij 
zouden heel graag zien dat dit voorstel inderdaad echt verder wordt ontwikkeld binnen de Werkgroep 
Bestuurlijke vernieuwing, dat zouden wij dolgraag zien. Tegelijkertijd, ik geloof dat ik 7 jaar geleden in 
deze zelfde raad al begonnen ben met een pleidooi voor burgerleden, dus het zou in die zin raad zijn 
als ik nu in één keer met mijn collega tegen burgerleden zou zijn. Dus wij zijn in principe wel voor 
burgerleden alleen onze boodschap is, als je het dan doet doe het dan in één keer goed. En wat wij 
nu aan het doen zijn met elkaar en dat doen wij in deze gemeenteraad al honderd jaar, is elk risico 
uitbannen alles moet in procedures gestopt worden, alles moet formeel worden gemaakt en enige 
spontaniteit, enige ruimte om met elkaar goede keuze te maken dat wordt gewoon stelselmatig 
afgetikt en dat is zorgelijk. Vandaar ook dat wij zo blij zijn met die Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 
en we zijn ook zo blij dat daar in ieder geval ook wel aandacht is, dat is ook een meerderheid voor 
burgerleden maar doe het dan in één keer goed. En maar nu het dan voorligt zoals het inderdaad nu 
in stemming gaat komen straks ja dan moet je ook kleur bekennen. En hoe slecht wij het voorstel ook 
vinden, absoluut veel te bureaucratisch op alle fronten maar we gaan het wel steunen in de categorie 
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van dan is in ieder geval een beginnetje gemaakt. En daarbij wil ik heel nadrukkelijk, voorzitter, ook 
benadrukken dat we dan wel graag zien en ook daar hoor ik graag de indieners over dat er dan ook 
een serieuze evaluatie gaat komen. Van wat ging er dan goed de komende tijd. Maar ik ben wel heel 
bang, voorzitter, in alle eerlijkheid dat het straks weer een oeverloos debat gaat worden over 
Reglementen van Orde, mensen moeten formeel worden gescreend, ze moeten worden benoemd, ik 
bedoel er gaat tijd overheen, ja is dat dan wat we willen. Want volgens mij weten we ook niet hoe de 
agenda er over drie maanden uitziet, dus weten wij dan wel wat er over drie maanden voor 
deskundigheid nodig is. Weten wij dan wel over, over drie maanden dan er deskundigheid zit binnen 
onze kandidatenlijst. Dus waarom kunnen we niet gewoon met elkaar wat meer vertrouwen hebben en 
zeggen van joh we doen wat aanzetten, maak het wat eenvoudiger. Kies gewoon inderdaad dan voor 
die kaderafspraak van één burgerlid per fractie en Commissie, maar laat het dan een aanvulling zijn 
niet een vervanging van, ja enzovoorts. Ik heb de verbetersuggesties gedaan, voorzitter en ik hoor 
graag van de indieners.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voor het hele uitgebreide antwoord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik help graag, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, dank u, dank u wel. Dan moet ik even kijken, dan gaan we 
naar de heer Van Poppel van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie heeft de SP al een aantal bezwaren 
aangegeven rond het initiatief van burgerraadsleden. Eén van de argumenten om tot invoering van de 
burgerraadsleden over te gaan is om de inwoners van Roosendaal meer te kunnen betrekken bij de 
politieke onderwerpen. En het zou goed zijn om de mensen te enthousiasmeren om actief te worden 
richting de gemeenteraad. Nu is naar de mening van de SP hiervoor al genoeg mogelijkheid, kan 
zeker nog uitgebreid worden maar of dan de invoering van burgerraadsleden de manier is dat valt te 
betwijfelen. En daar is de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing wat ons betreft een mooi platform voor. 
De burgers kunnen met de raadsfracties in gesprek. Ze kunnen hun bezoeken. Maar nog mooier is als 
de gemeenteraadsleden in plaats van te vergaderen zelf deze mensen actief opzoeken. Dat is iets wat 
iedere fractie zo om niet kan organiseren. En om de mening te kunnen geven over diverse 
onderwerpen richting de hele raad en het college bestaat op dit moment de mogelijkheid om in te 
spreken op de beeldvormende bijeenkomst. En mogelijk zijn er nog andere vormen die door de 
Bestuurlijke Vernieuwing, door die Werkgroep, kan worden uitgezocht. Nog belangrijker is dat er 
voorbij gegaan wordt aan het mooie initiatief van de griffie die met de raadsoriëntatiecursus een mooi 
product heeft weggezet wat veel positieve reacties oplevert. Als je praat over de politiek, de mensen 
warm maken voor de politiek, voor wat er gebeurt hier in die, in deze raadszaal dan is dat een heel 
mooi initiatief wat al zijn nut heeft bewezen. De grootte van de fracties is een uitvloeisel van de 
verkiezingen, waar de kiezer heeft aangegeven hoe de volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad 
is samengesteld. De keuzes van standpunten in het verkiezingsprogramma die bepalen mede hoeveel 
steun je daarvoor krijgt van de kiezer. Doet de mening van de kiezer er dan niet meer toe? Als we 
zoals de vorige spreker heeft benadrukt on-, ja onbeperkt aantal burgerraadsleden gaan toevoegen. 
Het rapport van het Erasmus, van de Erasmus Universiteit wat door de indieners is aangemerkt als 
referentie, wordt opgemerkt dat de raad met de instelling van Commissieleden het gevaar loopt nog 
meer op details te gaan vergaderen, omdat er steeds meer ter zake kundige mensen tot op detail, tot 
achter de komma hun mening gaan geven. En de raad is juist bedoeld in plaats voor besluitvorming 
op hoofdlijnen, daarbij hun functie vervullen in kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol. Dus uitbreiding van vergadertijd dat moet juist niet, we moeten de 
markt op. Het gegeven dat we nu de raad gaan uitbreiden inclusief financiële vergoeding roept bij de 
SP de meeste weerstand op, want vragen we niet alles en iedereen om meer te bezuinigen, meer 
vrijwillig samen te doen. Hoe verhoudt zich dan dat we nu vanavond het initiatief willen financieren uit 
nieuwe middelen. Als we het dan zo graag willen in financieren, willen organiseren en vanuit kleinere 
fracties is het heel goed voor te stellen dat het wezenlijk is, maar laten we dan ook zelf voor de kosten 
opdraaien met de vergoeding die van alle raadsleden komt. Om dat te bewerkstelligen heeft de SP 
een amendement opgesteld dat we vanavond willen indienen. Ik beperk met tot het dictum. “Besluit: 
Beslispunt 3 te wijzigen in: 
3a. In 2014 in dekking te voorzien binnen de bestaande middelen. 
3b. Vanaf 2015 dit bedrag structureel in de begroting op te nemen en in de aanbiedingsnota bij de 
begroting 2015 dekking te voorzien door een verlaging van de vergoeding voor raadsleden van € 20 
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per maand, om hiermee daarmee budget te creëren waaruit de burgerraadsleden worden 
gefinancierd. 
3c. De verlaging van de raadsvergoeding op te nemen in de Verordening voorzieningen wethouders, 
raads- en commissieleden 2011”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 6 en heet “Financiering burgerleden” en 
mevrouw Van den Nieuwenhof heeft een interruptie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter.  Ik wil vragen aan de heer Van Poppel van 
de SP u, uit uw bijdrage net blijkt dat u behoorlijk kritisch staat tegenover het voorstel. Het, u heeft wel 
met uw fractie een amendement gemaakt is dit amendement een soort ontbindende voorwaarde? Ik 
bedoel als het amendement niet wordt aangenomen hoe kijkt u dan tegen het voorstel aan?  
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voor de vraag, voorzitter. Het antwoord daarop is dat het voor ons 
inderdaad een dermate groot struikelpunt is om dan het voorstel niet, niet mee in te stemmen 
burgerraadsleden. Zeker als kleine fractie ben je blij met, met Commissieleden en maar we kunnen 
het niet verkopen. In alle sessie hoor je dat we de burgers vragen om te bezuinigen, om geld in te 
leveren en onze eigen raad gaan we uitbreiden, ja valt niet te rijmen voor de SP. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, heer Van den Beemt nog op dit punt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de SP zeggen dat er begrip is voor het 
belang van kleine fracties van een systeem van burgerraadsleden. Maar als ik nou naar uw financiële 
dekking kijk dan, dan constateer ik dat als je met 9 mensen in de fractie zit dat je dan samen dus 9 
maal 20, dus 180 euro per maand op tafel legt, voor burgerraadsleden waar jij met z’n negenen 
eigenlijk niets aan hebt. En dat een kleine fractie die van één persoon 20 euro op tafel legt en daar 
door de anderen eigenlijk twee burgerraadsleden van laat betalen continu. Hoe, hoe is dat te rijmen 
met uw gevoel van rechtvaardigheid en uw gevoel van degene die er niets aan heeft die betaalt ook 
mee. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: De woorden worden al weggekaapt maar inderdaad het is het 
solidariteitsbeginsel en zeker is het zo dat een grotere fractie dus naar rato meer betalen, maar die 
krijgen ook meer vergoeding dus wat dat betreft het zou ook oneerlijk zijn om het alleen maar ten laste 
te brengen van de kleine fracties die er juist gebruik van zullen maken, want ik kan me voorstellen dat 
de grotere fracties er geen gebruik van zullen maken, tenzij het terzake deskundigen zijn dat ze toch 
behoefte hebben. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk geweldig solidariteitsbeginsel, tenminste 
spreekwoordelijk. Maar u bent heel wat minder solidair als het gaat om het hele idee erachter, want u 
zegt voortdurend de kiezer heeft gesproken, de kiezer heeft daar 9 en daar 1 raadslid op een zetel 
gezet en dat is één van de redenen dat we er eigenlijk niet voor staan te juichen en dan bent u ineens 
een heel stuk minder solidair. Zeker als blijkt dat wanneer er op een andere manier een dekking 
gevonden zou kunnen worden maar in ieder geval als dit voorstel niet aangenomen wordt dat u dan 
helemaal tegen bent. Dat komt op ons toch niet heel erg solidair over.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ja het spijt me dat u dat niet kunt bevatten maar voor ons is toch 
het principe dat we juist iedereen vragen om de broekriem aan te trekken ja en dan zelf wat losser te 
laten lopen ja dat is niet handig. Ik ga nog eventjes afsluiten, voorzitter. De gemeenteraad is bezig met 
de Werkgroep Vernieuwing, net al gememoreerd. De SP is van mening dat met invoering van het 
initiatief op dit moment mogelijk al stappen worden ondernomen die mogelijk vernieuwing doorkruisen. 
Het lijkt ons daarom beter om even de ontwikkelingen af te wachten. Zeker ook omdat in het 
veelgenoemde rapport van de Erasmus Universiteit een dubbele conclusie staat dat de positie van de 
gemeenteraad zelfstandiger en sterker lijkt te zijn in de gemeente zonder raadscommissies waar ze 
het dan hebben over burgerraadsleden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Ik ga naar de heer Van Dorst van de fractie van 
de Roosendaalse Lijst. 
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De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. In de Commissievergadering heeft de Roosendaalse 
Lijst al aangegeven sympathie te hebben voor dit voorstel. En we hebben ook aangegeven dat aan de 
gemeenteraad in komende tijd hoge eisen gesteld wordt. Dit voorstel biedt ruimte om kandidaten te 
laten proeven aan de politieke arena met gebruik making van hun kennis inclusief de instrumenten die 
ze daarvoor nodig hebben. Wij zijn van mening dat met toevoeging van burgerraadsleden vooral bij de 
kleine fracties een enorme verlichting kan bieden. Zeker in een tijd waar er steeds meer op de raad 
afkomt. Wij willen ook dat het democratisch bestel een extra dimensie krijgt, waarbij het ontmoeten, 
luisteren en verbinden bijdraagt aan een sterkere samenleving. Het is maar net hoe je ermee omgaat. 
De Roosendaalse Lijst, sorry, vindt wel dat er beheersbaarheid moet blijven aan het toelaten van 
burgerraadsleden en daarom stelt de Roosendaalse Lijst voor dat alleen personen die op de kieslijst 
2014 stonden toegelaten kunnen worden. Kieslijstkandidaten hebben al aangegeven belangstelling en 
ambitie te hebben om zich in te zetten voor de samenleving en in de lokale politiek. Tevens achten wij 
een evaluatiemoment op z’n plaats hetgeen wij willen bereiken met dit voorstel is dat ook echt de 
doelstellingen gerealiseerd worden. Vandaar dat wij twee amendementen indienen op het 
oorspronkelijke voorstel. En die wil ik graag indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DORST: Even, nee, dat is goed. Amendement “Evaluatie burgerleden”. 
 
De VOORZITTER: Moet u van mij de stukken hebben? 
 
De heer VAN DORST: Nee, ik heb hem hier voor, was u de stukken aan het….? 
 
De VOORZITTER: Nee, ik wacht tot u… 
 
De heer VAN DORST: We zitten op elkaar te wachten. 
 
De VOORZITTER: Nou zeg, één jaar na de invoering… 
 
De heer VAN DORST: Besluit: ”Als beslispunt toe te voegen: “Eén jaar na invoering vindt een 
raadsbrede evaluatie plaats”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement, ik vind overigens dat passender zou zijn merk ik ambtshalve op 
dat een motie te maken, want dit gaat over evalueren. Moet dat nou in het besluit zelf staan? Maar 
goed, het is aan u. Maar vooralsnog is het een amendement nummer 7 en dat krijgt mee als titel 
“Evaluatie burgerleden”.  
 
De heer VAN DORST: Amendement “Burgerleden”. Het besluit: “Het beslispunt 1f te wijzigen in: 
Een burgerraadslid heeft op de kieslijst van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen gestaan 
van de partij waartoe de fractie behoort”. 
 
De VOORZITTER: Ja en dit is wel een zuiver amendement naar mijn idee dat krijgt mee nummer 8 en 
heeft u genoemd “Burgerleden”, maar dat ziet dan op de plaatsing op de kieslijst van de 
desbetreffende fractie. Die twee amendementen die u heeft ingediend maken ook onderdeel uit van 
de beraadslaging. Kijk nog even naar 7 of dat een motie zou kunnen worden. Overleg het even, ik 
vind dat wel juister maar, maar het is uiteraard aan u. En er zijn wat interrupties, mevrouw Van den 
Nieuwenhof, ladies first en daarna de heer Schijvenaars. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter en ook dank aan collega de heer 
Schijvenaars, want die zei ook al dames gaan voor. Ik heb een aantal vragen voor de heer Van Dorst. 
Die voorwaarde van kandidaat of burgerraadsleden moeten uit de kieslijst komen, dan gaat u toch wel 
een beetje voorbij aan het feit dat als zich nu nog nieuwe talenten aandienen bij uw partij, wat 
natuurlijk het geval kan zijn die kunt u niet inzetten, want je moet echt putten uit die lijst van, terug, dat 
realiseert u zich wel dat is eigenlijk mijn eerste vraag. 
 
De heer VAN DORST: Dat realiseren wij heel goed ja. Als u weet drieënhalve maand geleden zijn de 
verkiezingen geweest ja en er zijn kieslijsten samengesteld en als je kijkt hoe wij trots en ook uw partij 
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was trots op zijn kieslijst vol leden met ambitie en die midden in de samenleving staan dan denk ik 
toch wel dat er ja heel wat potentieel op de kieslijsten staat waar je gebruik van kunt maken. 
 
De VOORZITTER: Ja, uw volgende vraag. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Volgende vraag, u dient twee amendementen in voor u ook 
dezelfde vraag als aan de SP. Zijn beide amendementen ontbindende voorwaarden om toch een ja te 
geven voor dit voorstel of is misschien één van de amendementen een ontbindende voorwaarde? 
 
De heer VAN DORST: Dit zijn echt heel belangrijke punten voor ons. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dan de aanvullende vraag, mochten de amendementen het niet 
halen of één van de amendementen bent u dan tegen het voorstel? 
  
De heer VAN DORST: Dat ziet u straks. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat vind ik een heel goed antwoord. Wacht maar gewoon de stemmingen af. 
Ja, ja. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De Roosendaalse Lijst geeft aan dat een pleidooi 
voor burgerleden uit de kandidatenlijst te maken heeft met de beheersbaarheid, dat heeft u gezegd. 
Wat is het probleem met betrekking tot beheersbaarheid als er iemand van buiten de kandidatenlijst 
burgerlid wordt? 
 
De heer VAN DORST: Wij komen toch natuurlijk altijd aan die informatie, als je echt een specialist wilt 
hebben dan kom je gewoon aan die informatie daar hoef je geen burgerraadslid voor te zijn natuurlijk. 
Je kunt natuurlijk ook als fractie informatie inwinnen bij een specialist en het is maar net de vraag of 
zo’n specialist wel burgerraadslid wil zijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, u geeft antwoord op de, op zich een hele andere vraag, ook 
buitengewoon interessant maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg aan u heel specifiek welk probleem ontstaat 
er met beheersbaarheid, want dat was uw kernargument voor uw eigen amendement, dus wat is het 
probleem van beheersbaarheid als er een burgerlid komt van buiten de kandidatenlijst. Dat is de 
vraag. 
 
De heer VAN DORST: Beheersbaarheid, dan moet ik het toch linken aan, nou laten we de vorige 
periode zien. Ja? De vorige raadsperiode, vier jaar. Er is echt heel wat gebeurd denk ik, 
partijenwisselingen en het moet natuurlijk ook voor de burger wel duidelijk blijven hoe het beleid zich 
gaat vormen er moet structuur in zitten. En anders wordt het kan, anders wordt het een, een, ja een 
duiventil bij wijze van spreken, dat moet het niet worden, er moet structuur. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Eentje, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, want ik stel maar vast dat u geen tegenargument heeft. Maar u, u wilt 
per se hebben dat het binnen de kandidatenlijst blijft en dat zegt u nu zojuist want anders wordt een 
duiventil enzovoorts, maar in het initiatiefvoorstel staat namelijk ook geformuleerd dat fracties kunnen 
namelijk zelf kiezen voor een burgerlid, los of niet van de kandidatenlijst. Maar daarin staat wel dat 
fracties dat kunnen wisselen. Ze kunnen drie maanden een burgerlid aannemen en dan drie maanden 
burgerlid B en dan weer C. Dus dat argument, hoe kijkt u daar dan tegenaan? Maar als u dat nog 
steeds een argument vindt dan moet u überhaupt tegen het initiatiefvoorstel zijn. Dan moet u dat ook 
gaan amenderen, ja dat er geen duiventil mag gaan ontstaan dus moet u gaan eisen, moeten dus de 
burgerleden ook voor vier jaar worden benoemd. Of u moet uw eigen argument intrekken, dat mag 
ook, want het is niet sterk maar graag nog even dan toch een reactie er op. 
 
De heer VAN DORST: Ik denk dat er ook in staat dat het een raadsperiode is. Ja, dat staat er wel in. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Raadsperiode… 
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De VOORZITTER: Wij gaan, wij gaan, wij gaan geen debat, dit is slechts interrupties, dus dat gaat nu 
veel te ver. Wie heeft er nog een tweede termijn. Kunt u op terug komen. De heer Van Poppel. 
Interruptie, da’s kort en zo. Ja. 
 
De heer VAN POPPEL: Twee korte interrupties. Twee korte vragen aan de indiener van de, om te 
beginnen maar amendement 8, daarin zegt u van, hij moet, het burgerraadslid moet op de kieslijst 
staan. Ziet u het instellen van de burgerraadsleden juist als een voordeel voor kleine fracties, want 
dan ja dan kan het zijn dat als, als er om wat voor een reden dan ook eens een afsplitsing heeft 
plaatsgevonden dat zo’n eenpersoonsfractie juist baat heeft bij het instellen burgerraadsleden. Maar 
dat zou dan in uw voorstel niet mogelijk zijn. 
 
De heer VAN DORST: Wat wij eigenlijk bedoelen met, met uit de steun of uit de fractie zelf en uit de 
kieslijstkandidaten, dat je eerst bij jezelf moet gaan kijken waar je kracht zit en dat is de basis waar we 
vanuit moeten werken. En straks na een jaar of na twee jaar na een evaluatie heb je altijd nog ruimte 
om nog wat bij te stellen. We hoeven nou niet spijkers met koppen te slaan hoe we het willen hebben. 
We moeten van onze eigen kracht gaan, SP uit eigen kracht, Nieuwe Democraten uit eigen kracht, 
kijken wat ze uit hun eigen kieslijst hebben en wat voor een kracht en wat voor een expertise dat ze 
hebben. En dan kun je verdere stappen ondernemen. Dat is eigenlijk de basis, dus terug naar de 
basis zou ik zeggen.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ik stel vast klein, maar ik stel vast dat de beantwoording niet 
aansluit van die gaat uit, de beantwoorder gaat uit van de kieslijst maar een nieuwe, een nieuw 
gevormde fractie heeft nog geen kieslijst, dus dat….maar dat mag misschien straks als wij op… Ik wil 
graag mijn tweede vraag stellen om het kort te houden en de vaart er in te houden dat gaat over 
amotiement nummer 7, ja de staat is nog een beetje onbekend, maar het beslispunt van de eenjarige 
evaluatie. Dan hebben we over, dan hebben we volgend jaar een evaluatie en daarna houdt het op 
of…? Mijn advies zou zijn, of het advies van de SP zou zijn doe die evaluatie inderdaad na elke 
raadsperiode als we het hele systematiek van vergadercyclus en organisatie meenemen. 
 
De heer VAN DORST: Nou, ik denk dat evaluaties zeg maar regelmatig, regelmatige evaluatie heel 
belangrijk is. 
 
De heer VAN POPPEL: Dan stel ik vast dat in het dictum staat nu een eenmalige evaluatie, want één 
jaar na invoering. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik denk dat daar nog even naar gekeken wordt. Ja. Goed, de heer Van den 
Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie heeft de VVD aangegeven en 
daar is tijd voor nodig geweest overigens, dat de VVD inmiddels zover is dat wij het zien zitten om met 
burgerraadsleden te gaan werken. We zien in heel veel andere gemeenten dat dat gebeurt en dat is 
heel normaal en er gebeuren helemaal geen rare dingen. Daar zijn ook helemaal niet veel wisselingen 
en daar zijn ook geen financiële problemen ontstaan door burgerraadsleden. En eigenlijk heb ik wel 
eens het gevoel dat die gemeenteraden waar we dan naar kijken een veel rustigere gemeenteraad, 
gemeenteraden zijn dan die van Roosendaal van de afgelopen vier jaar, maar dat zal ongetwijfeld niet 
met de burgerraadsleden te maken hebben. Waar we in feite vanavond nog over spreken is de 
evaluatie. Nou VVD vindt het prima een evaluatie. Ik meen in de Commissie dat het na twee jaar zou 
zijn dat dat toegejuicht werd, maar één jaar vinden wij ook prima. Dat is overigens ook heel aardig 
want dat is één van de instrumenten waarmee we een al dan niet aangenomen ander amendement 
dan nog eens een keer kunnen bespreken mekaar nog eens kunnen aankijken van is het nou 
uitgevallen zoals we hoopten. Het tweede punt is de financiële kwestie, nou deze systematiek zoals 
die voorgesteld is door de SP is niet de onze, dat heeft u uit mijn interruptie al een beetje kunnen 
aflezen. In de wandelgangen hebben wij aanvankelijk aangegeven juist bij de SP van nou we snappen 
het punt je wilt niet meer geld gaan uitgeven laat het dan vanuit het fractiebudget betalen, bepalen, 
betalen. Iedere fractie krijgt een budget daar zit genoeg geld in om aanwezigheid van 
burgerraadsleden uit te betalen en daar hoort het ook want dat is ook ondersteuning van het 
fractiewerk. Er zijn ook fracties die met betaalde fractieassistenten werken, ja dat kan blijkbaar 
allemaal. Dus dan zou dit er mooi inpassen. Nou, dat voorstel is niet overgenomen, dus ja ware dat 
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geweest dan hadden we er mee ingediend maar dat is hem niet. Dan het meest principiële punt, denk 
ik, ieder geval voor de VVD. Hoe zit het nou met die kieslijst. Om te beginnen, denk ik, dat geen hond 
het nog begrijpt buiten deze raadszaal het debat waar het over gaat, maar dat geeft niet want het is 
wel een goed en principieel debat. Aanvankelijk waren wij genegen om te zeggen ja liefst iemand van 
de kieslijst. Toen kregen wij dus zoals ik in de Commissie al verteld heb koekje van eigen deeg, van 
wat is daar nou liberaal in, aan als je zelf iemand van de kieslijst wil benoemen als VVD doe dat dan. 
En ga dat niet voor een ander invullen. Ja, dat heeft ons toch wel voor een groot deel overtuigd. En 
voorlopig zitten wij nog steeds op die lijn, iedere fractie kan zelf beslissen of ze met burgerraadsleden 
willen gaan werken en als dat zo is op welke wijze. Het punt van de kieslijst verandert eigenlijk weinig 
aan alle andere zaken, want het is in principe een benoeming voor vier jaar, dat wordt ook duidelijk 
uitgelegd dat betekent dat normaal gesproken je aan het begin van een raadsperiode van vier jaar 
iemand uitkiest. En ja goed of die dan wel of niet op die kieslijst stond, maar het is al voor vier jaar 
bedoeld, dus het zal geen extra duiventilachtige toestanden veroorzaken, denken wij. En wat wel heel 
pikant is als je die kieslijst wel hanteert en je krijgt een afsplitsing ergens, bijvoorbeeld iemand voor het 
CDA bij wijze van spreken besluit een eigen fractie te gaan vormen noemt zichzelf ChristenUnie, mag 
die dan vervolgens mensen die op de kieslijst stonden maar niet in de raad gekomen zijn voor een 
andere partij, ChristenUnie, in dat geval wel of niet benoemen. Nou, met uw wijziging wel maar dan 
hou ik dat Unheimliche gevoel van  die duiventil vast even, dat heeft dan niet met ChristenUnie te 
maken maar met het idee erachter.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ziet de VVD-fractie problemen met beheersbaarheid als er 
burgerleden komen buiten de kandidatenlijst? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik constateer al genoeg problemen met beheersbaarheid in 
onze raadsvergaderingen, Commissievergaderingen en de Beeldvormende bijeenkomst, hoewel deze 
vergadering geweldig verloopt voor ons doen. Nee, wij voorzien geen grote problemen, maar ja goed 
niet alles wat ik voorzie komt altijd uit helaas als ik zo een paar dingen even in gedachten neem. Dus 
ja, mijn voorzienigheid daar durf ik tegenwoordig wel wat voorzichtiger mee te zijn. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Gestel van de fractie van de 
VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, daar waar de ene fractie vanavond toch positief 
kritisch is de Roosendaalse Lijst, is de andere toch wat negatief kritisch lees de heer Schijvenaars. 
Zonde, voorzitter, want volgens mij hebben we in de Commissie een uitvoerig goed debat gevoerd. Ik 
kan iedereen aanraden hem ook terug te zien. De elementen, de spelelementen van vanavond lagen 
dan ook al op tafel. Behoeft geen herhaling van zetten. Wel, voorzitter en dat is mijn, onze opvatting 
van de VLP, op het moment dat wij met burgerleden gaan werken, wij vinden dit initiatiefvoorstel 
gewoon goed, wat ons betreft kan het op onze steun rekenen dan hoeft er ook niet zo nodig de 
wijziging die de Roosendaalse Lijst voorstelt toegevoegd te worden. Maar ja goed, meneer de 
voorzitter, als ik ze kan overtuigen door hun amendement in mijn ene hand te nemen en in mijn 
andere hand de fractie, onwillekeurig maar het liefste mevrouw De Beer, voorzitter, dan kan ik in ieder 
geval zeggen ik neem u mee naar volgend jaar. We gaan evalueren en ik weet zeker dat u volgend 
jaar overtuigd bent, dat, dat uw inpassingen eigenlijk niet nodig waren. Dat uw amendement die u 
vanavond indient gewoon terug gecorrigeerd kan worden. Ben ik van overtuigd. En als u zegt meneer 
Van Gestel loop met ons mee of neem mij mee dan doe ik dat en dan weet ik zeker volgend jaar dan 
hebben wij een hele andere fractie van de Roosendaalse Lijst, voorzitter. En dan nog, ja een, het 
amendement van de SP daar kan ik heel duidelijk over zijn, ja die berekeningen die kloppen gewoon 
niet, want die 20 euro dan hebt u of bij heel veel burgerleden te weinig gespaard en bij minder 
burgerleden veel te veel gespaard. En wat gaat u dan doen met het budget wat dan overblijft als 
overschot op de rekening. Laat u dat staan moet dan dat bedrag van 20 ja ieder jaar aangepast 
worden omdat we overschotten creëren. Ja, voorzitter, ik zou ook mijn collega van de SP de heer Van 
Poppel willen vragen om gewoon de jaarstukken te lezen. En daar ziet u dan bijvoorbeeld een 
afscheid vorig jaar van iemand 22.000 euro heeft gekost. Daar worden vragen over gesteld, dat was 
een omissie dat blijkt 12.000 euro te zijn, dus dat is al 10.000 euro over. Nou, die burgerleden, nou het 
geschat bedrag ligt ongeveer op 7 à 8000, dus eigenlijk uit het overschot van vorig jaar wat we 
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onverwachts toch nog hebben kunt u heel veel burgerleden betalen. Ja, ik kan die 5, 6.000 euro 
overal natuurlijk vandaan halen, voorzitter. Dus wat mij betreft gaat het feest daar wel van op. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, suggereert de VLP dat we nou ieder jaar een afscheid gaan 
organiseren om de burgerraadsleden te kunnen betalen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik wil er geen uitspraak over doen, maar soms kijk ik wel eens 
naar rechts en dan denk ik nou enig afscheid hier en daar zou niet verkeerd zijn, wat mij betreft geen 
probleem. Maar het is van de SP natuurlijk een motie en wat mij betreft zie ik hem als een motie voor 
de bühne. Heel goed dat u hem indient fractie van de SP. Prima, u staat ergens voor maar ik weet 
zeker als we uw amendement vanavond niet accepteren dan gaan gewoon de handen omhoog bij het 
moedervoorstel en daar gaat het in essentie om dat we dit gaan proberen. En dat doet u SP in heel 
het land dus ik vertrouw er ook op dat u hier in Roosendaal uw SP-afdeling niet laat zitten, voorzitter. 
Ja en dan kom ik waarschijnlijk op het einde, oh nee nog lang niet, maar op het einde van mijn termijn. 
Wat mij betreft, voorzitter, ja ik heb het in de Commissie gezegd en achteraf, naderhand krijg je dan 
een reactie van een journalist, “goh u was weer heel kolderiek op het laatst, u was weer goed in uw 
element”. Dan zeg ik ja dat klopt maar ik meen het ook serieus. Mevrouw Van den Nieuwenhof, 
voorzitter, zegt vanavond gewoon “ja” ik zie het aan haar. Ik weet het gewoon zeker. In de Commissie 
heb ik het gevraagd, u zegt vanavond gewoon “ja” tegen het voorstel waar u in Parrotia al “ja” tegen 
heeft gezegd, waar u eigenlijk in de Commissie heeft gezegd we vinden het wel goed maar het past 
nu niet, het past niet om het nu niet te doen zou ik zeggen, voorzitter. Zeg vanavond gewoon met ons 
allemaal “ja”. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer voor uw kolderiek optreden. Zijn er nog anderen van u raad in eerste 
termijn die ik, die ik over het hoofd heb gezien of dat, alles zo gehad. Dan gaan wij nu naar de 
initiatiefnemer en het is natuurlijk van hem maar ook besef ik nu van de heer Beesems, Brouwers, Van 
der Aa en straks wellicht mevrouw Frijters bij de motie vreemd aan de orde van de dag, allemaal 
mooie maiden speeches zo ook van de heer Raggers. Ik wens u ongelooflijk veel succes en de kracht 
van de maiden speech dat je niet wordt geïnterrumpeerd. Dus u kunt los. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter, met het voorliggende voorstel burgerraadsleden verwacht 
D66 dat de participatie in de Roosendaalse politiek zal stijgen, alsmede de kwaliteit van de politieke 
besluitvorming. Twee kunnen meer dan één, 53 kunnen zeker meer dan 35. Meer Roosendalers 
kunnen door dit voorstel actief deelnemen aan Commissievergaderingen en vooral voor kleinere 
partijen kan dit de werkbelasting van raadsleden aanzienlijk verlichten. Tegelijkertijd kunnen op deze 
manier mogelijke toekomstige raadsleden alvast voorbereid worden op het raadslidmaatschap en 
kunnen partijen al ruim voor de verkiezingen in 2018 zien wat voor vlees zij in de kuip hebben. Ik wil 
graag de D66 en steunfractie danken voor het omzetten van het enthousiasme voor burgerraadsleden 
uit de verkiezingscampagne, want niet alleen bij D66 maar bij veel partijen bleek of leek te bestaan in 
het Parrotia debat in het initiatiefvoorstel dat nu voorligt. Ook de griffie wil ik bedanken voor de erg 
fijne ondersteuning in het proces net als de diverse andere fracties die hebben meegedacht en 
meegewerkt aan dit voorstel voor het indienen en na het indienen en zelfs tijdens de 
Commissievergadering van vorige week woensdagnacht. Dit betreft zeker de mede ondertekenaars 
VLP en GroenLinks maar ook de andere partijen die gaandeweg het proces kritische en opbouwende 
feedback hebben gegeven. Hun meedenken is door onze fractie als zeer prettig ervaren en in dit 
kader wil ik ook de actieve inbreng van de VVD zeker benoemen en ook de instelling van de 
Roosendaalse Lijst, die als grootste partij aangeeft het eigenlijk niet echt nodig te hebben maar wel 
positief tegenover dit voorstel kan staan. Zo komen we mijns inziens tot een, gezamenlijk tot een 
breed gedragen voorstel, althans dat hoop ik. Burgerraadsleden worden ondanks het 
verkiezingsenthousiasme niet genoemd in het coalitieakkoord. Als dit voorstel toch wordt aangenomen 
is dat een mooi voorbeeld hoe iets buiten het coalitieakkoord om bereikt kan worden, ook door een 
niet-coalitiepartij. Volgens mij een heel mooi voorbeeld van samenwerking die er binnen de raad kan 
zijn. Persoonlijk heb ik het hele proces om ons initiatiefvoorstel naar deze raadsvergadering te kunnen 
brengen als een nieuw raadslid zonder enige burgerlidopleiding als zeer leerzaam en inspirerend 
ervaren. En het geeft mij een enorme drive om na het zomerreces met de uitdagingen die er liggen 
aan de slag te gaan. Dan heb ik enkele vragen te horen gekregen en enkele amenderingen liggen 
voor. Allereerst de vragen van de Nieuwe Democraten, ik moet toch even zeggen dat de heer 
Schijvenaars mij heeft gevraagd om op de bal te spelen en in dat geval zou ik toch willen zeggen waar 
was u vorige week. Ik had deze vragen graag in de Commissie Bestuur gehad, maar goed, uw 
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voorstel van een poule van 5 dat is ook een optie. Dat ziet u als een beter voorstel en daarover 
verschillen wij dan van mening. Wij denken dat ons voorstel zoals het nu is gewoon goed is. Wij 
hebben ook in de Commissie, hebben we ook al aangegeven niet te willen wachten op de Werkgroep 
Bestuurlijke Vernieuwing, maar we willen nu graag het momentum al pakken en dan kunnen we 
eerder profiteren van burgerraadsleden en dan kunnen zij al meedenken aan de bestuurlijke 
vernieuwing. De SP heeft één vraag gesteld en een amendement ingediend. De SP is bang dat het 
contact met de inwoners verminderd maar zien ook een kans, want als je er ook nog 
burgerraadsleden bij hebt dat je nog meer contact kan zoeken met de inwoners van onze gemeente. 
En dan het amendement van de SP, ik heb begrip voor de standpunten van de SP. Het past bij de SP 
maar wij als D66 kunnen ons niet vinden in het voorstel om vanaf 2015 de bekostiging van de 
burgerraadsleden te halen uit de verlaging van de raadsvergoeding van de raadsleden. Ten eerste 
hebben wij al rekening gehouden door de vergoeding reeds beduidend minder te maken dan wettelijk 
is toegestaan. Ten tweede is er nog steeds een onderuitputting van het fractiebudget, zoals de VVD 
ook vorige week ook constateerde. En tenslotte vindt D66 het niet kunnen eigenlijk dat bij het voorstel 
van de SP bijvoorbeeld de Roosendaalse Lijst als sympathisant van het voorstel vele malen meer bij 
zou dragen aan burgerraadsleden dan de kleine partijen, terwijl juist deze kleine partijen er 
waarschijnlijk meer van kunnen en zullen profiteren. En dat de Roosendaalse Lijst zelfs in het voorstel 
in dit amendement zal moeten bijdragen terwijl ze er zelf geen gebruik van zouden willen maken. Als 
zij ervoor kiezen om geen burgerraadsleden te nemen zouden ze toch moeten bijdragen. Dus met dat 
amendement ben ik het niet eens, zijn wij het niet eens. Dan 2 amendementen van de Roosendaalse 
Lijst, al is de ene  misschien een motie. Laat ik beginnen bij de aller makkelijkste, de voorgestelde 
evaluatie, vorige week al in het debat vonden de Roosendaalse Lijst en ik elkaar in deze voorgestelde 
evaluatie, waarbij de termijn toen werd vastgesteld op één jaar. Uiteraard zijn wij voor een evaluatie, ik 
baal zelf überhaupt al dat ik dit niet heb meegenomen in het voorstel. Ik dank de Roosendaalse Lijst 
voor deze amendering. Het tweede amendement van de Roosendaalse Lijst vindt D66 lastiger, de 
Roosendaalse Lijst wil dat louter personen van de meeste recente kieslijst burgerraadslid kunnen 
worden en ook nog louter van die partijen. Wij hebben dit zelf overwogen bij het maken van het 
initiatiefvoorstel. Wij hebben echter besloten dit niet op te nemen, wij willen andere partijen niet 
voorschrijven wie zij wel of niet mogen aannemen. En bovendien sluit de op deze manier nieuwe 
talenten uit die morgen mogelijk lid worden van partij X, zo sluit je hun al uit tot 2018. En in principe is 
de bedoeling van het voorstel dat een gekozen burgerraadslid de hele periode afmaakt. Maar ik kan 
me zo voorstellen dat over twee jaar iemand om persoonlijke redenen zich wil terugtrekken als 
burgerraadslid en dan moet je die volgens ons gewoon kunnen vervangen. En als je dan een nieuw 
talent binnen hebt gekregen dan zou die wat ons betreft tot de mogelijkheden mogen behoren. Mijn 
verwachting is dat het overgrote deel van de komende burgerraadsleden straks toch wel van de 
kieslijst zal komen. Maar om dit nu vast te leggen en op te leggen aan alle partijen dat gaat me een 
stap te ver. En bovendien heb ik een saillante constatering gedaan, het is volgens dit amendement bij 
de Roosendaalse Lijst niet mogelijk om burgerraadslid te worden voor deze partij als je niet op de 
kieslijst van 2014 hebt gestaan, maar je hoeft dan niet te treuren, want je mag nog steeds wel hopen 
om dan wethouder te worden voor deze partij. En daarmee kom ik volgens mij aan de, heb ik alle 
vragen beantwoord. Ik wil namens D66 nogmaals alle partijen al in deze termijn danken voor het 
meedenken. Ik hoop dat we spoedig kunnen genieten van de voordelen van de burgerleden, meer 
participatie en meer kwaliteit. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. Dit was de eerste termijn ook van de zijde van de 
initiatiefnemers. Is er nog behoefte aan een tweede termijn en zo ja wie zou dat, wie zou dat willen? Ik 
noteer even degenen die dan in eerste termijn nog niet het woord hebben gevoerd. Dat is de heer 
Yap, mevrouw Van den Nieuwenhof, mevrouw Koenraad. Dat zijn de drie en dan loop ik wel weer de 
lijst van de eerste termijn sprekers af en dan hoor ik wel ja of nee na de betogen. Dan trappen we af in 
tweede termijn met de heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, kort. Wij hadden wat twijfels bij dit voorstel, maar die zijn vanavond wel 
volledig weggenomen door de uitmuntende bijdrage van de heer Raggers. Wij willen enkel nog 
meegeven ten aanzien van het amendement Roosendaalse Lijst “Burgerleden” met die combinatie 
kieslijst trek dat amendement in. Hetzelfde zouden wij vragen aan de SP over die financiering 
burgerleden. Het amendement evaluatie burgerleden wordt al overgenomen door de indiener, moet 
ook gewoon worden ingediend heb ik net van de burgemeester geleerd. Kortom, wij steunen dit 
voorstel en hopelijk de gehele raad, want het kunnen we in ieder geval weer een stapje verder maken 
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in het kader van meer burgers kunnen meedoen. In ieder geval een goede stap in de goede richting. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar mevrouw Van den Nieuwenhof van de fractie 
van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil één ding heel goed duidelijk 
maken, wij zijn ook voor meer burgerinbreng, ook voor participatie, laat dat helder zijn. Alleen zoals we 
in de Commissie hebben aangegeven vinden we dit voorstel traditioneel, het brengt meer van 
hetzelfde, ik citeer de heer Schijvenaars. Op dit gebied denken wij hetzelfde. Bovendien hebben we 
juist die Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in het leven geroepen om juist dit soort onderwerpen te 
onderzoeken, dat stond ook letterlijk in de opdracht van de Werkgroep. Ik wil niet de Commissie 
overdoen, ik wel nog even me richten tot de heer Schijvenaars want hij was niet aanwezig bij de 
Commissie vanwege het late tijdstip. Meneer Schijvenaars uit uw bijdrage blijkt eigenlijk dat u heel 
kritisch bent over dit voorstel, negatief kritisch is het genoemd. Dus ja, misschien moet u toch nog 
eens even in uw hart kijken wat u nu straks gaat stemmen, want u ja wat u aankondigt is een “ja maar” 
en dat is eigenlijk ook gewoon nee meneer Schijvenaars. Ja, tegen de rest van de raad heb ik ook net 
gezegd misschien is het toch beter om dit onder te brengen in de Werkgroep Bestuurlijke 
Vernieuwing. De aangekondigde amendementen ja dat vinden wij geen verrijking, ook niet het 
amendement van de SP noch het amendement van de Roosendaalse Lijst om mensen uit de eigen 
kieslijst alleen maar toe te laten als burgerraadslid. En evaluatie dan denk ik van ja laten we gewoon 
aan de voorkant goed kijken en het in die Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing goed doorpraten, 
bekijken of er geen andere creatievere mogelijkheden zijn die zorgen voor nog meer burgerinbreng of 
participatie. Dus ja die evaluatie ja dat vind ik eigenlijk achteraf laten we vooraf beter kijken. 
 
De VOORZITTER: Van Gestel een interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik zou graag een kans nog willen voorgeven voor het CDA. Bent 
u nu voor of tegen burgerleden. Ik hoor u zeggen dat u tegen burgerleden bent, maar wel voor 
burgerparticipatie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wij zijn zeker voor, ik heb het gewoon gezegd we zijn zeker voor 
meer burgerinbreng en ook voor meer burgerparticipatie. 
 
De VOORZITTER: Even overnemen, ik heb een spoedtelefoontje. Moment hoor. 
 
De heer GABRIËLS  (plaatsvervangend voorzitter) neemt het voorzitterschap over. 
 
De VOORZITTER: Mag ik even inventariseren of er nog mensen zijn voor een tweede termijn. Pen, 
Pen? Dank je. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja, SP? 
 
De heer VAN POPPEL: Ik zou graag een korte schorsing willen hebben, even het amendement te 
herzien. 
 
De VOORZITTER: Is vijf minuten voldoende? Vijf minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De heer GABRIËLS draagt het voorzitterschap over aan de heer NIEDERER. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, onze, onze vijf minuten zijn om. Ik zou de schorsing willen 
opheffen, we gaan allemaal weer zitten en wij vervolgen de vergadering. Hier ligt nog een pennetje… 
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Dank aan de vice-voorzitter de heer Gabriëls om even de honneurs waar te nemen, maar ik hoorde 
vrij snel gestommel op de trap en iedereen kwam naar beneden, denk is hier ook brand maar dat was 
niet.. was gelukkig niet het geval. Als ik goed ben geïnformeerd zou nu mevrouw Koenraad de termijn 
doen na de schorsing. Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Allerlei toch wel ver uit elkaar liggende visies. Aan 
de voorkant alles regelen of gaandeweg ontdekken. De beheersbaarheid, ja, promoten of een 
duiventilgedachte, expertise van buiten of kieslijst. Wat opvallend is dat de kwaliteit van de 
argumenten van alle visies eigenlijk heel goed zijn en dat maakt het direct ook heel lastig om ook 
goed te kiezen. Bijvoorbeeld de kiezer heeft gesproken GroenLinks heeft één zetel en de 
Roosendaalse Lijst heeft er 9, doe het er maar gewoon mee waarom zou je dan twee burgerleden 
krijgen. En waarom zou de Roosendaalse Lijst daar dan ook nog voor moeten gaan betalen is echt 
een goed argument. De eigen kieslijst is niet flexibel maar de expertise van buiten geeft weer veel te 
veel detailberaadslaging, dus nou ja zo waren er inderdaad heel veel opvallende goede argumenten 
die eigenlijk ja allemaal een bron van waarheid in zich hebben. De enige die dan ook lijn brengt in die 
chaos is de indiener van het initiatiefvoorstel, zelf die helder uiteenzet en pal achter zijn eigen voorstel 
blijft staan. En zelfs als het risico bestaat bij het afwijzen van amendementen uiteindelijk hij of D66 dan 
ook voorstemmers verliest. GroenLinks gaat, had sowieso het amendement, of het initiatiefvoorstel 
mede ingediend maar als we dat niet gedaan hadden, hadden we dat nu alsnog zeker gaan 
ondersteunen. GroenLinks denkt van laten we het maar gewoon gaan proberen, want met die 
evaluatie na een jaar wat een goede toevoeging is dan zijn de burgerleden een jaar bezig en is de 
Bestuurlijke Vernieuwing Werkgroep ook een jaar verder en laten we dan gewoon kijken wat we 
hebben en wat, laten we dan al die argumenten nog eens een keer voorbij zien komen en dan kijken 
wat nou uiteindelijk het beste was. Hier wilde ik het bij laten. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, mevrouw Koenraad. Ik loop dan nog even de sprekers af in de eerste 
termijn. Ik ben niemand vergeten als nieuwe spreker in de tweede termijn, dat, dat heb ik toch goed? 
Oké. Ik loop gewoon even de woordvoerders af. Behoefte aan een tweede termijn, meneer 
Schijvenaars…, ja ik kom zo, de volgorde die hanteer ik in de eerste termijn. Meneer Schijvenaars, 
behoefte aan een tweede termijn? Dat is het geval. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Natuurlijk hadden wij graag, dolgraag dat debat 
gevoerd in de Commissie Bestuur, want het is een serieus raadsvoorstel en dat moet je ook op een 
serieuze manier met elkaar behandelen en dat moet je niet willen gaan afraffelen wat de Commissie 
Bestuur toen heeft besloten door te gaan omdat de één moest een biertje drinken en de ander had 
een feestje en de derde die had, nou ja. Kortom er waren allerlei andere agenda’s die hadden niks te 
maken met de agenda van de Commissie Bestuur.  Dat is gewoon kwalijk hadden we niet moeten 
doen en ik heb toen heel principieel gezegd ik ga er niet meer aan meedoen, ik ga nu naar huis, als 
een statement. En ik vind het jammer dat ik niet op de bal heb kunnen spelen met D66. Voorzitter… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel, op dit punt al een interruptie. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stoor me toch aan het beeld wat nu wordt 
geschetst dat de Commissie afgelopen week het verloop van de vergadering heeft afgeraffeld, zoals 
de woordvoerder van de Nieuwe Democraten nu schetst. Tuurlijk hadden we ook liever in bed gelegen 
op tijd omdat we de volgende dag moeten werken, maar ik denk dat we toch met de hele Commissie 
daar serieus werk hebben gemaakt van het verloop van het verdere debat. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Voorzitter, dank u wel. Even inhoudelijk reagerend, ik heb begrepen in de 
schorsing dat er nu wat wijzigingen komen in het amendement van de SP over de financiering. Ik 
geloof dat dat gaat over budgetten uit de fractie, nou en ook daar kunnen wij ons wel in gaan vinden, 
voorzitter. Als het gaat over het amendement van de Roosendaalse Lijst dat heb ik in de interruptie al 
heel duidelijk gemaakt, dat het argument werkelijk geen enkel argument in zich heeft om dat te gaan 
steunen, voorzitter. Ondanks dat de woordvoerder alle ruimte heeft gehad om dat wel te doen, want 
voorzitter, het moet toch gaan om de kwaliteit. Het moet gaan om, nou het is allemaal al eerder 
gezegd, voorzitter. Er staat in het initiatiefvoorstel in principe vier jaar, dus in principe kan het ook zo 
zijn dat in elke cyclus er een ander raadslid komt van een bepaalde fractie. Dat staat gewoon in het 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 37 

raadsvoorstel, als de Roosendaalse Lijst dat gewoon niet wil hebben dan moeten zij dus nu in hun 
termijn zo dadelijk komen met een amendement om dat te verbieden. Maar ik stel voor dat ze dat niet 
gaan doen, voorzitter, want hoe zwak wij het voorstel ook vinden op basis van inhoud en daarin ben ik 
het volledig eens met mijn collega van de CDA-fractie. Het is een uitermate zwak initiatiefvoorstel, 
maar het is wel een begin. En hoe zwak het ook is het kan in die zin alleen maar beter worden, kan 
alleen maar sterker worden. Dus dat ik ook wel de reden, denk ik, voor veel mensen om in te 
stemmen met dit, raads… met dit initiatiefvoorstel. Voorzitter, mijn collega van de CDA-fractie heeft 
gevraagd kijk in uw hart. Dat heb ik vanavond al één keer gedaan en toen heb ik inderdaad in mijn 
hart gekeken en toe heb ik inderdaad ingestemd met een voorstel. Ik heb uiteraard nu ook weer in 
mijn hart gekeken, voorzitter, maar wat ik al heb aangegeven is dat het kan alleen maar beter worden 
en voorzitter, dan en bovendien het zou mijn geloofwaardigheid niet ten goede komen, voorzitter, als 
ik degene ben geweest die 6, 7 jaar geleden heeft gepleit voor burgerleden dat ik dan nu in één keer 
zou zeggen van ja nu maar even niet. Nog steeds ben ik van mening dat de Werkgroep Vernieuwing 
daar beter mee aan de slag kan gaan, maar dat gaat dan ook wel weer gebeuren, voorzitter, want ik 
geloof dat uiteindelijk niemand blij zal zijn met een initiatiefvoorstel zoals straks naar alle 
waarschijnlijkheid aangenomen gaat worden, voorzitter. En laat ik dan nog één ding opmerken, 
voorzitter, ik heb mezelf ook afgevraagd van heb je dan nog onoverkomelijke bezwaren. Maar dat is in 
wezen, in wezen de echte vraag. Nou, als het gaat over het amendement van de Roosendaalse Lijst, 
ja, voorzitter, dan heb ik onoverkomelijke bezwaren. Absoluut. En als ik kijk naar het initiatiefvoorstel, 
voorzitter, ja dan heb ik daar geen onoverkomelijke bezwaren tegen, dus het spijt me mevrouw Van 
den Nieuwenhof van de CDA-fractie. Ik had u graag willen helpen, ik ben blij dat u ook heeft 
geappelleerd aan mijn hart want dat is zo groot maar ik moet u inderdaad helaas vanavond toch 
teleurstellen. 
 
De VOORZITTER: Goed, u bent over uw termijn heen, dus ik denk dat… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar ik ben ook wel klaar. 
 
De VOORZITTER: Goed, oké, dank u zeer. Ik ga vervolgens naar de heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt toen u even weg moest om een schorsing aan te vragen zodat we even de punten, de 
puntjes op de “i” konden zetten. De beraadslaging gehoord in de eerste termijn van de diverse fracties 
hebben we toch gemeend om het amendement zoals we hebben ingediend te moeten aanpassen. En 
het wordt er een stuk korter op, dus dat is heel mooi. Ik wil u graag het geamendeerde amendement 
dan voorleggen. “Het beslispunt 3 te wijzigen in: De kosten voor inzet van burgerraadsleden worden 
gedekt uit het fractieondersteuningsbudget van de betreffende fractie”. En dit amendement wordt 
ingediend door de SP en de VVD, Jeroen Van den Beemt. 
 
De VOORZITTER: Doe het zo… dank u wel. Dat is het gewijzigde amendement nummer 6, dus treedt 
in de plaats van het vorige. Ja, dat nieuwe dictum krijgen we nog wel even nog uitgedeeld, want dat 
ging mij wat snel. Dat is wel handig om even een nieuw amendement daarvoor te, te, te maken en dat 
alsnog rond te delen als het gewijzigde amendement nummer 6. En mevrouw Van den Nieuwenhof 
heeft hierover een vraag. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Dank u, voorzitter. Op het gevaar af dat ik saai word, weer 
dezelfde vraag is ook dit vernieuwde amendement voor u een ontbindende voorwaarde om voor of 
tegen het voorstel te zijn? 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al heb aangegeven in de eerste termijn op uw 
vraag van als er meer financiële punten bijkomen, meer geld bij moet komen dan zijn we mordicus 
tegen. We hebben nog wel meer bezwaren maar zal ik dadelijk nog even opnoemen, maar dan is voor 
ons het grote struikelblok weg.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ter verduidelijking van het amendement, u zegt de 
kosten van de inzet van burgerleden moet worden gedekt uit. Wat bedoelt u met die kosten? Zijn dat 
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de kosten van de vergoeding van die 50 euro of zijn dat de kosten ook van toegang tot IBAB’s, post, 
portokosten, nou ja ga zo maar door. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank voor de aanvulling. Het is zeker zo inderdaad, de kosten en daarom 
beslaat het niet alleen dus de vergoeding maar ook de rest van de kosten, toegang, licentie noem 
maar op en dan moeten de fracties die daarvan gebruik willen maken van burgerraadsleden die het 
dus nodig hebben om, om goed werk te kunnen verrichten die zullen daar ook voor moeten betalen en 
dat lijkt me niet meer dan logisch. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar, voorzitter, tot slot dan kunt u toch ook overwegen dat de betreffende 
fracties zelf ervoor kiezen wat voor een vergoeding zij dan geven aan burgerraadsleden. Dat kan toch 
ook? 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel. Voorzitter, zeker zou dat, op papier zouden fracties als ze zeggen 
we gaan, je hebt zo goed werk gedaan we gaan je veel meer geven dan kan dat, maar dat lijkt me niet 
handig om dat in die verordening weg te leggen. Het lijkt me goed dat je uitgaat van, van in ieder 
geval een minimale een vergoeding wat is vastgesteld in het initiatiefvoorstel en wat fracties verder 
willen doen ja dat zijn ze eigenlijk aan zichzelf verplicht maar zou het zelf niet kunnen verkopen dat ik 
zeg van u gaat daar voor veel meer dan een andere vergelijkbare persoon voor krijgen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik merk op dat de heer Van Poppel het omschrijft als degene die 
het fractiebudget beheert moet zijn eigen assistent uit dat budget betalen. Voor het geval, bijvoorbeeld 
van een eenmansfractie of een tweemansfractie kan het dus al betekenen dat bij de introductie van de 
burgerraadsleden zij dat niet eens kunnen betalen. U zegt net, ja maar het moet wel een minimum zijn 
om uit te keren. Hoe gaat u dat verschil dekken, komt het alsnog uit de begroting? Of moeten dan de 
raadsleden zelf ook nog eens geld gaan afstorten. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Zoals al is aangegeven is er een onderuitputting van het fractiebudget zoals 
dat nu is en fracties zijn niet verplicht om een ondersteuning af te nemen. Dus wat dat betreft zie ik 
daar geen problemen. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, maar niet iedere fractie krijgt evenveel budget dat is 
afhankelijk van het aantal raadsleden. Dus er is niks onderuitputting, sommige fracties hebben 
gewoon dat niet te makken en kunnen dus eigenlijk geen burgerleden in dienst nemen, omdat u dat 
hier nou net heeft besloten. Dus u blokkeert voor sommigen de weg om burgerleden toch in te kunnen 
zetten.  
 
De heer VAN POPPEL: Heel kort nog, voorzitter, ik denk dat de vergoeding voor de fractie voor een 
burgerraadslid niet zo hoog is dat de fractiebudget daardoor in het negatieve komt. Dat lijkt me niet. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan wilde ik nog één ding vragen… 
 
De VOORZITTER: Ja, vooruit. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, u dus noemt in uw amendement dus geen bedragen met wat het dan in 
totaal mag gaan kosten en u zegt wel tegen de heer Schijvenaars net dat, daar doel ik dan ook op, dat 
alle kosten wel mee berekend moeten worden. Ja, als u daar geen inzicht in kunt geven is het 
amendement natuurlijk niet goed gedekt. 
 
De heer VAN POPPEL: Nou, voorzitter, als we als raadsfractie serieus te werk willen gaan en en het 
beeld willen schetsen dat we echt goed weten wat er leeft in de samenleving en en zuinig omgaan 
met het geld van de mensen van diezelfde samenleving dan kun je het niet verkopen om, om daar 
exorbitante vergoedingen tegenover te stellen, dus ik denk dat dat op zich wel mee zal vallen. 
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Voorzitter, nog eventjes kort wat betreft de evaluatie, tuurlijk het is goed om te evalueren. Het is wel 
belangrijk dat er dan duidelijke doelstellingen worden geformuleerd waarop we gaan evalueren. Dus 
wat willen we bereiken met het instellen van burgerraadsleden, hebben we inderdaad minder 
vergadertijd, weten we nu wat meer, komen we wat meer op straat, komen we wat meer te weten van 
de burgers en komt die bewoners en uh komt die dan wat vaker inderdaad ons hier adviseren hoe wij 
moeten beslissen en waarom. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. En dan ga ik naar de heer Van Dorst van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden het amendement evaluatie burgerleden, 
daar willen wij graag een motie van maken. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat wordt een, dat wordt dus een motie. Dus amendement nummer 7 wordt nu 
vernummerd tot motie nummer 1. En dat is min of meer dezelfde, draagt, draagt… ach ja misschien 
kunt u het voorlezen, o wacht even dat is misschien juister. 
 
De heer VAN DORST: “Besluit: Een jaar na invoering een raadsbrede evaluatie uit te voeren naar de 
ervaringen met burgerraadsleden”. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is dus motie, amendement nummer 7 is ja ik noem het dan maar even 
ingetrokken, want getransformeerd naar motie nummer 1 en blijft ook heten “Evaluatie burgerleden”. 
Ja. 
 
De heer VAN DORST: Amendement “Burgerleden”, die willen wij intrekken.  
 
De VOORZITTER: En amendement nummer 8 “Burgerleden”, dat ging over de plaats op de kieslijst 
van de desbetreffende fractie dat amendement wordt ingetrokken en maakt dus niet langer deel uit 
van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DORST: En dan wil ik nog even, ja toch even op de opmerking ingaan. 
 
De VOORZITTER: Jazeker, ga uw gang. 
 
De heer VAN DORST: Dat de wethouder Schenk niet op de kieslijst staat, wij vinden dat appels met 
peren vergelijken. Ja, je ziet het eigenlijk al in de raadszaal al appels aan de rechterkant en de peren 
aan de linkerkant zitten. Dus dat wilde ik eventjes, die opmerking bij maken. 
 
De VOORZITTER: Nou, fijn dat u ons kwalificeert als appels en dan zijn jullie peren. Oké, ik…nee ik 
zeg het maar niet. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD steunt de evaluatie motie, de VVD heeft 
mede ingediend de financiële motie. En even richting de vragenstellers van zojuist, de 
basisvergoeding voor iedere fractie is 1.000 euro per jaar, dat lijkt me meer dan genoeg om in 
ongeveer 7 of 8 cycli volledig gebruik te maken van twee Commissieleden en nog geld over te houden 
ook voor een krantenabonnement, een telefoonaansluiting, of al die andere onzalige dingen die ik 
terug zie komen in de door de fracties gedeclareerde zaken. Tenslotte we hebben ons standpunt over 
de kieslijst al aangekondigd. Het was een punt waarbij we bleven wikken en wegen. We hebben geen 
overtuigende argumenten gehoord om het amendement van de Roosendaalse Lijst op dat onderwerp 
te steunen. Een paar kleinigheidjes nog, opvallend de Nieuwe Democraten hebben jarenlang geen 
steun gegeven aan goede voorstellen en kondigen nu aan om wel steun te gaan geven aan een slecht 
voorstel, dus wat dat betreft dat is dan weer eens interessant om mee te maken. En daarmee sluiten 
we deze avond af wat ons betreft. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dank kijk ik nog naar de heer Van Gestel van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uiteraard, voorzitter, want in alle ernst ik hoor zojuist de SP zeggen 
exorbitant nou vind ik 50 euro voor een vergadering niet exorbitant. We kunnen het hebben over de 
bankiers in dit land die in 2006-2007, dat was exorbitant. Maar als u die burgerleden die vergoeding 
afdoet dat is exorbitant, dan vind ik dat eigenlijk, voorzitter, gewoon niet passen en ook zeker niet van 
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u. Ik had het niet verwacht. Ik zal overigens zeggen dat solidariteit als iedereen dezelfde bijdrage 
levert, dat was de strekking van uw eerste amendement. Uw tweede amendement heeft niets meer 
met solidariteit te maken maar werkt juist averechts, diegene die minder draagkrachtig zijn hebben nu 
dus de grootste lasten, want degenen die het meest draagkrachtig zijn hebben al aangegeven er geen 
gebruik van te willen maken. Dus u gaat uw doel echt voorbij met het amendement. Sterker nog aan 
de heer Van den Beemt ken ik, voorzitter, heel erg goed en in deze gemeenteraad maakt hij nooit 
eens een keer gewag als hij jaarrekeningen van die fractiebudgetten aan de orde komen van wat hij er 
van vindt. Hij zegt dan gewoon ja dat is goed want dat hebben we dan al een keer besproken ergens 
in het Presidium, prima, voorzitter. Dus alle uitlatingen die meneer Van den Beemt hierover doet zijn 
eigenlijk nieuw voor het publiek en meneer Van den Beemt, twee burgerraadsleden middels die 50 
euro u heeft toch zeker 10 vergaderingen per jaar dat is 500 euro, daar zit nog niet bij de iPad en de 
kosten die meneer Schijvenaars allemaal opnoemde, dus dat overstijgt. Dus dan kan mevrouw 
Koenraad het wel schudden, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, een interruptie. Ik snap dat u genoemd wordt en dan even moet, maar laat ons 
wel weer teruggaan naar de aard van het voorstel, de tijd, het wordt laat en zo. En de kiezers thuis 
gaan echt afhaken nu hoor. Ik voorspel het u. Maar een interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dank u wel. U neemt me bijna de woorden uit de mond, 
bijna. De fracties krijgen een basisvergoeding, dat is 1.000 euro per jaar. Dat krijgt iedere fractie hoe 
groot of hoe klein hoe nieuw, of hoe lang bestaand dat hij ook is. En dat is voldoende om het van te 
betalen, de rest is voor de extraatjes en ik vind dat een aantal extraatjes wel eens een keer weg 
zouden mogen gaan. Als ik dat ook al niet meer mag vinden, nou goed dan. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het onderwerp hier is op dit moment het amendement dat ter 
besluitvorming voorligt waar we niet eerder over hebben kunnen praten. Daar op dat amendement 
focus ik mij vanavond. En als dat amendement inhoudt dat 1.000 euro plus natuurlijk per raadslid een 
vaste vergoeding, want die komt daarbij. Als die dus voor een kleine fractie met één raadslid of twee 
raadsleden toereikend is om twee burgerraadsleden in te kunnen zetten dan streeft het amendement 
van de indieners voorbij aan de strekking solidariteit. En dat is, voorzitter, wat ik hier vanavond heb 
willen zeggen en daarmee zullen we ook dat amendement natuurlijk absoluut niet steunen, voorzitter 
en we hopen ook niet dat dat er dan doorheen komt, voorzitter. Maar dat is aan de meerderheid 
vanavond die wij nu gaan opzoeken. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is uiteindelijk aan Vrouwe Democratia. Goed. Alle raadsleden gehad in 
tweede termijn. Dat is het geval. Dan is nog het woord in tweede termijn aan initiatiefnemen de heer 
Raggers. Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op de vragen die in tweede termijn 
zijn gesteld, of de opmerkingen. Het is al tegen SP gezegd maar ik wil ook graag tegen de heer 
Schijvenaars van de Nieuwe Democraten zeggen dat ik nog niet in het minste het gevoel heb dat 
vorige week woensdag het debat na uw vertrek is afgeraffeld. Tot volgens mij 00.44 uur heb ik 
genoten van een scherp debat. Wat ik wel vergeten was te zeggen in mijn eerste termijn, dat zeg ik 
dan nu in tweede termijn, ik ben blij met de steun die u toezegt. Dan kom ik bij het CDA. Ik, ik denk dat 
ik wel kan aanvoelen wat u gaat stemmen, toch hoor ik u heel veel argumenten voor geven. En ik 
hoop dat ook dat u wel gewoon voor stemt. En dit is volgens mij minimaal het begin van een 
verbetering en als we nou hier vooral eens mee aanvangen dan hebben wij ook meer tijd als 
raadsleden en burgerraadsleden voor alle andere doelen die wij als gemeenteraad voorstaan. Dan de 
Roosendaalse Lijst, het amendement is een motie geworden, dat is de evaluatie daar ik mij nog 
steeds prima in vinden, kunnen wij ons als D66 prima in vinden. Het andere amendement is vervallen, 
daar ben ik blij mee kan ik u gerust zeggen. Ik zou onze, onze gemeenteraadsleden nooit in twee 
kampen van fruit willen indelen voor ons zijn we allemaal sterrenappels, maar dank. De SP komt met 
een aanpassing op het amendement, hoewel ik dit een, hoewel ik het flexibel vind en fijn vindt dat de 
SP meedenkt en aanpassingen kan maken aan het amendement is het niet de zienswijze van D66 om 
het op deze manier te doen. Wij willen graag blijven bij het oorspronkelijke voorstel. En dan kom ik tot 
slot bij de allerlaatste VLP die… Noem nog heel even dat wij ook hadden gezegd dat we iPads of niet. 
Dat de heer Schijvenaars zou hebben gezegd dat we iPads ook in het voorstel hadden opgenomen. 
Dat heeft volgens mij de heer Schijvenaars ook niet gezegd wel iBabs en dat is ook het enige wat wij 
in het voorstel hebben genoemd als wat wij wel aan ondersteuning willen, omdat wij ook aan het 
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milieu denken en voor papierloos vergaderen zijn. En daarmee heb ik volgens mij alle vragen 
geadresseerd. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Hij overzag mijn bureau met papierloos vergaderen. 
 
De heer RAGGERS: Ik, ik voel mij nu, ik voel, ik heb hier wel, ja ik heb hier wel gevoel bij. 
 
De VOORZITTER: Goed, dan zijn wij door, dan zijn wij door de termijnen, door de termijnen heen en 
dan gaan wij, dan gaan wij stemmen en dan gaan… Blijf nog even zitten tot na de stemming, dat is, 
maak je het helemaal mee. Wij gaan natuurlijk eerst stemmen over het amendement, het gewijzigde 
amendement nummer 6 inzake de financiering van burgerleden. Wil één uwer daarover een 
stemverklaring afleggen? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit amendement? Daarvoor 
hebben gestemd de fracties van de SP, GroenLinks, VVD en de Nieuwe Democraten. Ik veronderstel 
dat dat verworpen is. Ja, dat amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel omdat daarna de omgebouwde motie aan 
de orde komt. Wie is voor het initiatiefvoorstel zoals het thans, thans voorligt? Wil één uwer daar nog 
van te voren iets over zeggen? Stemverklaring? Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter. Ja, nogmaals willen wij benadrukken dat 
we wel voor meer burgerinbreng en burgerparticipatie zijn, maar wij vinden dit voorstel op dit moment 
een gemiste kans. We hadden het liever gezien in de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. We zullen 
daarom tegen stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niet? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
het initiatiefvoorstel? Daarvoor hebben gestemd, de fracties van de Roosendaalse Lijst, D66, Partij 
van de Arbeid, VLP, GroenLinks, VVD, Nieuwe Democraten. Dus met CDA en de SP tegen is het 
voorstel aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan tenslotte de motie, motie nummer 1 handelend over de evaluatie rondom het 
adviesvoorstel. Eén uwer daar nog een stemverklaring over af te leggen? Nee. Wie is voor motie 
nummer 1? Daarvoor hebben, motie nummer 1, daarvoor hebben gestemd, nou ja dezelfde fracties 
als het moedervoorstel met uitzondering dus van de fracties van CDA en de SP en daarmee is de 
motie aanvaard. Dan is dit initiatiefvoorstel afgerond en nou ja gefeliciteerd met het behaalde succes. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling R200-2014 motie onderzoek alternatieve woningbouwlocaties Wouw 

De VOORZITTER: Dames en heren wij gaan naar agendapunt van de C-categorie, dat zijn nog de restjes 

en we hebben voorliggen de motie, raadsmededeling moet ik zeggen handelend over motie onderzoek 

alternatieve woningbouwlocaties in, in Wouw. En naar mijn beste weten heeft de heer Schijvenaars, 

Nieuwe Democraten althans daarover het woord gevraagd. Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben wij aangegeven dat wij een 

motie overwegen om te komen tot een tot toch een versnelling in bepaalde procedures. Maar we hebben 

ook de koppen geteld, voorzitter en die motie die zou never nooit een meerderheid gaan krijgen. 

Voorzitter, we hebben na afloop van de behandeling in de Commissie uitgebreid gesproken met een 

ambtenaar en het beeld is inderdaad ontstaan ook en bevestigd dat het bestemmingsplan, zoals de 

wethouder al zei dat ligt gewoon klaar op de plank en kan ook gelijk in procedure gebracht maar er is wel 

voor gekozen en dat zal de wethouder ook wel kunnen, dat zal de wethouder ook wel gaan bevestigen 

dat het pas na de zomer in procedure wordt gebracht, zodat er in ieder geval voor alle mensen voldoende 

tijd is om inspraak en bezwaar beroep aan te tekenen, dat is wel zo netjes, voorzitter en complimenten 

daarvoor. Het is inderdaad nu aan het spel van bezwaar en beroep om te komen tot uiteindelijk een 

definitief bestemmingsplan Bulkstraat. Daar gaan we niet meer over op dit moment dat is pas weer op dat 

moment aan de orde, voorzitter, moge het wel duidelijk zijn de Nieuwe Democraten wij waren tegen en wij 
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blijven tegen. Dan, voorzitter, wat wij vragen aan de wethouder is toch of hij wellicht kan aangeven dat er 

nog een, of hij nog met informatie kan komen of er nog andere locaties zijn inbreidlocaties zijn binnen 

Wouw waar we wellicht toch nog die eerste twee, drie kavels gerealiseerd kunnen gaan worden buiten de 

Bulkstraat om. Het kunnen kavels zijn van de gemeente zelf, maar dat kunnen ook kavels zijn van, van 

private partijen, voorzitter. En dan nog even, voorzitter, over die sociale woningbouw waar de SP zo dolblij 

mee is, voor zover wij het kunnen beoordelen is dat inderdaad een zoethoudertje geweest voor de SP-

fractie omdat inderdaad op papier kan het sociale woningbouw. Alleen het beschikbare aantal kavels is 40 

misschien nog plus 5. En wil je dan kavels beschikbaar houden voor sociale woningbouw betekent het 

dus dat het verlies op die kavels moet worden goedgemaakt met hogere opbrengsten op andere kavels. 

En de vraag is of dat wel gaat lukken, voorzitter. Maar ik hoor graag hoe de wethouder aankijkt tegen 

deze kwestie, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Wethouder, wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, kort antwoord op de eerste vraag, verrast me ook die vraag van, als ik 

kijk inbreidingslocatie beschikbare kavels die mensen kunnen kopen in Wouw ik ken ze niet, volgens mij 

zijn ze er ook niet. Dus dat is klip en klaar. Ja als het gaat om speciale woningbouw, laat ik wel even 

zeggen van het ging niet zozeer om sociale woningbouw. Het gaat erom zijn wij in staat daar op de 

Bulkstraat diversiteit in woningen te realiseren, mogelijkheden ook koopwoningen voor lagere inkomens, 

huurwoningen dat hoort allemaal tot de mogelijkheden die invulling die vindt nog plaats. En over die 40 

kaveltjes, dat is maar een berekening. Wij hebben ook bij plan Bulkstraat aangegeven dat de kavelgrootte 

ook afhankelijk zal zijn van de behoefte. Als er mensen zijn die willen een hele grote kavel, dan kan dat en 

als er hele kleine kaveltjes dan kan dat ook. Dus die invulling die komt later aan de orde en daar kun, 

afhankelijk van de behoefte, is dat in principe allemaal mogelijk. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel wethouder. Nog een behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u 

raad, anders dan, meneer Schijvenaars die in eerste termijn sprak, want daar kom ik zo bij terug. Maar 

anderen nog van u raad? Meneer Schijvenaars ook geen behoefte meer. Oké. Dan is het, de discussie 

rondom deze raadsmededeling hiermee beëindigd. 

 

b. Motie Huisvesting cultuurondernemers in de Suite   

De VOORZITTER: En dan komen we tenslotte toe aan de motie vreemd aan de orde van de dag, althans 

hij moet nog worden ingediend. Mevrouw Frijters van de fractie van het CDA of van de VVD, uh ja tussen 

een appel en een peer vergelijking, dus heb geen zorg. Ja, dat komt kijk mevrouw Van den Nieuwenhof 

zo mooi appeltjes groen dat, dat CDA dat ga je krijgen. Maar goed neem het me niet kwalijk. Ja, ja zowel 

dan, maar ik heb het gezegd. Nou, goed, de motie dien die even in dan staat dat voor het debat en dan 

ontspint zich dat wel. Het woord is aan mevrouw Frijters van de fractie van de VVD en ook zij is toe aan 

haar meisjes speech, maiden speech. Ga je gang. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, bedankt, voorzitter. Dertien jaar leden is de Suite gebouwd speciaal voor 

muziekonderwijs. Tot 1 januari dit jaar waren de muziekdocenten die in de Suite lesgeven in dienst van de 

gemeente en vanaf 1 januari zijn zij ZZP‟ers. Gisteravond werd het de VVD, werd de VVD bekend dat 

deze muziekdocenten de afgelopen week voorstellen van de wethouder hebben gekregen om de 

huisvesting in het vervolg voort te kunnen zetten. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op deze ZZP‟ers. 

Zeker omdat het een week voor de schoolvakantie is en er dus behoorlijke druk op hun beslissing ligt. De 

ZZP‟ers zijn zeker bereid om te betalen voor hun huur van lokalen, maar de voorstellen die zij hebben, die 

heb zijn gedaan zijn niet haalbaar voor deze muziekdocenten. Het voorstel om te huren per uur, zien zij 

als een voorbeeld van een goed alternatief. Alleen is het niet haalbaar lokalen leeg te maken na het 

geven van een les omdat het simpelweg onmogelijk is om te sjouwen met piano‟s. Het is nu te kort dag 

voor hen om een gedegen besluit te nemen al dan niet in te stemmen met dit voorstel. De VVD ziet uitstel 

van de besluitvorming tot 1 oktober 2014 als een mogelijkheid waardoor er genoeg tijd is voor deze 

ZZP‟ers om te komen tot een juiste afweging van hun beslissing. Wordt de motie nu niet aangenomen 

dan vindt er besluitvorming plaats. De ZZP‟ers zullen dan noodgedwongen uit de Suite worden gezet, 

waarna ze op zoek gaan, waarna wij op zoek gaan naar een oplossing. Terwijl bij uitstel van de 

besluitvorming we eerst op zoek kunnen gaan naar een oplossing en daarna kunnen we altijd nog kijken 

wat er gebeurt. Het lijkt de VVD onredelijk met een dergelijke belangrijke beslissing te komen een week 
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voor het einde van het schooljaar en voor het einde van het reces. Om deze reden zien wij het indienen 

van de motie “Huisvesting cultuurondernemers in de Suite” als enige mogelijkheid. Deze motie houdt in, 

even kijken hoe doe ik dit, nou ja… Jullie hebben hem allemaal voor jullie liggen. “Constaterende dat het 

college zeer recent een besluit heeft genomen over de mogelijkheid voor cultuurondernemers tot het 

huren van een lokaal in de Suite. Niet duidelijk is geworden hoe het complete voorstel er uit ziet en welke 

alternatieve oplossingen in het traject meegenomen zijn. Vooralsnog geen andere huurders in beeld zijn, 

waardoor de huidige huurconstructie geen conflicten oplevert. Van mening zijnde dat een dergelijk 

belangrijk besluit goed overgenomen, uh zo, overwogen genomen dient te worden en dus vraagt om een 

goede communicatie en informatie. De indruk bestaat dat deze elementen zo net voor het reces teveel 

onder tijdsdruk zullen komen te staan. We besluiten het college daarom op te dragen besluitvorming 

hierover uit te stellen tot 1 oktober 2014 waardoor de belanghebbenden voldoende in staat worden 

gesteld om op grond van de beschikbare informatie, tot weloverwogen keuzes te kunnen komen. En tot 

nadere besluitvorming genomen is de huidige huurconstructie, de huidige huurconstructie te verlengen tot 

uiterlijk 1 januari 2015”. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Huisvesting cultuurondernemers in de 

Suite”. U heeft een vraag aan mevrouw Frijters, een interruptie. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, het is absoluut een aanvullende vraag en niet bedoeld als 

interruptie of wat dan ook. Wat ik, ik hoorde u zeggen als deze motie niet wordt aangenomen zullen de 

docenten uit de Suite worden gezet. Waar baseert u dat op? 

 

Mevrouw FRIJTERS: Dat baseer ik, staat ie aan of niet, ja, dat baseer ik op de verhalen die ik van hen 

heb gehoord. Zij zullen niet direct uit de Suite worden gezet maar zij zullen zich, ja het wel zo voelen, 

want zij kunnen het gewoon niet opbrengen. Misschien kan het het komende jaar nog, maar daarna, 

daarna is gewoon niet haalbaar meer, dus uiteindelijk vindt er dan ja uitzetting plaats. En daardoor komt 

de Suite leeg te staan en ik weet niet of dat in het voordeel is van Roosendaal. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel mevrouw Frijters. Het lijkt mij gewoon handig dat de wethouder even 

een reactie geeft op, op die motie dan weet u ook een beetje hoe van de zijde van het college, u kunt 

zitten hoor, ja, hoe van de zijde van het college erover wordt gedacht en dan laat ons zeggen één termijn 

dat u er wat van vindt en dan gaan we stemmen. Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, hier kun je natuurlijk een hele boom over opzetten. Iedereen heeft 

sympathie bij de docenten van de Suite, dat heb ik ook maar je hebt ook je bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Ik heb afgelopen maandag de turbo er op gezet en waarom, omdat ik dacht en ook 

de docenten dat graag wilden, wij willen graag weten waar we aan toe zijn want er is lang onzekerheid 

geweest, er is lang gepingpongd dat heb ik u ook gemeld in het vragenhalfuurtje, want dan kun je voor de 

vakantie weet je wat je kwijt bent en dan kunnen de docenten dat ook doorrekenen in de tarieven die ze 

moeten gaan rekenen voor de cursussen die ze gaan geven. Nou, in feite vraagt u nu via de motie even 

uitstel van nou geef ze iets meer tijd tot 1 oktober. Ik wil er ook niet voor gaan liggen, als u zegt van nou in 

meerderheid willen we die, die kans geven om er op een goede manier met elkaar uit te komen. Maar ik 

vind wel dat er dan ook een sterke inspanningsverplichting ligt bij de docenten van het voormalig Centrum 

voor de Kunsten om ook echt aan te geven van nou, willen we nou, wat kunnen we nou. We zijn 

ondernemer en we willen inderdaad ook iets betalen en dat geeft u ook aan in uw betoog om, om de Suite 

te huren. Maar dat we op enig moment naar een marktconforme huur moeten, want ik voer eigenlijk de 

opdracht uit die u mij meegegeven hebt, verzelfstandigen van het Centrum voor de Kunsten. De mensen 

zijn naar ZZP gegaan dat is een zwaar proces geweest, dat is ook zo. En het is best moeilijk, heb ik 

daarstraks ook gezegd, om van een werknemer ondernemer te worden. Maar op enig moment moet je 

wel gaan ondernemen om ook daadwerkelijk rendement uit je business te halen en dat is een lastige, 

daar willen wij ook bij ondersteunen. Als u zegt van nou 1 oktober en de docenten zijn bereid om mee te 

werken, daar ben ik van overtuigd dat we daaruit gaan komen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog een interruptie op dit punt voor de wethouder van de heer YAP. Ja, 

ga uw gang. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, graag. Ik heb een toelichtende vraag naar aanleiding van het betoog van 

wethouder Verbraak. Wethouder Verbraak geeft aan dat hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt 

en daarom op het gas heeft gedrukt. Verbaast me omdat u op vragen van D66, VLP en CDA al eerder in 

mei 2014 heeft aangegeven eind mei doen we een voorstel voor het huren van ruimtes. En 1 augustus 

2014 moeten de afspraken dan ingaan, dan is het toch vreemd dat u pas afgelopen week dit voorstel 

heeft gedaan. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, het voorstel van afgelopen week was het eindvoorstel van we gaan tot 

hier en dan hebben ons toch wel heel coulant opgesteld richting de docenten, alleen de tijd is te kort, 

maar we zijn al enige, nou ik denk al twee maanden met elkaar in gesprek over ja de mogelijke huur. En 

steeds kwam het terug van ja dat is geen haalbare kaart voor ons en zijn wij steeds weer gaan sleutelen 

aan andere voorstellen, zijn er steeds tussenvoorstellen gekomen. Aantal vragen hoe gaat het met de 

instrumenten, inderdaad zo‟n, zo‟n opmerking van ja er is een ruimte met een piano als ik die nou huur 

moet ik dan een hele dag huur betalen, omdat ik die piano er niet uithaal. Maar allemaal dat soort zaken, 

schoonmaak van het gebouw, de conciërge, noem allemaal maar op. Ja dat moet je wel in je prijs gaan 

verwerken. Als wij zeggen wij gaan onze vastgoed, onze vastgoedvisie, wij gaan kostendekkend 

verhuren, ja dan kom je tot huren en dan ga je in onderhandeling, zo werkt dat. Nou, afgelopen maandag 

was eigenlijk het finale bod dat we hebben gezegd van nou dit is het. En daar is toch wat meer tijd voor 

nodig begrijp ik om daar met de achterban, want ik snap ook wel dat de docenten steeds moeten 

overleggen met al degenen die in die coöperatie deel willen nemen, dan kun je die tijd geven. En dan op 

enig moment moet je wel knopen door gaan hakken. Of u moet zeggen van ja willen tot een andere 

constructie komen, dan ga je langs de achterkant ga je weer een soort Centrum voor de Kunsten creëren, 

snapt u. Dus wat dat betreft denk ik dat je zegt van nou de Suite prima, die verhuren we. We gaan dat 

netjes uitbalanceren, ja en de docenten weten ook niet hoeveel cursisten ze gaan krijgen, hoe zal het er 

over een jaar uitzien. Nou dat zijn allemaal dingen die in ontwikkeling moeten komen. Ik zie het als een 

soort sociaal plan de oud-docenten helpen, op weg helpen, nou u doet er nog een schepje bovenop of 

tenminste de VVD doet dat via de motie door te zeggen geef ze nog even tijd. Nou, zo coulant wil ik dan 

ook zijn. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dan begrijp ik het dus goed dat het finale bod er ligt. Daar wordt in ieder 

geval vanuit de kant van het college niet meer aan gesleuteld. U kunt wel instemmen dat de personen 

waar het om gaat wat langer de tijd nodig hebben. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, dat is wat kort door de bocht, we gaan met elkaar voor 1 oktober zorgen dat we 

eruit komen. En en ja het bod wat nu weggelegd is, ja dat was in onze ogen een goed bod. En ik hoor van 

de docenten hoe ze daar straks mee om zullen gaan dat, dat weet ik op dit moment niet. Ik heb er nog 

geen antwoord op gekregen. Maar goed laat ons nog even tijd nemen, dan neem ik de motie eigenlijk 

over. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wil één uwer uit u raad nog het woord? Ik inventariseer even. De heer 

Van… moment ik ga even schrijven, de heer Van Gestel noteer ik, mevrouw Oudhof, mevrouw Koenraad, 

mevrouw Van den Nieuwenhof, ja Yap, wie nog meer. Oké, noteer ik en als ik nog iemand vergeten ben 

dan zie ik hem of haar wel. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Voor de VLP is muziekonderwijs zeker als het gaat om 

muziekonderwijs op jonge leeftijd van essentiële waarde binnen onze gemeenschap. Het draagt bij aan 

ons verenigingsleven, het draagt bij aan de vitaliteit aan de leefbaarheid aan het enthousiasme van 

mensen. Het draagt bij aan educatie aan het kunnen leren bespelen van een instrument. En het draagt bij 

aan het profiel van je stad, want excellente leerlingen zullen opstaan als ze vroeg in aanraking komen met 

muziek. En wat is mooier, voorzitter, als dat muziekonderwijs zo natuurlijk instapklaar is. Niet alleen de 

mensen met veel geld kunnen muziekonderwijs volgen, we kunnen allemaal instappen in dat 

muziekonderwijs. Tuurlijk zijn daar grenzen, tuurlijk zijn daar drempels, tuurlijk is daar in deze tijd van 

verandering een transitie voor nodig, voorzitter ik gebruik een keer u woorden, maar om nu te zeggen 

bezuinig het weg en ik ga marktconform denken is wat de VLP betreft ver, ver, ver, ver, veel te ver. Echt, 

voorzitter, dat gaat weg van de essentie dat we met elkaar hebben afgesproken dat we het belangrijk 

vinden muziekonderwijs. En voorzitter, laat ons duidelijk zijn we hebben niet alleen vaker vragen over de 
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city gesteld maar ook over andere culturele zaken in deze stad. En cultuur, voorzitter, schijnbaar hebben 

wij geen wethouder cultuur, want er is bijna geen cultuur, het is marktconform denken, voorzitter. 

Markttarieven vragen voor iets waarvan je als samenleving zou moeten zeggen, zou moeten bepalen dat 

is iets waar we graag ook zelf een bijdrage aan leveren. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

 

Mevrouw DE BEER: Voorzitter, even een vraagje aan de VLP. Is het u bekend dat er in Roosendaal ook 

op een andere wijze nog muziekonderwijs gegeven wordt vanuit inderdaad een, een bedrijf? 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja daar ben ik mee bekend en als u de verschillen gaat zien tussen de 

enthousiaste cultuurondernemers nu en die mensen in dat bedrijf, dan zult u ook zien dat dat bedrijf zegt 

ik doe dat slechts omdat ik bovenkamers heb die zo op dat moment kan laten renderen. En dat zijn ook 

allemaal cultuurondernemers die daar die lessen moeten gaan geven. Maar die doen dat tegen hele 

andere voorwaarden, want dan moet je wel natuurlijk een instrument daar kopen en een instrument daar 

laten repareren en natuurlijk laten onderhouden. Dat is voor die mensen natuurlijk een vorm van 

klantbinding, voor de muziekonderwijzers die hoeven die klantbinding niet te doen, daar zitten ze niet op 

te wachten. Je kunt geen piano‟s iedere dag gaan repareren, daar zit een limiet in het lesgeven en 

educatie van muziekonderwijs en het repareren van instrumenten. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

 

Mevrouw DE BEER: Is het resultaat dan anders? Gaan er mensen minder van muziek genieten en 

minder muziek maken bij de ene of de andere wijze van benadering? 

 

De heer VAN GESTEL: Kijk, voorzitter, dat is nou een ivoren toren en u zit daar heel mooi in, maar gaat u 

eens praten beide de harmonieën bouwen af krijgen straks geen subsidie meer. Nieuwe aanwas moeilijk 

te krijgen. Jongeren interesseren voor muziek moeilijk tot stand te brengen, hoge drempels, hoge 

instapprijzen, tijden van crisis mensen hebben niet altijd geld. Ook de hockey is duur, ook de voetbal is 

duur, dus kinderen kunnen maar één ding doen, voorzitter. En op het moment dat dus carnavalsmensen 

of harmonieën straks geen nieuwe aanwas meer krijgen, dan kunnen wij niet samen, voorzitter, mevrouw 

De Beer en ik waar wij zoveel van genieten van dat carnaval genieten van dat dweilbandje wat voorbij 

komt, want dat heeft gewoon geen aanwas meer. De jeugd heeft de toekomst en is voor ons van 

essentiële en vaste waarde…. 

 

De VOORZITTER: Ja, maar nou, nou grijp ik even in, nou, nou, nou grijp ik even in dit gaat niet meer over 

de motie. Nee, u houdt een heel cultuurbetoog voor… 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, uiteraard, voorzitter… 

 

De VOORZITTER: Nee, de voorzitter is nog niet klaar met praten. U houdt een betoog dat past bij een 

algemene beschouwing, maar dat duurt nog even. Nee, het is echt terug naar die motie de Suite, de 

ZZP‟ers, het is zeer overzienbaar. Maar hou het overzienbaar, want anders moet ik u echt, echt korten 

want anders lopen we gigantisch uit het onderwerp en dus uit de tijd.  

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitterschap, de reglementen zijn scherp, ik heb 1 minuut 15…  

 

De VOORZITTER: Ja, nee… 

 

De heer VAN GESTEL: Voor mijn termijn, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Reglementen, het gaat niet om reglementen… Het gaat om de intentie om… 

 

De heer VAN GESTEL: En zodra ik die termijn, voorzitter… 

 

De VOORZITTER: … een debat te voeren… meneer Van Gestel… 
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De heer VAN GESTEL: Mag de klok laten lopen, voorzitter… 

 

De VOORZITTER: Meneer Van Gestel, meneer Van Gestel, ik vraag u om te blijven bij het onderwerp en 

dat heeft niets met reglementen te maken dat heeft gewoon te maken met het feit dat u eigenlijk zegt, 

voorzitter, je hebt hartstikke gelijk, ik liet me in mijn enthousiasme even gaan, maar ik keer wel weer terug 

naar de motie die that‟s all. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, uiteraard het gaat over cultuur, over de cultuurondernemers en over 

de cultuurlocatie De Suite. Voorzitter en als ik het heb over de Suite, want ik vul dan graag mevrouw 

Frijters nog aan op het moment dat wij een locatie hebben speciaal gebouwd, hebben we investeringen in 

gepleegd, speciaal geënt op het muziekonderwijs, akoestisch afgesteld, alle faciliteiten er omheen 

gebouwd, ingebouwd, dicht gebouwd voor muziekeducatie, ja voorzitter zo‟n pand heeft natuurlijk 

helemaal geen marktconforme waarde, want een kantoor die kan niets in een gebouw wat toegespitst is 

op muziekonderwijs. Het is een niet te kopiëren gebouw. Er zijn niet twee gebouwen zoals deze Suite in 

de regio en dat voorzitter kenmerkt  het unieke ervan. En dat unieke zou bewaard moeten blijven voor 

onze gemeente. En niet op marktconforme wijze zomaar in de verhuur gooien, voorzitter, maar gewoon 

een beetje jus zien dat er een belangrijk element onder ligt dat is die cultuureducatie en daar, voorzitter, 

kan ik niet genoeg benadrukken als we een stukje cultuur willen zal het altijd een stukje geld kosten. Het 

is wat je als stad wilt uitstralen. 

 

De VOORZITTER: Ik dank u hartelijk. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ja, kijkend naar het besluit van de motie dan gaat het 

eigenlijk alleen maar tot, over het uitstel tot 1 oktober en dat is al overgenomen. Dus eigenlijk zouden we 

niet zo heel veel meer hoeven toevoegen. Maar GroenLinks zat wel even te denken van hoe kunnen we 

nou toch, ja hier iets verstandigs over zeggen. En de essentie die de heer Van Gestel net schetste er is 

natuurlijk het debat wat we gevoerd hebben toen wij besloten het CVK op te heffen dus eigenlijk is die 

essentie niet de essentie van dit debat. Het gaat volgens mij nu om de vergelijking met een 

Starterscentrum. Als je de vergelijking met een Starterscentrum maakt ook daar betalen ondernemers 

huren tussen de 80 en 400 en is ook sprake van een groeimodel. En daar heb je verschillende 

ondernemers die in synergie in zo‟n Starterscentrum samenwerken en hun toekomst daar ter hand 

nemen, dat is ook daar speciaal voor opgericht en daar gaat ook budget naartoe. En eigenlijk zou je het 

CVK of de Suite toch wel op kunnen vatten als een Starterscentrum voor culturele ondernemers, dus als 

je misschien op dit manier ernaar zou kunnen kijken dan geeft dat misschien wat meer ruimte. Er is 

natuurlijk één groot verschil. Als je een kantoor hebt dan zit je daar de hele week. Maar als je pianoles 

geeft dan zit je er alleen maar als de leerling er is en dat maakt voor de huur wel echt een verschil. En 

mensen huren dus alleen maar op het moment dat ze de les geven en dat heeft dus weer tot gevolg dat 

dat gebouw eigenlijk heel veel leeg staat. En ook daar heeft GroenLinks een oplossing voor, want er zijn 

natuurlijk heel veel andere muziekverenigingen en de heer Van Gestel had er ook over, de 

muziekverenigingen, de fusie van de harmonieën, er zijn gesprekken geweest. Ze zijn uitgeweken naar 

Dijksteeke, daar hebben ze een driejarig contract nu voor drie avonden repetitielokalen. Het 

symfonieorkest is uit de Suite getrokken, dus er zijn eigenlijk versnipperende bewegingen geweest. En 

het zou wat GroenLinks betreft toch wel heel erg aanbeveling hebben om ja toch te proberen om juist die 

synergie op die plek wel te krijgen. En dan wel op te passen dat je dus inderdaad geen nieuwe 

muziekschool creëert maar dat het een eigen initiatieven verzameling is van burgerinitiatieven en dat 

willen we eigenlijk met z‟n allen heel graag, het burgerinitiatief faciliteren. En als er volgens die lijn 

misschien toch wat meer gesprek kan komen tot 1 oktober dan denk ik dat er best heel veel kansen 

liggen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Van den Nieuwenhof, fractie CDA. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel. Ja, de insteek van het CDA is bij eigenlijk alle dossiers 

die te maken hebben met, uitvloeisels waren van de agenda van Roosendaal, om de processen te 

bewaken en ook om bij te sturen als het nodig is. Dit is nou zo‟n dossier waaruit blijkt nu dat er toch iets 

meer tijd nodig is. Wij pleiten er dan ook voor om 2014 voor de betreffende ZZP‟ers als een 
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overgangsjaar te zien. We zijn dan ook verheugd dat de wethouder de gedachte van de motie gewoon 

overneemt en daaruit volgt misschien dat de motie overbodig is geworden, maar in elke geval dat laat ik 

aan de indieners zelf over. Wordt de motie gehandhaafd zullen we het steunen maar we vinden eigenlijk 

gewoon dat het al overgenomen is door de wethouder. En tenslotte ook de verbindingsgedachte en de 

synergiegedachte van GroenLinks, daar zijn we ook voorstanders van. Laat mensen in dat geval 

ondernemen, laat die cultuurondernemers bij elkaar blijven, want zo kunnen er weer mooie initiatieven 

verbindingen ontstaan, want dat is toch de bedoeling van cultuur. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer YAP: Voorzitter, “cultuur verbindt mensen” staat,  is onlangs geplaatst op het Tongerloplein. 

Treffend voorbeeld ook in dit dossier dat toch wel van belang is, met name ook het onderwijs. Eigenlijk 

hebben de meeste partijen er alles over gezegd. Laatste woorden van mevrouw Van den Nieuwenhof 

waren helder, het proces hierin is niet helemaal goed verlopen en de wethouder heeft ook al aangegeven 

dat hij best bereid is om de besluitvorming hierover uit te stellen tot 1 oktober 2014. Ik wil nog wel richting 

de indiener meegeven van ik ben vooral benieuwd wat er weer na 1 oktober 2014 gaat gebeuren als, als 

dit college er met de betrokken docenten nog niet is uitgekomen, want mijn vrees is ook wel weer dat in 

de woorden van de wethouder er weer gepingpongd wordt tussen college en de docenten en we op 1 

oktober 2014 ja nog geen stap verder zijn en ja dan is het denk ik wel aan de raad in die zin, of aan de 

indiener van deze motie om daar ook consequenties aan te verbinden. Ben benieuwd of de motie nog 

wordt ingediend, gelet op de woorden van de wethouder. Wij zullen hem in ieder geval steunen. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Vervolgens mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, allereerst dank aan de VVD die deze motie naar voren bracht. Goed 

opgelet, want wij wisten niet dat er nu al een besluit genomen was door de wethouder dus wij zijn blij dat 

we er nu als raad toch nog over kunnen hebben. Wat we wel wisten is dat er veel onrust was onder de 

docenten van het Centrum voor de Kunsten. Onduidelijkheid over het gebouw, onduidelijkheid 

voorwaarden die mondeling werden toegezegd maar steeds weer teruggedraaid werden. Nou nu blijkt er 

dus toch een voorstel van de wethouder te liggen. Dit, dan is het een hele korte termijn natuurlijk als je 

een week voor de schoolvakantie onder tijdsdruk toch besluiten moet nemen. Gelukkig zegt de wethouder 

toe van dat, dat, dat er uitstel gaat komen, dat hij daar voorstander van is en dat hij in overleg gaat kijken 

om er toch uit te komen, dus misschien is er een overbruggingsfase of zijn er andere mogelijkheden voor 

die docenten. Wat de SP zich wel afvraagt geldt dit alleen voor de docenten voor Centrum van de 

Kunsten, maar ook voor de docenten van Beeldend, want ook daarvan horen wij dat daar onduidelijkheid 

is. Dus graag daar nog een uitspraak over van de wethouder. En ja niemand is er bij gebaat natuurlijk dat 

er een lege Suite komt, dus ik hoop dat er goed overleg komt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik mevrouw Frijters de gelegenheid geef om de tweede termijn 

nog te gebruiken, ben ik nog iemand vergeten van u raad? Dat is niet…. Ja, de heer Vermeulen, ook uw 

maiden speech. Kan kort zijn, ja, oké. 

 

De heer VERMEULEN: Heel kort, voorzitter, alles is al gezegd wat ons betreft. De inbreng van 

GroenLinks die vinden wij zeer passen en die ondersteunen wij dan ook terdege. De enige vraag die wij 

hebben is, waarom kies je nu voor 1 januari als, richting de VVD, als deadline voor het door laten lopen 

van deze regeling. Waarom maak je daar geen schooljaar van, zodat het ook duidelijk is voor de 

gebruikers en de leerlingen waar ze aan toe zijn voor de periode waarin ze het onderwijs genieten. Dat is 

eigenlijk het enige wat wij nog aan willen vullen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Oké. Dan ga ik naar mevrouw Frijters, indien gewenst. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, voorzitter, volgens mij ja heb ik twee vragen, twee directe vragen gehoord. Ik 

geef eerst even antwoord op de heer Yap, de vraag wat we op 1 oktober doen. Ja, nou, 1 oktober, we 

geven de ondernemers en de wethouder de tijd tot 1 oktober om tot een beslissing te komen. Wij zijn 

ervan overtuigd dat zij een, tot een goede overeenkomst kunnen komen omdat ze allebei, allemaal niet, 
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allebei professionals zijn. Dus, en we kunnen dat natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houden en tegen 

die tijd, mochten we, ja dan hebben we in ieder geval ons best gedaan. Dan heeft dit onderwerp de 

aandacht gekregen die het verdient en ja daarmee is uw vraag beantwoord, denk ik. Even kijken, er was 

nog een vraag. O ja, ik zat naar Ada te kijken. De heer Vermeulen, ja waarom wij niet, waarom wij 

gekozen hebben voor 1 januari 2015, je moet ergens een grens stellen. Als we nou nog een jaar gaan 

uitstellen ja dan wordt het wel heel lang, dus ja we hebben tot uiterlijk 1 januari 2015. En ik neem aan dat 

dat een goede periode is. Verder inderdaad wat er al gezegd is, wij zijn het ook eens cultuur is belangrijk 

zeker in een gemeente als Roosendaal, dus wat mevrouw Koenraad van GroenLinks zei daar ben ik het 

zeer mee eens. Dus bedankt. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is tot slot nog een reactie van de zijde van het college door 

wethouder Verbraak en dan gaan wij stemmen of niet. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, in antwoord op mevrouw Oudhof het geldt ook voor Beeldend, uiteraard 

Beeldend en Muziek en dat zou nog tot een veel bredere verbinding kunnen gaan komen en dat vind ik 

knap dat mevrouw Koenraad dat eigenlijk hier al ten tonele voert, omdat we daar juist zo over aan het 

denken zijn. En ook een club mensen is opgestaan, die hebben mij afgelopen week nog een petitie 

aangeboden, daar zit ook dans bij, daar zit ook het Centrum of uh Beeldend bij, daar zit Muziek bij, daar 

zitten nog andere disciplines bij om te gaan kijken of we dat kunnen gaan verbreden. Voorzitter, dus dat 

idee van een soort Starterscentrum dat spreekt zeer aan en dat biedt ook een enorme kans. Ik heb me 

werkelijk, werkelijk verbaasd over het betoog van de heer Van Gestel van de VLP. Als u weet, meneer 

Van Gestel, dat cultuureducatie De Kring dat wij daar ruim 6 ton voor jongeren van 4 tot 18 jaar, de 

mooiste initiatieven ontstaan, dat we juist hebben gezegd we gaan volwassenen niet meer subsidiëren 

die moeten het zelf betalen, nou dat heeft van alles te maken met de keuze. Wil je je specialiseren, kun je 

terecht bij de docenten en dan zul je dus ook voor moeten betalen. En u gaat werkelijk voorbij aan het feit 

dat we niet hebben gezegd wij gaan cultuur wegbezuinigen. Nee, wij houden cultuur juist in stand in 

Roosendaal door een prachtige bundeling, Centrum voor de Kunsten 4 tot en met 18 jaar en specialisme 

bij de docenten en daar kan iedereen z‟n cursus volgen die hij wil volgen. En crisis maakt ook creatief ik 

kom op heel veel plekken waar cultuur bedreven wordt, meneer Van Gestel en ik voorspel u Roosendaal 

is cultureel behoorlijk bezig hier en daar schaaft het, moet ik ook toegeven, maar van de andere kant 

ontstaan er ook hele creatieve ideeën. Gaat u eens praten met de Harmonie Oranje wat die doen op de 

scholen in Wouw, gaat u eens praten met andere harmonieën wat die doen. En ik maak me echt geen 

zorgen dat de talenten zullen verdwijnen, want die blijven er gewoon komen en die zullen zich ook zeker 

aandienen, dus uw betoog dat was werkelijk verbazingwekkend. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel. Ik kijk even naar indienster of u prijs stelt om de motie in 

stemming te brengen. Het is aan u. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Ja. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké, dan gaan we dat doen. Wil iemand nog een stemverklaring afleggen op die 

motie, motie nummer 2 is dat. Ssst, nee, nee, de indienster wil stemming en dan gaat dat zo gebeuren. 

Niemand een stemverklaring? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie nummer 2? Daarvoor heeft 

u als ik het goed zie bij unanimiteit gestemd. Die motie is aanvaard.  

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Dames en heren, voordat ik ga sluiten u verwacht misschien enig woordje van mij, 

maar daar zie ik nu vanaf om een aantal redenen. Onlangs is het college en de raad geïnstalleerd, heb ik 

ook al wat dingen gezegd. Het moet ook allemaal geen herhaling worden en bovendien er zijn zulke 

prachtige maiden speeches gehouden vanavond dat het, dat ik dat wil laten dalen en deze zaal wil laten 

gloeien dus dan moet die voorzitter dan ook even niks zeggen om de zomer in te gaan, anders dan dat ik 

u een hele prettige, namens ons college, een heel prettige zomervakantie wens want als u op reis gaat 

geniet volop kom weer veilig en behouden terug. We zien elkaar nog wel deze dagen zo links en rechts. 

En dan, denk ik, is er nu gelegenheid om even de zomer in de luiden met een glaasje en een hapje 

beneden en dan sluit ik en dan kan de heer Van Gestel echt wegrennen. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.45 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 2 juli 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


