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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING DONDERDAG 4 SEPTEMBER 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Raadsvoorstel Rapport “Roosendaal: Gezonde stad” 
     
4. 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: E. Derks-Mulder (PvdA) 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). 

 
Afwezig: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst) en B. Missal (SP). 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: We gaan beginnen het is 19.30 uur. Dames en heren, dames en heren, het is 19.30 

uur en als het 19.30 uur is dan open ik de raadsvergadering. Bij deze geopend. En u allemaal van harte 

welkom. Ik meld vanavond absent mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst en de heer Missal van de 

fractie van de SP. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het vaststellen van de agenda. Ja, ik veronderstel dat u het bij 
het enige onderwerp, vanavond het raadsvoorstel rapport “Roosendaal: Gezonde stad” dat dat het 
enige punt is vanavond in u raad. Maar ja, u stelt de agenda vast, maar dat lijkt mij het geval. Dat is 
het geval. Dan stel ik u reeds op voorhand voor, want ik heb ook wat concept-amendementen en  
-moties gezien, dat onder agendapunt 3 wanneer wij straks komen tot besluitvorming op die 7 punten 
om dan per beslispunt de stemming te laten volgen. Dan weten we echt met elkaar heel goed wat we 
hebben beslist en waar de eventuele amenderingen in, in, in zitten. En het is een reguliere 
raadsvergadering dus u weet het 5 minuten eerste termijn, 3 minuten tweede termijn, dat maakt het 
allemaal niet anders. Voordat ik overga naar agendapunt 3 is er toch nog één uwer die nog iets wil 
zeggen in het kader van de orde, de, de, de vergaderorde? Of is het allemaal zoals het hier staat dat 
we het vanavond met elkaar gaan doen. Dat is het geval. 
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3. Raadsvoorstel Rapport “Roosendaal: Gezonde stad” 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het agendapunt 3, raadsvoorstel Rapport “Roosendaal: 
Gezonde stad”. Ik inventariseer even wie van u raad als eerste het woord wenst. Goed, dames en 
heren, ik heb de sprekers genoteerd en ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. Het 
woord is aan u. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De vraag vanavond is niet of er iemand van ons twijfelt 
aan de noodzaak van het aanpakken van de binnenstad. Aanpak leegstand, routing, parkeren, 
verblijfsgenot verhogen, niemand die eraan twijfelt. Maar wie gaat dat betalen, voorzitter, wie heeft 
zoveel geld. En er is niemand vanavond die twijfelt aan een compactere binnenstad, meer groen en 
het afschaffen van de terrassennota, maar waarom dan een nieuw Stadskantoor, herbouwen Jeroen 
Bosch school dat heeft geen enkele relevantie. Is in het geheel geen toegevoegde waarde voor de 
investering in de binnenstad, het verhoogd juist risico’s van dit zware project. Juist wel enorm relevant 
is de vraag wie gaat het betalen, wie heeft zoveel geld. Wij als VLP weten dat het Paviljoen moet 
worden afgebroken. In ons verkiezingsprogramma hadden we ook al lang voorspeld dat de fontein op 
de Nieuwe Markt het heel goed zou gaan doen. En we snappen best de motivaties om de weekmarkt 
van de Nieuwe Markt te halen, maar we begrijpen niet dat de markt twee keer moet worden verplaatst 
om vervolgens buiten het centrum te eindigen, bizar. Terwijl Roosendalers met genoeg ideeën komen, 
want ik ga met alle boodschappenlijstjes naar de markt voor mezelf en kom met hun met 
wensenlijstjes terug. En voorzitter, er zijn tekeningen van winkelunits op de Nieuwe Markt, ideeën voor 
een overdekte markt à la Barcelona of Londen, ideeën om een vaste markt op de locatie busstation en 
ideeën voor een lintmarkt-bebouwing in de Molenstraat. Ideeën genoeg. Maar wat doen we ermee? 
Voorzitter, op deze drie aspecten zullen wij vanavond twee amendementen en een motie indienen. En 
voor de VLP blijft cruciaal de vraag wie dit dan moet gaan betalen. En deze terugkerende vraag is ook 
ingegeven door het project Stadsoevers en het rapport Necker en Naem wat daar uit voort is gevloeid. 
Het college en raad heeft die aanbevelingen uit dat rapport overgenomen, maar er moet wel worden 
gezegd dat dat overnemen dan wel een passief gevolg is en een passieve houding past bij dat gevolg, 
want er is verder niets mee gedaan. En ik lees het eventjes kort als resumé voor u voor. Verbeter als 
raad de kaders, draag als college in toekomstige projecten zorg dat bovenstaande kritische 
succesfactoren door de gemeenteraad voldoende beïnvloedbaar zijn. Informeer als college de raad bij 
tijdige projecten uitvoeriger, dwing als raad bij de behandeling van het raadsvoorstel af dat u alle 
informatie beschikt die u nodig acht om tot evenwichtige besluitvorming te komen over grote projecten. 
En creëer als college en raad voldoende kritische massa in de ambtelijke organisatie. Voorzitter, 
aanbevelingen, serieuze aanbevelingen over een serieus project in Roosendaal. En nu starten we 
voor een nieuw serieus project, maar die aanbevelingen vind ik nergens terug. Kortom, waar is dus 
onze controle, waar zijn grenzen, waar kan de wethouder ons geruststellen als het gaat om financiële 
kaders en controle. Is nu de VLP echt de enige partij die namens alle inwoners de vraag stelt wat het 
gaat kosten. Waar is uw kritisch vermogen gebleven? In uw broekzak? Heeft u het thuis gelaten? Wij 
hebben het in ons DNA, want deze risico’s voor de binnenstad gaan ten koste van waarschijnlijk onze 
leefbare wijken en dorpen en zeker de dorpen die altijd in een, nou moet ik redelijk zeggen, zware 
hoek zitten als het om de bezuinigingen gaat zullen dan ook die consequenties moeten dragen. Iets 
waar hun niet op zitten te wachten.  En gesprekken met mensen die ervaring hebben in Raden van 
Commissarissen, u weet wel grote bedrijven, die ervaren met het vaststellen van grote strategische 
plannen dat het nooit mag ontbreken aan een risicoparagraaf, risicobeheersing een financiële 
paragraaf. Tuurlijk niet op de komma, maar wel waar praten we over, hoe kunnen we tekorten dekken, 
wat zijn risico’s, die risico’s vindt u terug in uw jaarverslag, uw begroting, u vindt ze ieder jaar terug. 
Maar niet in de plannen die voor ons liggen en ook niet in het besluitenlijstje wat daarbij is gevoegd. 
En op de vraag of één of twee keer terugkoppeling per jaar afdoende is krijg is natuurlijk een gelach, 
een majeure project, een strategische visie, dat is zo groot, dat is zo belangrijk dat staat elke 
vergadering opnieuw bovenaan die agenda. Belangrijk dus genoeg om de vinger aan de pols te 
leggen. En voorzitter, uiteindelijk heeft de overheid idealen om te verwezenlijken en idealen kosten 
geld. En ondernemers willen geld verdienen, die willen aan het einde van de dag geld overhouden, 
anders bestaan ze niet meer, dat is hun bestaansrecht. En dat, voorzitter, daar geef ik ze groot gelijk 
in, maar dan wel wie gaat de pingping nu op tafel leggen als eerste en daartoe, drie, twee 
amendementen en een motie, voorzitter, die ik graag wil indienen. 
  
De VOORZITTER: Ja. 
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De heer VAN GESTEL: Amendement “Ontwikkeling binnenstad exclusief Mariadal en Stadskantoor”. 
Besluit: Beslispunt 1: “De koers zoals geschetst in het binnenstadsrapport te onderschrijven als basis 
voor de nadere uitwerking omtrent fasering en financiering”, te wijzigen in “De koers zoals geschetst in 
het binnenstadsrapport, met uitzondering van de passages  die betrekking hebben op de ontwikkeling 
van Mariadal en Stadskantoor, als basis voor de nadere uitwerking omtrent fasering”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en maakt onderdeel uit van de 
beraadslaging en het amendement noemen wij “Ontwikkeling binnenstad exclusief Mariadal en 
Stadskantoor”. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, een amendement “Degelijk financieel kader binnenstad”. 
Beslispunt 1: “De koers zoals geschetst in het binnenstadsrapport te onderschrijven als basis voor de 
nadere uitwerking omtrent fasering en financiering”, vervangen door “de koers zoals geschetst in het 
binnenstadsrapport te onderschrijven als basis voor de nadere uitwerking omtrent fasering. 
Beslispunt 5, 6 en 7 te vervangen door een nieuw beslispunt 5: Het college opdracht te geven voor de 
financiering uiterlijk 1 november 2014 een apart raadsvoorstel aan de raad voor  te leggen, met daarin 
beschreven de ramingen van de te verwachte investeringen, de dekkingsmiddelen, ontwikkeling en 
opbouw van reservevoorziening en een controlemechanisme, dashboard, waarmee de raad per 
kwartaal de voortgang kan controleren en toetsen”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2, heet “Degelijk financieel kader binnenstad” 
en maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. En ik veronderstel op dit punt heeft de heer 
Matthijssen een vraag. Ja, ga uw gang. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, amendement 1 en amendement 2 
wijzigen allebei beslispunt 1 maar met een andere tekst, dus welke gaat het worden? 
 
De heer VAN GESTEL: In, dat is juist, voorzitter, wij hebben deze zaken gescheiden van elkaar, zodat 
we vanavond kunnen vaststellen of niet kunnen vaststellen of er voor één van de twee 
amendementen voldoende draagvlak is, dat is als eerste ons punt. Tweede voor ons zijn dit allebei 
exclusieve punten, dus op het moment dat niemand draagvlak zal zoeken voor het amendement 
overwegen wij de twee amendementen inderdaad ook samen te voegen, waar u ook al naar 
suggereert, maar ik wil eerst weten wat u ervan vindt. 
 
De VOORZITTER: De heer Matthijssen. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Ja en wat nu als ze allebei aangenomen zouden worden, welke tekst geldt 
dan? 
 
De heer VAN GESTEL: Als u het met allebei eens bent dan voeg ik ze samen en daar stemt u daar 
ook allemaal voor, dus dat is mij om het even. Maar wellicht dat u zegt ik zie meer in amendement 1 
en niets in 2, ja dan zou ik amendement 1 nog steeds in stemming willen brengen om het hoogst 
haalbare te realiseren, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, u had nog een motie. 
 
De heer VAN GESTEL: En een motie. 
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer VAN GESTEL: Gedegen oplossing voor marktbezoekers, marktkooplieden en locatie. De 
gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen etcetera, etcetera, constaterende dat: de locatie 
van de weekmarkt volgens het binnenstadsrapport niet op de locatie Nieuwe Markt kan blijven. 
Marktkooplieden evenals bezoekers deze ontwikkeling niet toejuichen en de ontwikkeling plannen 
voor de Nieuwe Markt, dus ook de weekmarkt als eerste in uitvoering worden gebracht. Overwegende 
dat de markt voor Roosendaal behouden moeten blijven. En van mening zijnde dat de 
marktkooplieden en -bezoekers zelf ook met ideeën moeten kunnen komen voordat er uiteindelijk 
gehandeld gaat worden. Inspraak van de marktkooplieden en -bezoekers belangrijk is voor het 
behoud  van de marktfunctie voor Roosendaal. Besluit: “Het college op te dragen pas tot uitvoering 



 
 

Verslag raadsvergadering 4 september 2014     pagina 4 

van de herplaatsing van de weekmarkten over te gaan nadat de marktkooplieden en -bezoekers de 
mogelijkheid hebben gehad zelf met ideeën te komen om de weekmarkt binnen, binnen in de 
binnenstad in te passen en de raad is geïnformeerd over deze ideeën en hoe hiermee is omgegaan”. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet  “Gedegen oplossing voor marktbezoekers, 
marktkooplieden en locatie”. En de heer Raggers heeft een vraag aan de heer Van Gestel. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af waarom is gekozen bij besluitvorming voor 
het woordje “de raad” te informeren en waarom niet de Binnenstadscommissie. 
 
De heer VAN GESTEL: U bedoelt de laatste zin van het woord besluit. 
 
De heer RAGGERS: Dat is correct. 
 
De heer VAN  GESTEL: Ja. Wij, uiteindelijk willen wij als raad wel weten dat er inderdaad gedegen 
met deze processen zijn omgegaan. Wat de Binnenstadscommissie uiteindelijk gaat besluiten is aan 
hun. Dit college heeft zelf voorgesteld dat te gaan scheiden, de gemandateerd wethouder in de 
Binnenstadscommissie die daarmee aan de slag gaat, dus eigenlijk vraag ik als raad gewoon spreek u 
uit voordat u daadwerkelijk het besluit neemt als college die markt moet weg, want dat zal een 
collegebesluit moeten zijn om de markt te herplaatsen. Bent u er zich eerst van bewust dat er ideeën 
kunnen zijn, informeer u daarover en laat ons weten wat u er uiteindelijk mee heeft gedaan. En als u 
en ik constateren dat dat een evenwichtig proces is geweest dan kunnen we samen oordelen dat dan 
het nieuwe alternatief goed is en we hebben dat afgewogen. Kan ook zijn dat we zeggen ho, ho 
college u heeft eigenlijk niets met die ideeën gedaan u doet gewoon wat u zelf zou willen en in onze 
ogen is de burger toch aan zet. We hebben het over burgerkracht, participeren van de burger. Er zijn 
veel burgers met ideeën er zijn ook marktkooplieden met ideeën en ik denk dat die goed verenigd 
kunnen worden, dus ik wil het liefste het college wel volgen als ze zeggen ik ga scheiden de 
Binnenstadscommissie van de gemeenteraad.  
 
De heer RAGGERS: Oké, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u meneer Van Gestel voor u eerste termijn. De heer Van Ginderen nog 
een vraag? Ja?  
 
De heer VAN GINDEREN: Ja dat klopt, voorzitter, dank u wel. Ja, nu het amendement is ingediend 
heb ik aan meneer Van Gestel wel de vraag en dan met name amendement 1 wat betrekking heeft op 
het weglaten van Mariadal en het Stadskantoor. Ik denk dat ik het heb gemist, maar waarom wilt u dat 
nu weglaten, want dan kunnen wij de argumentatie meenemen in onze afwegingen. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Uitstekend, voorzitter. De opdracht aan de Commissie Bakker en daarvoor 
ook Derison was kijk hoe u de binnenstad kunt opwaarderen. De uitkomst die eerste uitkomsten die 
we daarvan hebben ervaren was in beide gevallen een compacte binnenstad. Die contouren zijn 
geschetst en getekend en daarin is niet gesproken over een herlocatie van Stadskantoor of Jeroen 
Bosch school. De overweging was binnen de centrumring, daar moesten we gaan faciliteren. Daar 
moest de focus op liggen, buiten de centrumring telde eigenlijk niet helemaal mee. Uiteindelijk is in het 
eindrapport wat voor ons ligt ineens Stadskantoor Mariadal toegevoegd en dat is onder de noemer 
Provincie geweest. Ja, als de Provincie en het college allebei vinden dat Mariadal dan ineens toch bij 
dit project betrokken moet worden, ja dan vind ik dat, voorzitter, eigenlijk niet opportuun het gaat om 
de compacte binnenstad, om wat er in de ring gebeurt. En wat deze planfasering daar nu mee te 
maken heeft, mijn inziens voorzitter, draagt dat voorlopig niets bij. Ik denk dat we moeten kijken naar 
de noden in de binnenstad en laten we deze projecten vooral ver achter ons laten. Voor ons hoeft het 
niet, maar als het voor u wel zou mogen dan kunt u misschien over drie jaar nog beslissen daar aan 
toe te komen, maar voor ons is het nu niet prioriteit. En die prioriteit wil ik er ook uit laten, want ik denk 
dat de financiële haalbaarheid daarvan ook maar eens eerst doorgerekend moet worden. En eer dat 
we daaraan gaan beginnen, voorzitter, dan ga ik hier verzanden in discussies die ik misschien 
helemaal niet wil voeren vanavond, maar het gaat om de ondernemers van de binnenstad in die 
compacte binnenstadsring. 



 
 

Verslag raadsvergadering 4 september 2014     pagina 5 

 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar de heer Yap van de fractie van de 
Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. We hebben afgelopen zondag weer kunnen zien met een aantal 
evenementen in de Roosendaalse binnenstad dat onze binnenstad qua evenementen in ieder geval 
bruist. Dat hebben wij eigenlijk wel heel de zomer gezien en dat zien we als je nu uit de ramen kijkt 
ook weer met de kermis die druk aan het opbouwen is en morgen van start gaat. Voorzitter, ook de 
stadswandeling die we hebben gemaakt met de gehele gemeenteraad, met initiatiefnemers in ons 
centrum leverde voor de PvdA veel informatie op. De initiatiefnemers zaten boordevol energie, 
inspiratie en gaven nogmaals de urgentie aan om iets met deze binnenstad te gaan doen. Het gebeurt 
al veel, maar het kan vooral beter en het rapport van mevrouw Bakker is hier ook duidelijk in. Voor de 
gemeente en ik denk ook voor de politiek zou centraal moeten staan durf los te laten. Ruimte en 
comfort, zo werd dat ook al eerder geschetst door de heer Derison die één van de aanjagers was om 
hier met de binnenstad ook verder uit te werken als politiek, als gemeente, maar ook vooral met onze 
ondernemers en partners in deze stad. De uitgangspunten zoals opgenomen in “Roosendaal: 
Gezonde stad” kunnen we in grote lijnen volgen. En ja, we in ieder geval niet zien of nu al kunnen zien 
of het allemaal gaat lukken, maar nogmaals de basis zoals die is geschetst daar staan wij als PvdA 
natuurlijk achter. We hebben wel een aantal opvallende zaken geconstateerd, allereerst de 250.000 
euro zoals in ik meen beslispunt 3 is opgenomen en waarin staat dat dat krediet vrij is gemaakt voor 
de oprichting van de Binnenstadsorganisatie en nog wat andere zaken. We hebben daar ook nog 
vragen over gesteld en het antwoord was dat die 250.000 euro bestemd zijn voor de inhuur van de 
kwartiermaker, de opstartkosten voor de Binnenstadsorganisatie, de gemeentelijke bijdrage aan de 
Binnenstadsorganisatie voor 2014 en daarnaast worden er middelen geraamd voor de plannen voor 
de Nieuwe Markt middels een prijsvraag. Ja, ook dat punt die prijsvraag vonden wij wel opmerkelijk 
maar goed, inspraak is zeker welkom. Ik denk dat er in het rapport al zeer goede ideeën staan aan 
over hoe die Nieuwe Markt er in de toekomst uit moet zien. Voorzitter, zoals in de Commissie ook 
genoemd hebben we qua opzet van de Binnenstadsorganisatie ook nog wel over, bedenkingen over 
het feit dat de huidige wethouder Binnenstad zal worden benoemd tot gemandateerd wethouder. We 
hebben tot op heden nog geen volledige duidelijkheid en we zijn wel benieuwd wat de Kwartiermaker 
straks naar voren brengt qua organisatie, qua partijen, qua mensen in die, in die organisatie. 
Voorzitter, als PvdA hebben we één wijziging ten aanzien van het voorstel, dat ziet met name op het 
rapporteren aan de raad en in die zin ook de vinger aan de pols houden. Dat loopt normaal gesproken 
via onze Programma- en Controlcyclus. Nu is onder beslispunt 7 opgenomen dat het college jaarlijks 
rapporteert over de voortgang. Nou ons leek het, lijkt het zeer eenvoudig om dat iets scherper op te 
nemen en dat het college ons jaarlijks informeert via de gebruikelijke instrumenten als de lentebrief, de 
zomerrapportage, de begroting en de jaarstukken. Volgens mij hoort dat ook en volgens mij staat het 
ook gewoon zo beter in het voorstel. Vandaar dat wij daar samen met de Nieuwe Democraten 
overigens nog een amendement over indienen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: En het amendement heeft u bij deze ingediend?  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik, ik kan hem letterlijk voorlezen, maar… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, nee u heeft, maar dan, maar dan… 
 
De heer YAP: Ik… 
 
De VOORZITTER: Bedoelt u nu ingediend te hebben. 
 
De heer YAP: Ja, jazeker. 
 
De VOORZITTER: Oké, amendement nummer 3 krijgt het mee en dat amendement heet 
“Rapporteren via de PC, Planning- & Controlcyclus”. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Oudhof van 
de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De laatste loodjes worden vandaag gelegd aan een 
indrukwekkend proces. De komende 15 tot 20 jaar wordt de weg vrijgemaakt om marktpartijen en 
investeerders te verleiden om mee te investeren in een compacte, begrensde, levendige en 
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aantrekkelijke binnenstad om op deze wijze de leegstand aan te pakken. De SP is voorstander om in 
gezamenlijkheid aan de slag te gaan met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere 
belanghebbenden. Dat daar een open communicatie en adequate informatie uitwisseling bij hoort is 
evident. Uitleg en informatie geven blijft steeds een belangrijk aandachtspunt voor een grote groep 
Roosendalers die met veel vragen zitten. Niets doen in de binnenstad is voor de SP geen optie en zou 
zelfs achteruitgang betekenen. Het is dan ook mooi om te zien dat er veel mensen zich in te zetten om 
de binnenstad van Roosendaal zoveel als mogelijk is te laten flaneren, floreren, sorry. Toch, voorzitter, 
vinden wij als SP dat er naast de binnenstad ook veel andere belangrijke zaken zijn waar de 
gemeente zich mee bezig moet houden. De binnenstad is erg belangrijk voor ons maar niet ten koste 
van alles. De SP vindt er zeker voldoende geld moet blijven voor zorg, werk en jeugd en ook voor de 
wijken en de dorpen. Daarom wil de SP in het gehele proces een goede fasering, prioritering en vooral 
ook evaluatiemomenten zodat, zodat de raad indien nodig tijdig, mogelijk heeft, mogelijkheden heeft 
om bij te sturen. Dit gaven we reeds in de Commissievergadering al aan, zodat we niet alleen met het 
hart maar ook met het verstand kunnen blijven werken aan een gezond Roosendaal. Voorzitter, wat 
de SP betreft kunnen we aan de slag. Gaandeweg zullen we vanzelf ervaren wat in het gehele plan 
van mevrouw Bakker haalbaar is en wat niet. Niemand kan in de toekomst kijken en niemand weet 
vooraf hoe dit proces gaat verlopen. Natuurlijk is dat ook van vele factoren afhankelijk… 
 
De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U gaf net aan in uw termijn dat er kunnen 
omstandigheden ontstaan waardoor het belangrijk is om bij te gaan sturen, als ik het even op mijn 
manier vertaal. Ik zie u instemmend knikken. Maar zegt u daarmee dan ook dat dat er toch ten 
aanzien van het raadsvoorstel er sprake is van voorwaardelijke steun? Terwijl in de opvattingen van 
de bestuursopdracht, in de opvatting van het hele proces het nadrukkelijk zo was om nu een keer echt 
voorwaarts te gaan en niet meer afhangig van de politieke wind vervolgens te zeggen van nou nu 
gaan we eventjes een stapje terug. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, voorzitter, dan heeft meneer Schijvenaars mij waarschijnlijk niet goed 
begrepen, wij geven geen onvoor…. wij geven onvoorwaardelijke steun, alleen er kunnen natuurlijk 
omstandigheden zijn, economie kan veranderen, de binnenstad kan nog minder gaan floreren er zijn 
heel veel invloeden hierop die wij niet kunnen voorzien. Dus wat dat betreft kan het best zo zijn dat, 
dat er bijgestuurd moet gaan worden. Dat weten we niet.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Als u dan nu ervoor kiest en ik heb begrepen dat deze motie wordt 
ingediend door nagenoeg de hele gemeenteraad, maar dan trekt u toch een stuk vertrouwen in naar 
het hele proces, terwijl u nu in uw antwoord zegt wij geven wel onvoorwaardelijke steun. Dan vraag ik 
me af is het dan onvoorwaardelijke steun en dan is, heeft deze motie geen betekenis. Of het is 
voorwaardelijke steun, het is of, of het ander. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof heeft dat antwoord al gegeven, maar misschien… Mevrouw 
Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik ga zo de moties voorlezen en ik denk dat daar wel een aantal 
antwoorden in staan die hier toe doen. Dan om toch als raad de juiste sturing te blijven, te blijven 
geven aan dit project heeft de SP een motie voorbereid die mede ondertekend is door de VVD, 
Roosendaalse Lijst, D66, CDA en GroenLinks. En ik hoop van harte dat ook andere fracties zich hier 
nog bij aansluiten. Ik zal nu de moties voorlezen. Motie “Samen doen we het”. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 4 september 2014, gehoord hebbende de beraadslaging over 
het raadsvoorstel Rapport “Roosendaal: Gezonde stad”. Constaterende dat grote projecten zoals de 
binnenstad extra financiële risico’s met zich meebrengen. De gemeenteraad hier een controlerende 
en kaderstellende rol heeft, de gemeenteraad daartoe tijdig en adequaat geïnformeerd moet worden 
over de voortgang van de binnenstad. De Rekenkamer risicobeheersing mei 2014 en eerder ook 
onderzoeksbureau Necker van Naem onderzoek Stadsoevers inclusief Stadskantoor aanbevelingen 
hebben gedaan voor risicobeheersing bij grote projecten ook Deloitte bij de presentatie van de 
jaarrekening 2014, accountantsverslag 2013 gewezen heeft op het belang van risicobeheersing. De 
ondernemers een grote mate van vertrouwen verwachten vanuit de gemeenteraad. Van mening zijnde 
dat er een financieel evenwicht moet blijven tussen de investeringen voor de binnenstad en die van de 
andere hoofdthema’s. En door middel van periodieke evaluaties door de gemeenteraad getoetst moet 
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kunnen worden wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van de investeringen in de binnenstad en hoe 
die zich verhouden tot de bijdrage van de externe partijen. Op basis van deze tijdige en adequate 
periodieke informatievoorziening de gemeenteraad in staat gesteld moet worden om eventueel tot 
bijstelling te besluiten indien dit in het kader van financieel beheer en risicobeheersing aan de orde 
zou zijn. Gemeenteraad aan de ondernemers vertrouwen kan en wil geven. Draagt het college op: 
“Het project Binnenstad een plaats te geven in de Planning- en Controlcyclus dusdanig dat de 
gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid kan nemen tot eventuele bijsturing als dat in het kader van 
financieel risicobeheer en evenwichtigheid in het investeringsbeleid wenselijk zou worden geacht”. Is 
mede ondertekend door de SP, VVD, Roosendaalse Lijst, D66, CDA en GroenLinks. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 “Samen doen we het” en maakt onderdeel uit van 
de beraadslaging. En de heer Brouwers heeft een vraag aan u. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. In mei hebben wij volgens mij de Planning- 
en Controlcyclus helemaal goedgekeurd. Volgens mij maakt dit dan ook structureel een onderdeel 
daarvan uit tijdens heel het jaar. Verder heb ik nog een vraagje over de investeringsbeleid. 
Investeringen zijn een raadsbevoegdheid. Nu worden er als er investeringen zijn, investeringen 
bestaan uit reserves dus dat kan alleen maar via de raad. Dus dan komt dat toch automatisch al terug 
continu. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: En u vraag is, want ik heb geen vraag eigenlijk gehoord hoor. 
   
De heer BROUWERS: Ja, over de motie, dat deze eigenlijk meer overbodig is. 
 
Mevrouw OUDHOF: Deze motie laat duidelijk zien dat wij het belangrijk vinden om dit te benoemen en 
dat het belangrijk is dat de raad ook tijdig geïnformeerd wordt en dat wij ook duidelijk bijsturing kunnen 
doen als dat nodig is. Dus dit benadrukt het voorstel. 
 
De heer BROUWERS: Ja, ik snap u verhaal, voorzitter, maar elke keer als er een investering komt 
moet je al separaat naar de raad om de middelen te investeren, dus het zit er eigenlijk al in. 
 
De VOORZITTER: Oké, ja. Meneer Schijvenaars een vraag aan mevrouw Oudhof. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter om de motie in ieder geval beter te begrijpen. In het hele 
betoog van mevrouw Oudhof gaat ze in op datgene wat juist cruciaal was in de aanpak van Riek 
Bakker, vertrouwen en voorkom nou, volgens mij was dat een citaat van mevrouw Bakker voorkomen 
dat de politiek iedere keer weer een ander besluit neemt omdat er een bepaalde wind waait of wat dan 
ook. Ik bedoel dat was een duidelijk statement, stop daar een keer mee. Nou, dat wilt u dus 
voortzetten begrijp ik, met heel veel fracties. Maar u schrijft vervolgens dat er een financieel evenwicht 
moet blijven. Kunt u mij even uitleggen hoe dat financiële evenwicht, hoe dat, hoe dat bepaald wordt. 
 
De VOORZITTER: Nou ja, bij wijze van interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ja, bij wijze van interruptie want ik, ik wil graag weten van… 
 
De VOORZITTER: Korte vraag en een kort antwoord… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als ik ergens voor kies… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Waar kies ik dan voor… 
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Wat is dan dat financiële evenwicht. 
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De VOORZITTER: Ja, ja, ja, mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat wordt dus steeds besproken in de evaluatiemomenten en ook 
het bestuursakkoord zegt natuurlijk dat er een financieel evenwicht moet zijn, dus wat dat betreft moet 
er voor alle, alle belangrijke onderwerpen van de gemeente voldoende taak blijven en moet het niet zo 
en dat, dat heb ik ook in mijn termijn gezegd dat al het geld alleen maar naar de binnenstad gaat, 
want de binnenstad is belangrijk wat ons betreft maar niet ten koste van al die andere belangrijke 
zaken die de gemeente ook moet gaan doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar, voorzitter, hoe gaan we dat dan doen in de praktijk. Ik probeer met u 
mee te denken. Er ontstaat een financiële onevenwichtigheid van laten we zeggen één miljoen en dat 
komt omdat binnen het college er ook geld wordt vrijgemaakt voor de ontwikkelingen van het 
Kadeplein, wat niet binnen de plannen van Riek Bakker past. Hoe gaan we dat dan met elkaar 
oplossen? Gaan we dan zeggen van dan moet de binnenstad een miljoen inleveren of zeggen we dan 
tegen de Kade of is dan vervolgens als wethouder Polderman zegt ik kom toch een miljoen tekort in 
armoede, hoe doen we dat dan? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, meneer Schijvenaars, daar hebben we dus de gemeenteraad voor om die 
beslissingen te nemen. Dat doen we al jaren en ik denk dat het goed is dat de gemeenteraad zulke 
beslissingen blijft nemen, dus dat doen we met elkaar. 
 
De VOORZITTER: Nee, we gaan geen zelfstandige termijn creëren via de ban van interrupties, want 
dat verdraagt zich niet met het karakter van de interruptie. Meneer Yap een interruptie. 
 
De heer YAP: Zeker, voorzitter, ik ben blij dat de SP eindelijk volledige steun geeft aan de plannen in 
de binnenstad, dat was een paar maanden eerder nog anders. Ten aanzien van de motie ja daar 
kunnen we als PvdA ons ook in grote lijnen in vinden echter vooral niet met meningen maar het dictum 
ja dat, dat lijkt eigenlijk op het amendement wat wij ook voorstellen. Is het dan niet handiger om het 
gewoon kort zoals door de PvdA is voorgesteld ook in dat amendement op te nemen omdat je 
daarover beslist en dit draag je slechts op en nogmaals om ook niet je als gemeenteraad op uw 
meningen vast te pinnen daar straalt, meneer Schijvenaars heeft dit al gezegd, toch al een soort 
voorwaardelijk vertrouwen uit. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij zagen deze motie aanvullend op het raadsvoorstel. Hij vult het 
raadsvoorstel, de beslispunten aan, daarin staat bij punt 7 dat het jaarlijks is en in de motie is daar 
meer uitleg aan gegeven. Dus het zou aanvullend kunnen zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, nou ja goed, dat is het antwoord ja, misschien een beetje babbelen straks, 
kijken waar er synergie ontstaat niet waar.  Meneer Van Gestel, interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik stel hem aan de indienster dan van de motie, 
dat maakt het makkelijk. U constateert dat er dus aan risicobeheersing zou moeten worden gedaan en 
u refereert ook naar de aanbevelingen van Necker en Naem. En nou is die eerste aanbeveling dat u 
expliciet vast zou moeten stellen op welke manier u de kaderstellende en controlerende rol in grote 
projecten moet vormgeven, dat u ook minimaal daarop inspeelt de frequentie waarop u geïnformeerd 
wilt worden, de kritische succesfactoren, tijd, geld, kwaliteit, organisatie en op welk detailniveau u die 
risico’s wilt behandelen, maar dat tref ik niet aan in uw motie noch in het voorstel van het college. Dus 
u refereert naar aanbevelingen waar u dan, dan toch ook niets mee doet, of lees ik er overheen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, deze gaan we dus meenemen in heel de beoordeling van het plan van de 
binnenstad en u leest het goed, die ligt nog niet zo heel duidelijk in het plan maar het plan gaat vorm 
krijgen. We hebben nu een Binnenstadscommissie, we hebben iemand die het, die de kar gaat 
trekken. Dus wat dat betreft denk ik dat we steeds wel geïnformeerd gaan worden vanuit die, vanuit 
dat kader. Dus dat wachten we gewoon af.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja onverlet dat ik dan niet weet welk kader het is een vervolgvraag,  
u noemt dat u zelf een onvoorwaardelijke steun heeft voor deze plannen mocht het tij niet keren 
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economisch gezien, dus dan stel ik ook voor dat als u daar onvoorwaardelijk voor kiest dat u eigenlijk 
ook helemaal niet die taak hoeft uit te voeren, want onvoorwaardelijk betekent wel in alle gevallen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, voorzitter, dat begrijpt de heer Van Gestel natuurlijk helemaal verkeerd. Wij 
hebben als raad een controlerende en een kaderstellende rol. En in die controlerende rol denk ik, dan 
hebben wij een taak om te kijken of er bijsturen, plaats, nodig moet vinden dus wat dat betreft denk ik 
dat de raad daar zeker een belangrijke taak in blijft houden. 
 
De heer VAN GESTEL: Dus dan laatste korte, concluderend, u gaat als raadslid als fractie van de SP 
in ieder geval wel bijsturen op de uitwerking van die plannen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, indien nodig is zeker, want we weten niet wat de tijd gaat doen dus het is 
goed om dat nu af te gaan wachten en in die jaren dat het gaat doen gaan we kijken of er bijsturen 
nodig is, meneer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan ga ik naar de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars. Nee, u, ik dacht dat u, ik zie u zo vaak wapperen maar het was 
niet om te spreken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, toen u vroeg of wij een eerste termijn wilden, toen hebben 
wij ons vingertje niet opgestoken, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, goh… 
 
De heer SCHIJVENAARS:… want… 
 
De VOORZITTER:…laat me dat nou toch gedacht hebben… 
 
De heer SCHIJVENAARS:… wat moet je nog zeggen na de goede behandeling in de Commissie 
Bestuur. 
 
De VOORZITTER: Ja, inderdaad… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Inderdaad… 
 
De VOORZITTER: Dat is ook zo… 
 
De heer SCHIJVENAARS: We zijn het met elkaar eens…. 
 
De VOORZITTER: Geweldig, geweldig… 
 
De heer SCHIJVENAARS:… voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Wat een avond, ja. Goed. Nee, we schieten lekker op. De heer Raggers, van D66. 
Thans ik heb u, dacht ik, wel zien aanmelden. Gelukkig. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 Roosendaal is voorstander van een gedegen aanpak 
van de binnenstad in Roosendaal. En de bijzondere manier van politiek rondom de aanpak van onze 
binnenstad, is de manier die juist wij als D66 voorstaan. Vernieuwende politiek met veel 
zelfstandigheid van en vertrouwen in de betrokken marktpartijen, met een rol voor de politiek zoveel 
als mogelijk op de achtergrond, dat is een mooi liberaal principe. We onderschrijven nu dan ook 
wederom het belang om door te pakken met de organisatie en de strategische plannen voor onze 
binnenstad. Het is belangrijk dat wij het huidige momentum gebruiken en veel zal de komende tijd 
afhangen van de rol die de markt zelf zal gaan vervullen, daarom heeft zowel het college als de 
gemeenteraad volgens D66 een voortrekkersrol te vervullen om deze vernieuwende aanpak te 
steunen, alsmede een ondersteunende en een faciliterende rol voor de marktpartijen. Dat we deze 
rollen serieus nemen blijkt gelukkig ook doordat we hier vanavond in een extra 
gemeenteraadsvergadering aanwezig zijn. D66 onderschrijft dan ook de koers zoals geschetst in het 
binnenstadsrapport als basis voor de nadere uitwerking omtrent fasering en financiering. We schrijven 
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als D66 in de gemeenteraad geen blanco cheque uit voor de binnenstad. De gemeenteraad dient haar 
controlerende rol goed en serieus uit te voeren. Daarom onderschrijven we het belang van de motie 
van de SP die wij mede ondertekend hebben. D66 hoopt op een voorspoedige vooruitgang van de 
aanpak van de binnenstad van Roosendaal. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Raggers. Vervolgens is het woord aan mevrouw Van den 
Nieuwenhof van de fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie stemt in met het 
raadsvoorstel op alle beslispunten zoals het nu voorligt. Als aanvulling hierop dienen we wel samen 
met SP, VVD en nog andere partijen een motie in die het college opdraagt om het project Binnenstad 
een plaats te geven in de Planning- en Controlcyclus. We nemen vanavond een besluit over de koers 
van onze binnenstad en de eerste concrete stappen hierin. We hebben het over de binnenstad, maar 
dit gaat niet alleen over ons centrum, het gaat over heel de gemeente Roosendaal. Een centrum dat 
straalt, uitnodigt en aantrekkelijk is om in te verblijven heeft onmiskenbaar effect op de hele gemeente. 
Om alles in het juiste perspectief te plaatsen verwijzen wij hierbij ook naar de bestuursovereenkomst. 
Economie en de binnenstad is één van de drie hoofdthema’s, er is sprake van een evenwichtige inzet. 
De andere twee thema’s, het sociale domein en leefbaarheid en wonen krijgen een evenredig 
aandeel. Nu is het moment gekomen om het startsein te geven, de stad kijkt halsreikend uit naar 
tastbare veranderingen en resultaten. De ondernemers en de investeerders willen vooruit. Iedereen is 
het wachten en dralen beu. Wat zou het eigenlijk mooi zijn als wij ons als raad ons unaniem achter de 
ambities uit dit rapport scharen en gezamenlijk een stukje geschiedenis schrijven door een begin te 
maken met Roosendaal weer in zijn kracht te zetten en het een compact, groen, aantrekkelijk en slim 
centrum te geven. Bart Derison wees ons de weg terug naar waar we sterk in waren, een winkelstad. 
Riek Bakker heeft aan het basisidee van de sterke winkelstad elementen toegevoegd die uniek zijn 
voor Roosendaal, de vele groene rustpunten en het cultureel erfgoed van het Rijke Roomse Leven. 
Riek bakker verdient lof voor het uitgebreide en intensieve participatieproces dat aan het rapport 
vooraf ging. Deze frisse aanpak was nieuw en nodig voor de stad. De ontwikkelingen in Roosendaal 
zullen een bron van inspiratie zijn voor andere plaatsen, wat doen ze daar in Roosendaal met die 
binnenstad en vooral hoe doen ze het. Roosendaal staat nu al op de kaart. Tenslotte hebben we nog 
één opmerking en een paar vragen. De opmerking, tijdens de Commissievergadering heeft wethouder 
Lek, Lok toegezegd dat we voor deze vergadering een eerste gedachtenschets van de heer Appels op 
papier zouden krijgen. Dit hebben we niet ontvangen. Hoewel het advies van de heer Appels geen 
onderwerp van dit raadsvoorstel is vinden we dit toch jammer. We hebben natuurlijk wel zijn 
mondelinge verhaal gehoord tijdens de wandeling door de binnenstad op 25 augustus, maar wellicht 
kan de wethouder hier nog even kort op ingaan en aangeven waarom dit niet is gelukt. We hebben 
verder nog drie vragen aan de wethouder. Vraag één, hoe is de stand van zaken op dit moment van 
het kwartiermaken en van de op te richten Binnenstadsorganisatie. De tweede vraag hangt daarmee 
samen, wanneer is het proces van kwartiermaken precies afgerond. In de raadsmededeling over het 
contract met de heer Appels is sprake van een advies gereed voor 1 oktober. De wethouder antwoord 
daarentegen op een vraag van de Partij van de Arbeid dat de heer Appels naar verwachting in oktober 
het kwartiermaken zal afronden. Was 1 oktober geen deadline maar wel een streefdatum wellicht. En 
de laatste vraag is eigenlijk de rol van Riek Bakker wanneer de Binnenstadsorganisatie eenmaal staat. 
Verdwijnt zij volledig uit beeld of blijft zij op afroep beschikbaar, dat laatste lijkt ons een goede 
suggestie. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar de heer Niehot van de 
fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer NIEHOT: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het rapport “Roosendaal: Gezonde stad”, een 
rapport wat het laatste halfjaar het nodige stof heeft doen opwaaien. Niet in de laatste plaats omdat 
bepaalde onderdelen van het plan tot discussie uitnodigden, zoals wij al eerder in de Commissie 
hebben aangegeven hebben wij gezien het strategische karakter van het rapport niet de behoefte om 
in te zoomen op allerlei onderdelen, maar staan wij een integrale behandeling voor. Het gaat hierbij 
tenslotte om een voorstel met een lange termijn visie welke een fors aantal bestuursperiodes zal 
omvatten. Het rapport geeft richting aan de ambitie van de gemeente Roosendaal om de binnenstad 
aantrekkelijk te maken voor burgers en ondernemers. Van de gemeente wordt gevraagd om op 
onderdelen te faciliteren om zodoende ondernemend Roosendaal te voorzien van een fundament 
waarop verder geïnvesteerd kan worden. Het scheppen van faciliteiten en randvoorwaarden daar gaat 
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het hier om. Of zoals we dit al eerder hebben gezegd laat de gemeente besturen en de ondernemers 
ondernemen. Ondernemers en andere belanghebbenden staan te popelen om aan de slag te gaan. 
Zij vragen vertrouwen van ons, zoals gemeenteraad om zodoende een basis te krijgen om de eigen 
inspanningen en investeringen gestalte te kunnen geven. De manier bij uitstek om het vertrouwen uit 
te spreken is door middel van dit raadsvoorstel. De facilitering van de Binnenstadsorganisatie maar 
ook van de detailhandel is hier een onderdeel van. Dat wij daarbij goed op de hoogte gehouden willen 
worden van de voortgang van de projecten spreekt voor zich. Wij gaan ervan uit dat er ook spoedig 
geacteerd zal worden met betrekking tot de verschillende mandjes, maar evenzo met betrekking tot 
het onderdeel, een onderdeel smart retail city, waarvoor de eerste stappen al zijn gezet. Zoals gezegd 
is het van belang dat wij vertrouwen geven aan onze partners in de binnenstad, zo niet dan zal er de 
komende jaren bar weinig gebeuren en is een verdere teloorgang van de Roosendaalse binnenstad 
een kwestie van tijd. Het is daarom dat wij ons ten volle achter dit voorstel scharen om zodoende de 
basis te creëren om de komende jaren van Roosendaal een nog mooiere en aantrekkelijkere stad te 
kunnen maken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Niehot. Ik ga naar de heer Matthijssen van de fractie van de 
VVD. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond kan een legendarische avond 
worden voor Roosendaal. En dan doel ik niet op wat zojuist gebeurde met meneer Schijvenaars dat hij 
een keer niet een show opvoerde en de besluitenmachine misschien wel z’n gang laat gaan, maar 
juist omdat we vanavond vast gaan stellen wat we met de binnenstad de komende jaren gaan doen. 
En dat is gewoon belangrijk. Inhoudelijk is dat heel goed besproken in de Commissie. Complimenten 
ook aan de wethouder die ermee aan de slag is gegaan en die ook al initiatief op de markt heeft 
toegestaan om wat inzicht te geven en ook daar de ondernemers merken daar al dat als er wat 
gebeurt dan zijn er meer bezoekers, dus we zitten wel op het goede spoor. De voorzitter gaf aan bij 
het begin van de vergadering dat hij ieder beslispunt per punt wilde laten, in stemming wilde brengen. 
Dat had voor ons niet gehoeven, maar goed het geeft ons wel de kans om zeven keer “ja” te zeggen. 
Zeven keer “ja” voor het raadsvoorstel, zeven keer “ja” voor de binnenstad, zeven keer “ja” voor 
Roosendaal. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mathijssen. Vervolgens in de eerste termijn als laatste 
spreekster mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. De allereerste Binnenstadscommissie waar ik zelf 
nog in zat was acties van 2012 tot voorjaar 2013 en die nam in haar eindproduct de kaders, van de 
kaderstellende nota, de tekst van dat gedicht van Frans de Clercq wat op de sokkel van het beeld 
Johannes de Doper staat, onze patroonheilige. ”Ik wijs ten hemel heen, een stad is meer dan steen, 
bereidt des heren weg en maakt zijn paden recht”. Het beeld op de Nieuwe Markt wijst met zijn vinger 
naar de hemel en hoewel ik zelf heden ten dage niet meer echt van de Christelijken ben ik de 
waarden natuurlijk meegekregen in de eerste 24 jaar en die raak je nooit meer kwijt, dat hebben we 
afgelopen weekend geleerd. En dat is ook prima, want daarom kan ik ook zo’n gedicht op waarde 
schatten. Die wijzende vinger die staat voor het hogere. En zonder dit gedicht te willen ontheiligen kan 
het hogere ook heel goed staan voor waar wij samen toe in staat zijn. En met samen bedoel ik 
eigenlijk iedereen die deze stad op wil tillen en dat zijn er nogal wat, want dat hebben we gezien bij de 
stadswandeling. En door alle reactie die in de loop van het proces gekomen zijn. En als wij allemaal 
omhoog wijzen en niet naar elkaar dan kunnen hier mooie dingen ontstaan. We hadden wel een zetje 
nodig, innovatie van het proces want de ontwikkeling zat op slot. En in de Commissie citeerde ik 
mevrouw Bakker al die gezegd heeft in februari “als jullie het gekund hadden dan hadden jullie het al 
gedaan”, wat natuurlijk wel een hele gewaagde stelling is want als het vervolgens dan niet lukt dan ga 
je echt af als een gieter. Dat is niet gebeurd, mevrouw Bakker heeft voor GroenLinks merkbaar en ik 
denk ook voor heel, iedereen merkbaar een beweging op gang gebracht om het Roosendaalse hart 
weer kloppend te maken precies waar ze ook voor ingehuurd was. En GroenLinks heeft veel 
vertrouwen in de koers die is ingezet en die is ook beschreven in het raadsvoorstel. In de Commissie 
heeft GroenLinks wel een aantal punten genoemd waarop ze wil gaan letten bij die ontwikkeling, want 
natuurlijk wil je best een beetje wat accenten ook wel meegeven. Wij gaan ook opletten dat het voor 
alle inwoners van alle kernen van de gemeente een gezond plan is. En dat zijn we ook van plan om 
dat gewoon vol te houden. GroenLinks durft dit proces dus best los te laten en gaat tegelijkertijd in die 
evaluatie waarvan de motie nog wordt ingediend, gaan wij goed opletten of het loslaten niet teveel 
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wordt met z’n allen voor ons eigen, dat had ik ook in de Commissie al gezegd, want dat zou het niet 
mogen zijn. Een klein puntje nog over de centrumring. De ambitie geoptimaliseerde 
verkeersafwikkeling noemden wij in de Commissie wat smal. Wij willen een centrumring anders dan 
andere centrumringen en niet alleen verkeersafwikkeling maar ook verrassing, creativiteit, groen, een 
verwijzing naar het groene achterland, een veilige fietsring voor fietsers en langzame 
verkeersgebruikers, andere langzame verkeersgebruikers, een gezonde verkeersring waar je ook een 
rondje kunt joggen en een rondje kunt wandelen. Alles uit de kast hebben we gezegd. En hoewel 
wethouder Lok de toezegging deed dat daar natuurlijk naar gekeken zou worden zei hij in dezelfde zin 
dat het allemaal wel betaald moest worden. En daarmee ontstaat toch een beetje de indruk alsof 
duurzaamheid en biodiversiteit nog steeds gezien wordt als een extra, voor mooi, voor de buitenkant. 
Terwijl er binnen het duurzaam bouwen en het ruimtelijk ontwerp, duurzame ruimtelijke ontwerp, 
prachtige oplossingen te vinden zijn voor hele nijpende problemen. Problemen zoals CO2-uitstoot en 
hemelwaterafvoer, dus kijk daar alstublieft serieus naar. Misschien dat de andere collegeleden daar 
ook een beetje bij kunnen helpen, beetje kunnen wijzen, niet naar de wethouder maar samen met de 
wethouder naar omhoog. Ambitie voor de binnenstad, een complete gezonde, groene, gezellige, 
gemoedelijke, gemakkelijke en aantrekkelijke binnenstad voor alle inwoners en bezoekers van 
Roosendaal. GroenLinks deelt deze ambitie. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dit was de eerste termijn van de zijde van u raad. 
Vervolgens is het woord in eerste termijn aan het college in de persoon van wethouder Lok. 
Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb in de raad vandaag hele mooie dingen gehoord over 
dat rapport van Riek Bakker en ik denk dat dat ook helemaal terecht is. Sommigen van u hebben dat 
al gezegd, volgens mij staat de raad vandaag voor een historisch moment in het Roosendaalse. We 
gaan heel veel doen met z’n allen, met de stad, met vastgoedeigenaren, met ondernemers en met de 
raad in straks een raadsvoorstel dat unaniem steun krijgt. Dat zou volgens mij, daar zit de stad 
volgens mij op te wachten. Het rapport van Riek, ik heb het in de Commissie gezegd ik ga het niet 
allemaal overnieuw doen, is een zorgvuldig proces. Het zijn allemaal met elkaar onderling verbonden 
acties en activiteiten. Het is geen kaartenhuis waar je er zomaar er één uit kan halen, want dan stort 
het bouwwerk in elkaar. En anderen hebben het ook al geroepen, het is een langjarige uitvoering, 
gefaseerde aanpak en de gemeente moet vooral faciliteren. We zitten niet meer aan de knoppen we 
moeten zorgen dat dingen mogelijk gemaakt gaan worden. En het doel anderen hebben het ook al 
gezegd is compacter maar grootser in beleving, meer groen, meer evenementen, meer mooie plekken 
en vooral de goede bereikbaarheid. Het is een zorgvuldig proces geweest en een intensief proces 
geweest met veel participatie en dat heeft in ieder geval geleid in de stad en ik hoop ook straks bij u 
maar ik heb dat volgens mij voor een belangrijk deel al geproefd tot een breed draagvlak in de 
maatschappij. En het is ook al eerder gememoreerd en ik denk dat dat een zege was, Bart Derison is 
begonnen en Riek Bakker, professor Riek Bakker, met haar ongelooflijk onconventionele manier van 
werken heeft in Roosendaal iets tot stand gebracht. Heeft mensen aan het denken gezet, heeft een 
beweging gecreëerd. Het was gedurfd maar het is buitengewoon succesvol gebleken en nu zijn we 
aan zet voor deel 2. En deel 2 daar hebben we de binnenstadsorganisatie voor, waar ook al naar 
gevraagd is naar de stand van zaken. De kwartiermaker is druk doende, hij heeft een 
organisatieschema dat klinkt wat negatief bedoeld maar hij heeft de organisatie qua indeling wel staan 
en met taken en hij is nu nog doende om daarvoor de mensen aan de slag te krijgen, te werven want 
u weet het moet een soort binnenstadsbestuur zijn waar behalve de gemeente ook ondernemers, 
vastgoedeigenaren, creatieve, er moet van alles in zitten. En die mensen moeten en bewoners niet te 
vergeten, die partijen moeten natuurlijk zelf iemand naar voren schuiven. Wij gaan ze niet kiezen, de 
kwartiermaker gaat ze niet kiezen ze moeten naar voren worden geschoven. Dat loopt, zei ik in de 
Commissie voor 1 oktober, staat nu in het antwoord in oktober, we gaan voor zorgvuldigheid en als 
het net niet voor 1 oktober lukt, dan wordt het niet heel veel lang na 1 oktober, dat blijft toch wel een 
beetje de streefdatum. Maar we veranderen het in van een harde datum in een streefdatum. Een 
aantal van u hebben het gehad van de aanbevelingen van de Rekenkamer dat ze niet in dit voorstel 
zijn terug te vinden. Dat is volgens ons, het college, niet buitengewoon onlogisch immers we stellen 
niet concreet iets voor. We stellen voor om het rapport van Riek Bakker de leidraad te laten zijn voor 
de nadere uitwerking. We vragen geen krediet voor cityringen of wat dan ook, dat komt allemaal nog 
en dan komt u als raad natuurlijk absoluut aan zet, want tijdens de Commissie heb ik ook betoogd de 
raad heeft het budgetrecht en houdt het budgetrecht. Daar verandert niet aan. Ik ga wat kris kras door 
de vragen heen, dat betekent dat u zelf moet opletten. Dat is altijd wel heel goed. 
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Gegeven de laatste opmerking van de wethouder 
vraag ik me dus af wat dan de opvatting is van het college over de ingediende motie van nagenoeg de 
hele gemeenteraad, want zoals u het zelf formuleert is die motie eigenlijk overbodig. 
 
De heer LOK: Ja, of een motie overbodig is dat bepaal ik niet en dat bepaalt het college niet, dat 
bepaalt u zelf. Wij hebben bij beslispunt 7 een zin opgenomen hoe wij dat denken en ik denk dat het 
college heel goed zou kunnen leven om dat gewoon in de reguliere P&C-cyclus mee te laten nemen. 
Of die daarmee overbodig is laat ik aan u. Als u er met z’n allen over wilt stemmen vind ik dat prima, 
dat maakt hem enkel nog sterker. Ik zou kunnen zeggen we nemen hem over, maar ik zou zeggen 
stem er vooral over, dan straalt u die eendracht uit en dat is altijd meegenomen. Ja, mevrouw Van den 
Nieuwenhof  van het CDA vroeg daarover we zouden toch rond 4 september iets hebben gekregen 
van de kwartiermaker. Ja. Tijdens de Commissie dachten we dat nog dat dat zo ging maar al heel kort 
daarna hebben we bedacht dat het ook wel heel nuttig zou zijn om met u door de stad te lopen op die 
bewuste maandag waar het geweldig mooi weer was, om langs die mandjes te lopen met die partijen 
die daar een rol spelen, daar een rol willen spelen met hun ideeën en hun energie en ambities en ook 
dat moment de kwartiermaker de stand van zaken van waar hij mee bezig is te laten vertellen. En toen 
leek het ons daarna wat overbodig om datgene wat hij daar heeft verteld u nu nog op schrift te zetten. 
Dus, die situatie die was wat gewijzigd tussen het moment van de Commissie en uiteindelijk de datum 
van de raadsvergadering. Ik hoop dat u daarmee kunt leven, maar dat hoor ik wel. De motie, nee, ja 
de motie die ingediend is door velen van u, ja ik heb er al op gezegd wat het college betreft is er geen 
enkel probleem om dat een rol te laten krijgen in de P&C-cyclus, dat lijkt ons overigens ook een 
buitengewoon natuurlijk moment. Vanuit mezelf zeg ik altijd je moet niet te veel ad hoc momenten 
creëren om elkaar te informeren. Benut nou de momenten die er toch al zijn en die zitten vooral in de 
P&C-cyclus, zou ik denken.  Wanneer het proces is afgerond, ja daar hebben we het over gehad. De 
stand van zaken van de Binnenstadsorganisatie, nou ik, ik neem aan dat ik mevrouw Van den 
Nieuwenhof daar wat richting aan heb gegeven dat de organisatie en ook de invulling, de organisatie 
staat wel redelijk op papier en nu worden vooral de mensen erbij gezocht. Daar zijn overigens al 
langer gesprekken over en daarnaast is de kwartiermaker natuurlijk ook bezig om de mandjes die al 
lopen wel aan de gang te houden, want dat moet soms, er moet soms wat gedaan worden. De rol van 
mevrouw Bakker of ze uit beeld is of betrokken blijft zeg ik maar. Wat ons betreft en ik hoop dat u dat 
steunt is mevrouw Bakker zeker niet uit beeld, ze krijgt, ze heeft sowieso haar rol in de cockpit als de 
gezagvoerder en dat blijft. Mevrouw Bakker heeft ongelooflijk veel kwaliteiten in huis om dat proces te 
blijven volgen en te blijven duwen, dat is haar kennende het is toch een beetje haar kindje bijna 
geworden. Ik denk niet dat het zou kunnen loslaten ook al zouden wij dat met z’n allen vinden en 
willen, maar ik denk dat niemand erop zit te wachten om dat te willen. Ze heeft buitengewoon veel 
contacten en kennis en ik denk dat heel nuttig is om van die kennis en contacten gebruik te blijven 
maken. Over GroenLinks, mevrouw Koenraad, ja ik ben van huis uit een financiële man dus als ik drie 
dingen zeg, dan zeg ik heb ik het altijd over geld. Maar weest u niet gerust, weest u gerust zal ik maar 
zeggen uw opmerkingen van toen die in de Commissie zijn gebezigd die zitten, die zijn meegenomen 
in het pakket van wensen voor de nieuwe cityring. Dus daar wordt gekeken naar het moet verrassend 
zijn, het moet creatief, het moet groen, aandacht voor langzamer verkeer en natuurlijk de ultieme 
linksom of rechtsom zal ik maar zeggen en de consequenties. Het is allemaal meegenomen en we 
gaan u natuurlijk varianten voorleggen, want dat wilt u graag. Dus dat gaan we doen. Waarom staat in 
het college of raadsvoorstel vooral dat we zijn begonnen  met een aantal dingen op te pakken. Omdat 
we niet wilden wachten tot de Binnenstadsorganisatie er stond. Wij kunnen wel nadenken over een 
cityring althans, wensen en bedenken creatief, alternatieven bedenken en als de 
Binnenstadsorganisatie er straks is gaan die documenten of het nou over het bestemmingsplan gaat 
of over de cityring, die gaan naar de Binnenstadsorganisatie want daar speelt zich dan vooral de 
participatie af, wat die Binnenstadsorganisatie, dat Binnenstadsbestuur er dan van vindt en er 
tegenaan kijkt. Wellicht brengt ons dat nog weer op nieuwe ideeën, zijn we wat vergeten dan nemen 
we dat mee, maar dat is ook een beetje de taak. Maar we wilden er niet op wachten tot ze inmiddels 
zijn ingesteld maar we gaan aan de slag, dachten we want dan kunnen we wat tijd winnen. Ja, 
meneer Raggers van D66 zegt het volgens mij zo mooi, mooier kan, kunnen wij het bijna niet doen. 
Wij snappen dat we geen blanco cheque krijgen, maar daar vragen we ook niet om wat we vandaag 
vooral vragen is steunt u dat we aan de slag gaan met de uitgangspunten van het Riek, van het 
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rapport van mevrouw Bakker. De nadere uitwerking en het komt allemaal terug, want we sluiten niets 
concreets vandaag, we gaan niet besluiten over een cityring en wat die kost en hoe die er uit ziet, 
maar dat we aan een cityring gaan werken. En dat de markt erop zit te wachten dat is helder, 
overigens ligt het niet stil. U bent allemaal met dat rondje mee gelopen en u heeft van de uitbater van 
Captain Cook kunnen vernemen wat hij allemaal aan het ontwikkelen is en waar hij mee bezig is en 
dat faciliteren we al. We hebben niet willen wachten tot u er vandaag een besluit over neemt, het 
college heeft ook niet willen wachten tot het Binnenstadsbestuur en de Binnenstadsorganisatie er 
staat, wat we kunnen dat doen we nu al en ik heb begrepen dat dat buitengewoon goed is bevallen. 
En dat blijven we doen met alle initiatieven die nu oppoppen, zolang het nog niet officieel geregeld is 
proberen we iedereen te helpen, te ondersteunen en te faciliteren. Dan ga ik nu even op verzoek van 
de voorzitter kort langs alle amendementen en moties. Het amendement 1 “Ontwikkeling binnenstad 
exclusief Mariadal en Stadskantoor”. Nou het college adviseert die vooral niet over te nemen, want 
zoals ik daarstraks in het begin al zei het rapport van Riek Bakker is een proces van vele activiteiten 
allemaal in een onderling verband tot elkaar en je kunt er niet één uithalen, want dan stort het hele 
bouwwerk in. Datzelfde geldt ongeveer voor amendement nummer 2, de fasering uiterlijk 1 november. 
Ja, ik weet niet, dan heeft u niet opgelet denk ik, want we besluiten namelijk vandaag niks. We 
hebben geen cityring op de plank liggen, we hebben geen bestemmingsplan op de plank liggen. We 
zijn het nu allemaal aan het ontwikkelen, de Binnenstadsorganisatie moet er nog wat van gaan 
vinden. Dus ik kan u in de verste verte nu niet vertellen wat de nieuwe cityring gaat kosten. Dat komt 
allemaal terug en de stand van zaken hebben we gegeven, dus het komt een keer aan bod om er iets 
van te vinden als u dat wilt. Motie nummer 3, nee, motie nummer 1, denk ik, de gedegen oplossing 
voor de marktbezoekers. De kwartiermaker heeft uitgebreid een paar keer gesproken met 
vertegenwoordigers van de markt. En vanuit dat overleg praten ze sowieso en zeker mee over een 
plek voor de markt en daar zijn ze ook absoluut toe bereid en willen dat ook heel graag doen en dat is 
volgens mij op dit moment althans de rol van de kwartiermaker om dat te doen en straks van de 
directeur van de Binnenstadsorganisatie. Niemand wordt zomaar verplaatst zonder dat hij daar zelf 
iets over mag zeggen en zijn goede ideeën daarbij mag leveren, graag zelfs. Amendement van de 
PvdA, over rapporteren via de P&C-cyclus. Nou, daar heb ik al wat van gezegd in mijn betoog en of u 
er een motie van wilt maken of een amendement dat laat ik vooral aan u over. De motie “Samen doen 
we het”, nou daar heb ik in mijn betoog, in mijn verhaal ook al wat van gezegd dat het college er geen 
enkel probleem mee heeft om überhaupt via de reguliere P&C-cyclus u er blijvend blijven informeren. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: U ook zeer veel dank, wethouder Lok. Dan zijn we toe aan de tweede termijn van 
de zijde van u raad. Ik stel voor dat we daartoe meteen overgaan. En naar goed gebruik vraag ik altijd 
degene die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd of ze behoefte hebben om in de 
tweede termijn wel het woord te voeren en ik schat zo in dat dat nu wel het geval is. Meneer 
Schijvenaars het woord is aan u, fractie Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. In juli hebben wij een buitengewoon goede 
inhoudelijke behandeling gehad van het raadsvoorstel, daar zijn alle argumenten zijn daar gedeeld 
ook heel veel sentimenten zijn daar gedeeld. En uiteindelijk was toen wel de conclusie dat de 
overgrote meerderheid het zou gaan steunen, zeker de Nieuwe Democraten, voorzitter. Dus we 
hadden geen behoefte meer om die eerste termijn te gaan herhalen wat we al hebben gezegd in de 
Commissiebehandeling, voorzitter. Maar we willen wel een paar kleine opmerkingen maken, 
voorzitter. Het allerbelangrijkste nu bij het succes zijn drie zaken, tempo maken, tempo maken en 
tempo maken, want we hebben al veel te lang stilgestaan, voorzitter. We moeten ook leren dat een 
afspraak is een afspraak en blijft een afspraak. Het kan niet zo zijn dat we gaan marchanderen, dat we 
alle interpretaties gaan gebruiken om toch weer uiteindelijk het koersdocument te gaan voorzien van 
een wijziging, van een voorwaarde of wat dan ook. In dat kader vinden wij het ook buitengewoon 
zorgelijk dat eigenlijk op twee fracties na iedereen het raadsvoorstel omarmt onder voorwaarde en het 
zijn vooral de voorwaarden van de SP. Het zijn zeker niet de voorwaarden van de VVD of van andere 
fracties, maar blijkbaar coalitie werkt zo dat zij dit raadsvoorstel steunen, maar dan wel onder 
voorwaarde zoals dat is verwoord in de motie.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Soms is het gewoon fijn om je uit te laten 
lokken. Ik was er helemaal klaar voor, want deze ridicule onzin is natuurlijk echt record brekend, zelfs 
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voor meneer Schijvenaars. Welke voorwaarde, er staat trouwens maar één opdracht in het hele ding, 
maar welke voorwaarden zijn nou allemaal zo schrikbarend voor de VVD.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb geen behoefte om de motie van de SP te gaan ontleden. 
Duidelijk is dat in de strekking van de motie aangegeven wordt dat zij onder voorwaarde akkoord 
gaan. “Want als er…” zoals mevrouw Oudhof zei van de SP, als er belangrijke economische 
tegenwind ontstaat, of als wat dan ook gaat gebeuren dan wil in ieder geval de SP de ruimte hebben 
om te kunnen zeggen van wij gaan op een andere manier op met de plannen voor de binnenstad. Dat 
is de boodschap van de SP, u gaat ermee akkoord, ik vind het prima, voorzitter. De Nieuwe 
Democraten gaan zonder voorwaarde akkoord met dit voorliggende raadsvoorstel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, geen antwoord op een terechte vraag. De redeneringen van 
de Nieuwe Democraten zinken nog harder dan de Titanic, maar gelukkig met een stuk minder 
slachtoffers. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. We moeten ook, ja elkaar… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, ook op dit punt? Of mevrouw Oudhof, ja natuurlijk. 
Ja, u bent zo mooi groen, maar ga vooral u gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, ik wil graag een interruptie op dit punt, voorzitter.  De heer Schijvenaars 
zegt net van wij gaan zonder voorwaarde akkoord. Maar wat zie ik hier, het amendement van de Partij 
van de Arbeid over het rapporteren via de P&C-cyclus daar staat uw naam ook onder meneer 
Schijvenaars, wat heeft dat dan te betekenen? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat klopt ja. Maar dat zijn geen voorwaarden, dat is een verbetersuggestie 
om te zorgen dat wij als raad goed in stelling worden gebracht. Ja, u kunt er een heel leuk spelletje 
van maken en u kunt met elkaar heel hard gaan lachen, voorzitter. Wat ook van belang is, voorzitter, 
dat in dit raadsvoorstel daar is opgenomen een hele duidelijke begrenzing. En die begrenzing houdt in 
dat het Kadegebied, sorry VLP, dat het Kadegebied niet hoort bij die compacte binnenstad. Dan 
moeten we dat ook wel zo vasthouden met elkaar als we straks op basis van dit koersdocument 
verder gaan ontwikkelen. De wandeling langs de mandjes, voorzitter, heeft in ieder geval geleerd… 
Voorzitter, iemand bij de microfoon voor een interruptie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik was aan, ik was aan het werk. Meneer Van Gestel, interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de heer Schijvenaars daagt dan toch ook uit om een 
wedervraag te stellen. Er staat duidelijk in die contouren van de compacte binnenstad dat de Kade 
expliciet wordt benoemd als belevingsgebied. Nou kan ik u vertellen er valt heel wat te beleven op de 
Kade, dus volgens mij is dat voor de Kade geen probleem noch de VLP. Ziet u de beleving dan als 
belemmering voor de Kade voor verdere ontwikkeling? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb zelf in de eerdere plannen over Roosendaal bloeit heb ik 
aangegeven dat de Kade een heel bijzonder gebied is en dat moet je ook koesteren en daar moet je 
ook de kracht uithalen om daar ook een eigen identiteit aan te blijven geven. Wat ik ook heb betoogd 
is dat je niet kunt zeggen van we gaan én alle aandacht richten op de binnenstad, de compacte 
binnenstad met al die mandjes enzovoorts en al het geld wat daar voor nodig is en tegelijk daar ook 
nog zeggen van parallel daaraan gaan we ook nog heel erg investeren in het Kadegebied met nieuwe 
woonontwikkeling enzovoorts, want dan krijg je twee hele grote projecten naast elkaar. En we hebben 
simpelweg niet al dat geld beschikbaar, dat is de boodschap. En waar ik bezorgd voor ben is dat 
straks wanneer we inderdaad in de situatie komen dat je toch uiteindelijk moet constateren dat het 
geld een keer op is, dat dan vervolgens heel veel geld wel in het Kadegebied zit maar niet 
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beschikbaar was voor de binnenstad. En dat is toch de kern waar het om zou moeten gaan voor dit 
moment. Ook politiek is een kwestie van keuzes maken, voorzitter.  
 
De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, waarderen wij het als u die warmte over de Kade dan wel 
vasthoudt in uw volgende betogen in deze gemeenteraad. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de wandeling langs de mandjes… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Een hele korte, voorzitter, dank u wel. Hoor ik u nu net zeggen dat u pleit voor 
een financieel evenwicht tussen de Kade als voorbeeld en de binnenstad? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, Nieuwe Democraten hebben geloof ik al sinds dat ze in de raad 
zitten altijd gepleit voor financiële gezondheid, dat was één van onze grootste prioriteiten. Maar we 
hebben op een gegeven moment ook duidelijk gemaakt dat als je inderdaad dan ziet dat in 
Roosendaal, zoals u weet, de basis al vele jaren niet op orde was dat je uiteindelijk er wel mee moet 
beginnen. En wat wij hebben gedaan is ergens in april 2012 meen ik toen hebben wij die discussie 
avond georganiseerd over de leegstand in de binnenstad, toentertijd in het Verboden Rijk in die oude 
winkel waar de wethouder Verbraak bij aanwezig was en daar nog mooie dingen over zei in een 
andere sessie recent, daar hebben wij toen de basis gelegd om dus te zorgen dat uiteindelijk is 
Derison aan de slag gegaan, is mevrouw Riek Bakker aan de slag gegaan. We zitten nu in de situatie 
dat inderdaad serieus met dat koersdocument echte stappen gaan zetten. En op basis van dat 
koersdocument komen er allerlei uitgewerkte plannen die ook uiteindelijk in het financiële prijs 
hebben, uiteraard. En daar ga je dan vervolgens mee aan de slag. Voorzitter, nog twee kleine 
opmerkingen. We hebben tijdens die wandeling van de mandjes ook gemerkt dat er wel heel vaak 
wordt gezegd en hier komt horeca. Café Roos op de Roselaar, er komt een horeca in het park, er 
komen heel veel andere horeca. En we vragen ons dan af, voorzitter, dat Roosendalers dan wel heel 
veel moeten gaan eten en drinken om te zorgen dat al die horeca inderdaad ook een winstgevende 
business gaat worden. En als je dan ook leest recent in de krant dat de horeca het heel zwaar heeft, 
voorzitter, dan moet je natuurlijk niet denken dat extra horeca de panacee is om al die mandjes goed 
gevuld te krijgen. Voorzitter, we staan aan de vooravond, zoals ik in de Commissie heb gezegd van 
een grote maatschappelijke make over, dat is niet iets van een dag of een week of een maand, dat is 
iets van vele, vele, vele jaren. En daarbij vragen we aandacht voor in ieder geval nog één element en 
dat is dat Roosendaal als profiel heel duidelijk mbo-profiel heeft en het zou heel goed zijn wat Nieuwe 
Democraten betreft dat wij met elkaar proberen om veel meer hbo-elementen naar Roosendaal te 
halen, want juist die mix,  die verrijking, voorzitter, is zo van belang om het aantrekkelijkheid van 
Roosendaal te leven en te beleven om dat te garanderen. Dan het raadsvoorstel zelf, voorzitter, het 
heeft 7 beslispunten en het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk beslispunt 1 en beslispunt 2. Wij 
waren en wij zijn en wij blijven daar kraakhelder over, de koers vasthouden binnen die begrensde 
compacte binnenstad. De rest is uitwerking en daar zal uiteindelijk dan ook de heer Appels en 
anderen met een voorstel gaan komen waar we het dan vervolgens over gaan hebben met elkaar. 
Voorzitter, tot slot, de Nieuwe Democraten wij geven onvoorwaardelijke steun aan dit raadsvoorstel en 
we roepen u op hetzelfde te doen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Vervolgens… Ja, ja, dat zal het amendement 
zijn…laat me dat nou veronderstellen, nou dien maar gauw in… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik had het wel aangekondigd. We hebben inderdaad dan een amendement 
gemaakt om dat nog even duidelijk te onderstrepen. En dat amendement, voorzitter, dat heeft als titel 
“Stadskantoor binnen de afbakening van de binnenstad”. En het beslispunt 1 in dit amendement luidt: 
“De koers zoals geschetst in het binnenstadsrapport te onderschrijven als basis voor de nadere 
uitwerking omtrent fasering en financiering aan te vullen met de volgende zin “met dien verstande dat 
in geval van verplaatsing van het Stadskantoor de nieuwe locatie van het Stadskantoor gelegen is 
binnen de afbakening van de nieuwe binnenstad”. 
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4, heet “Stadskantoor binnen afbakening 
binnenstad”. De heer Van Poppel op dit punt een vraag? Ja, meneer… ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Jazeker, voorzitter, want als ik dan de plattegrond kijk van de afbakening dan 
zie ik daar heel mooi de straten. En nou even een fictieve kaart, want we hebben het natuurlijk over 
iets wat, we moeten nog gaan verkennen waar we dan de nieuwe Stadskantoor zouden kunnen 
huisvesten. Stel nou dat bijvoorbeeld het belastingkantoor, het huidige belastingkantoor, daar een 
geschikte locatie zou zijn, dan valt dat binnen de tekening buiten de binnenstad. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we hebben aangegeven dat wat ons betreft het moet gaan, dat 
het koersdocument omarmt moet worden, dat doen wij. En binnen die geschetste contouren, 
voorzitter, vinden wij dat het Stadskantoor moet blijven. En waar, voorzitter, dat is uitwerking en dat 
komt inderdaad gewoon in het vervolg, daar gaan wij nu niet over. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Maar schetst u hier, of, of, of creëert u hier niet 
een aantal onmogelijkheden mee tenzij u het Paviljoen als goede locatie zou zien? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De her SCHIJVENAARS: Voorzitter, zelfs de compacte binnenstad heeft nog heel veel ruimte. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers, ja. 
 
De heer RAGGERS: Ik, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb nog één vraag. Kunt u toelichten 
waarom het binnen deze grens zou moeten voor u, dat heb ik nog niet heel goed begrepen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij vonden het zorgelijk dat bij een andere raadsvoorstel over 
de aankoop van het EKP-gebouw, dat daar feitelijk een soort impliciete discussie begon te ontstaan 
dat dat EKP-gebouw, het werd gebracht als zijnde oplossing voor de parkeerdruk, dat, dat toch ook 
bruikbaar zou zijn om daar een mooi nieuw Stadskantoor te gaan huisvesten. Nou, wij hebben 
toentertijd die discussie ook al aangezwengeld, mijn college Beesems heeft dat duidelijk verwoord in 
de, tijdens de behandeling en daar is nooit een helder antwoord op gekomen. En het blijft boven de 
markt zweven dat er toch binnen het college vergevorderde plannen zijn dat het EKP-gebouw 
uiteindelijk toch de nieuwe locatie gaat worden van het nieuwe Stadserf. 
 
De heer RAGGERS: Dus vanwege geruchten van één gebouw, besluit u, wilt u dat alles binnen deze 
grens houden. Dat, dat hoor ik correct? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, u kent ons misschien wat kort, maar de afgelopen jaren 
hebben we nooit gehandeld op basis van geruchten altijd op basis van feiten en goed geïnformeerde 
bronnen, dat geldt hier ook. Ja, dus maakt u zich daar geen zorgen over, dus we gaan niet op basis 
van een gerucht zomaar iets roepen en wij vinden simpelweg dat je de binnenstad zo compact 
mogelijk moet houden en dan moet je dat Stadserf daar binnen houden. Zo simpel ligt het. 
 
De VOORZITTER: U kunt uw waardering tot uitdrukking brengen in de stemming straks. Dat is 
uiteindelijk het ultieme democratische oordeel waarvoor we hier bijeen zijn. Ik ga de sprekers langs in 
de volgorde ook van de eerste termijn. Ik kijk naar de heer Van Gestel. Behoefte aan een tweede 
termijn? Ja, dat is het geval. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, vanavond is de vraag gesteld wat besluiten we nu eindelijk. En 
voorzitter, één,  ja u mag het teruglezen maar daar is een amendement op gekomen. Twee de 
begrenzing, wij zijn helemaal voor natuurlijk het belevingsgebied dus en de compacte binnenstad, dus 
daar geen nieuws. En drie ja tuurlijk die detailhandel faciliteren geen probleem. Ook die 
Binnenstadsorganisatie geen probleem. Maar dan het krediet 5, 6 en 7 daar zien wij dus de 
problemen. En dan, voorzitter, ga ik nader in op punt 6 en 7. En daar staat duidelijk “het college de 
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opdracht te geven de nadere uitwerking omtrent de investeringsimpuls te betrekken bij het tot stand 
komen van de begroting 2015”, slechts te betrekken bij de totstandkoming van een begroting, vinden 
wij voorzitter, voor een groot project u noemt het allemaal het grootste project van Roosendaal ooit. 
Dan vind ik dat eigenlijk te mager voor zo’n groot project. En bij punt 7 “het college opdracht te geven 
om jaarlijks te rapporteren over de begroting”, vind ik ook gewoon te mager. Ja, zo heeft u hem 
vanavond, voorzitter. Dus op de opmerkingen over cityring en of wat allerlei andere voorwendselen, ja 
voorzitter, u vraagt dat niet, wij vragen dat niet. Wij vragen gewoon om een degelijk besluit te nemen 
en daar hoort ook een financieel kader bij, daar hoort risicobeheersing bij en daar horen gewoon 
afspraken bij. En die afspraken stonden in dat rapport van Necker en Naem, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, volgens mij staat er toch dat we jaarlijks 2,5 
miljoen gaan reserveren. En die reserveringen die zullen naderhand gebruikt worden voor de nadere 
investeringen die nog op papier komen te staan. Heeft u dat niet begrepen in het hele verhaal of hoe 
zit dat? 
 
De heer VAN GESTEL: Ten eerste staat dat niet in dit voorstel, voorzitter, dat is al niet opportuun.  
Maar als u, nee want dat wordt niet door het college gevraagd om als besluit te nemen. Het college 
vraagt een besluit te nemen om hun opdracht te geven om een en ander in een begrotinkje te gaan 
verwerken, dat wordt er u gevraagd. En de wethouder en mevrouw Oudhof en iedereen vanavond 
neemt het voordeel om te zeggen, ja weet u er kan nog wel wat veranderen, we kunnen nog wat 
aanpassen, ach het is helemaal niet zo hard, het is maar een concept-rapport dus je moet de grote 
lijn, het gaat om het statement wat we maken. U maakt een statement vanavond dat kost al 1 miljoen 
euro, zou nogal wiedes zijn als u zou zeggen ach we doen het statement maar niet vanavond. Tuurlijk 
maakt u dat statement, het heeft u veel geld gekost. Maar als dat het enige is wat u doet vanavond 
dan staan we hier ook voor joker, dan kunt u beter zeggen weet u wat we komen wel terug als er een 
voorstel ligt waar we degelijke kaders hebben, maar ook een financieel pallet, ook een goed controle 
mechanisme, dan zou u tenminste een beetje vuur hebben, voorzitter. De heer Van den Beemt, zie ik. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, sub-, sub-voorzitter. Het woord is aan de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja. Ik heb eigenlijk maar één vraag aan de heer Van Gestel, maar het is 
wel een serieuze vraag. Heeft u wel eens overwogen om als u daar staat met die microfoon open om 
gewoon een keer de waarheid te vertellen? 
 
De heer VAN GESTEL: Ik hoef het niet te overwegen, voorzitter, als dat wat ik predik het standpunt is 
van mijn fractie en alles wat hier verteld wordt naar eer en geweten wordt verteld, voorzitter. Dus ik 
zou niet weten waar zoiets over gaat, maar goed afijn, de heer Van den Beemt gaat weer zitten, dus 
dat zouden we graag zo houden dan. Voorzitter, de motie “Samen doen we het” mevrouw Oudhof. Ja, 
tuurlijk u geeft onvoorwaardelijke steun door vervolgens te zeggen bijsturen ja tuurlijk gaan we 
bijsturen, zeker moet dat goed doen. Ja dat is natuurlijk niet onvoorwaardelijk, voorzitter. Maar 
mevrouw Oudhof u heeft wel onvoorwaardelijk in uw beëdiging gezegd er moet daarbij gekeken 
worden naar inwoners en geld moet vooral naar voorzieningen voor mensen en niet in dure projecten 
gestoken worden. En ik herinner u er wel even aan vanavond dat ik daar u natuurlijk aan ga houden 
de komende vier jaar. Uw uitspraak, dus ik hoop dat u vanavond een wijs besluit zult nemen. En 
voorzitter, de VLP zal de VLP niet zijn als wij natuurlijk het amendement wat we indienen uiteindelijk 
ook indienen. We zullen wel even overwegen zo meteen om het eventueel samen te voegen voor het 
proces van de vergadering. Ik wil u natuurlijk ook niet onnodig ophouden. De VLP blijft het belangrijk 
vinden dat de financiële zaken goed op orde zijn in deze gemeente. En de burgers die spreken wij 
veel, ook ondernemers, ook ondernemers in de binnenstad vragen zich allemaal af wat gaat het nou 
toch uiteindelijk kosten. Tsjonge jonge wie gaat het dan uiteindelijk betalen als de ondernemers 
verstek laten gaan, zoals bij Stadsoevers, of niet meedoen. En toen, voorzitter, want mevrouw Klaartje 
is goed dichteres vanavond, voorzitter of mevrouw Koenraad moet ik eigenlijk zeggen, mevrouw 
Koenraad van GroenLinks, ja voorzitter en zo hebben wij er dus ook gewoon één gevonden en dat is 
een prachtig gedicht uit de jaren’50 “wie gaat dat betalen, wie heeft dat besteld, wie heeft zoveel ping 
ping, wie heeft zoveel geld”. 
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De VOORZITTER: Nou, dank u, dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga, ik kijk naar de heer Yap, 
fractie Partij van de Arbeid, voor de tweede termijn. 
 
De heer YAP: Voorzitter, in mijn beleving heb ik ook al vele legendarische en historische momenten in 
mijn acht jaar als raadslid meegemaakt in deze raadsvergaderingen. Dat deel ik graag ook met het 
thuisfront maar die vinden het al historisch en legendarisch als ik voor 21.00 uur thuis ben. Het 
historisch moment, het legendarisch moment hadden we vooral in februari 2014. In begin van dit jaar 
in een uitpuilende St. Jan met ondernemers, winkeliers, inwoners van Roosendaal en de 
gemeenteraad heeft in dit geheel zeker een positieve rol, maar wel in de juiste proporties, net zoals de 
positie van de gemeente en de wethouder. De stad moet het vooral doen, dat, dat is ook de kern van 
het rapport van mevrouw Bakker, dat is ook de kern wat de komende jaren zal moeten gelden. 
Voorzitter, ik loop even de amendementen langs en de moties die voorliggen. Het amendement van 
de Nieuwe Democraten gaan wij niet steunen. Laat dat vooral over, vooralsnog, aan het college die 
heeft aangegeven de alternatieven rondom het Stadskantoor verder uit te werken. Motie VLP, nou de 
koers zoals opgenomen in de binnenstad onderschrijven we, dus wij gaan er in die zin geen mandjes 
of onderwerpen uithalen.  Ten aanzien van het financieel kader binnenstad kunnen we ver meegaan, 
maar ik deel wel de woorden van meneer Niehot dat in de Begroting 2015 hierin inzicht wordt gegeven 
middels nadere uitwerking van, van de investeringsimpuls wat overigens wel in het raadsvoorstel staat 
opgenomen meneer Van Gestel. Ten aanzien van de motie VLP “gedegen oplossing voor 
marktbezoekers, marktkooplieden en de locatie”, ook daarin volgen wij de koers fasering en planning 
zoals opgenomen is in, in het rapport en wij gaan er van uit dat de Binnenstadsorganisatie waar we 
het vertrouwen ook in geven dat die dat goed gaan oplossen. Voorzitter, dan nog een ultieme poging. 
We kennen de politieke werkelijkheid en we hebben ook kunnen zien hoe het proces ten aanzien van 
de motie van de SP is gegaan. Allereerst dank voor de woorden van de wethouder, want eigenlijk 
hoor ik in zijn woorden dat hij vooral kan leven met het amendement en bij de motie toch nog wat 
vraagtekens had. In de motie met name nogmaals in de overwegingen onder constateringen en 
meningen zie ik toch ja, toch niet 7 keer volmondig “ja” terug. Toch niet 100% Roosendaal, 100% hart 
voor de binnenstad, zoals de heer Schijvenaars ook al eerder aangaf lijkt het meer op een 
voorwaardelijk karakter van steun. Het sluit ook inderdaad aan bij de woorden van de SP eerder in de 
Commissie, maar ik zie hier toch nog wat punten in terug die eerder door andere partijen niet zo 
werden aangegeven. En ik denk daarom dat je het moet laten bij het amendement zoals wij ook 
hebben voorgesteld, dat je als beslispunt opneemt, want daar besluiten we over als raad enkel de 
opdracht dat je het jaarlijks definieert in de gewone cyclus zoals we die hebben als gemeenteraad en 
dat zijn juist de momenten waarop je het college controleert, dan wel bijstuurt, dan wel verder 
aanstuurt. Dus nogmaals een pleidooi om dit amendement te steunen. Hopelijk kunnen de indieners 
het ook zien dat het amendement eenvoudiger, simpeler en het doet met name niet af aan ieders 
bijdrage over dit raadsvoorstel. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar mevrouw Oudhof. Mevrouw Oudhof wordt 
vervangen door de heer Van Poppel, tweede termijn van de zijde van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden het eenmaal zo gekozen. Goed, ja, de 
discussie voorwaardelijk/onvoorwaardelijk. Ik word er een beetje moe van, we hebben eigenlijk al 
gezegd, de hele raad heeft het eigenlijk al vastgesteld jongens er moet iets gebeuren. Dit kan zo niet 
langer, dus wat gaan we doen. Uiteindelijk is onder andere mevrouw Bakker druk in de weer geweest, 
is een rapport gekomen. En iedereen steunde ook dat mevrouw Bakker aan de slag ging, want we 
vonden het allemaal zo nodig dat er iets ging gebeuren. Dat betekent als we dit raadvoorstel steunen, 
als we dan zeggen nou we willen wel een beetje hier en daar wat controle momenten, hoor ik via 
verschillende amendementen ook van andere fracties naar voren komen wil het niet zeggen dat dat 
dan de steun is van hé als het niet gebeurt dan gaan we er niet in mee. Als je de punten nakijkt dan 
kun je er allemaal achter staan. Wat we wel zeggen en wat we ook hebben proberen aan te geven is 
dat je de ogen open moet houden voor veranderingen. Dat je dus inderdaad dat karretje met die 
veranderingen voor de binnenstad die auto, dat als het moment dat die op een muur afstevent dat je 
in ieder geval iets gaat doen, dat je het gas iets minder hard gaat intrappen. Wil niet zeggen dat je 
gelijk het stuur moet overnemen, die voorwaardelijke steun. Als ik het voorwaardelijk doe dan neem ik 
het stuur over. Onvoorwaardelijk is dat ik in ieder geval wel probeer aan te geven, jongens misschien 
moeten we iets minder hard rijden dan hebben we nog rijden om te corrigeren. Maar we steunen wel 
dat we vooruit gaan. Dat is wat de SP wil, hoe de SP in dit stuk staat. En hoe komen we daaraan. 
Nou, er zijn al verschillende rapporten genoemd, sturing grote projecten, het rapport van Necker en 
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Naem, iedere keer gaven die ook aan dat er te lang op dezelfde koers is doorgegaan en dat we niet 
openstonden voor veranderingen. Financieel evenwicht in relatie tot de andere gebieden, maar ook 
voor andere ontwikkelingen, de decentralisaties. Je hebt het geld, je kunt het maar één keer uitgeven 
en we willen daarom inderdaad de kleine reserve, er is geen voorwaarde maar als we het geld 
besteden en dan hebben we het in de begrotingsonderhandelingen zullen we daar zeker op terug 
komen, als we het geld uitgeven wil zeggen, niet zeggen dat je alles in de binnenstad moet stoppen 
maar gewoon dus inderdaad goed verdelen. En op het moment dat er inderdaad wat minder geld te 
verdelen is dat we dan inderdaad alles ook wat naar rato gaan doen. Nog steeds die blik vooruit maar 
niet onverbreideld alles maar op het ene zetten, op een paard zetten. Verder de controlerende rol, ik 
heb het eigenlijk al een beetje gezegd, dus die auto op de muur gaat. Je wilt zien dat het geld wat je 
investeert dat het goed besteed wordt en die controlemomenten binnen de Planning- en Controlcyclus 
zijn daar goed voor. Maar in ieder geval niet dat je zegt van nou we hebben geld geïnvesteerd, wat is 
er nou mee gedaan. We hebben er geen twijfel over, maar je moet het wel van te voren met elkaar 
bespreken. Je kunt niet als je zegt van we hebben er nu niets over gezegd, kun je niet over 10, 15 jaar 
zeggen ja, ja, maar dat hebben we toen niet afgesproken, dus vandaar dat we dat nu gewoon met 
elkaar willen bespreken.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel rondt u af, want de termijn… 
 
De heer VAN POPPEL: Ik rond af, ik rond af, ja. Ik heb eigenlijk nog maar twee hele korte dingetjes en 
nou mijn collega heeft het al gezegd over de financiële dat het wel er in stond. De wethouder had het 
over linksom of rechtsom daar hebben we nog niet over gesproken de SP gaat natuurlijk liever 
linksom maar het voordeel is daarvan als je dan erop rijdt dan hoef je alleen maar rechtsaf te slaan om 
de binnenstad in de gaan. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Ik kijk naar meneer Raggers van de fractie van 
D66. Geen behoefte aan tweede termijn. Mevrouw Van den Nieuwenhof, fractie CDA. Ja, ga uw gang. 
Het siert u wel die… u schrijdt naar het katheder en iedereen ziet dat. Ja. Het woord is aan u. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, zoals in de eerste termijn ook al duidelijk is geworden de 
CDA-fractie staat achter de probleemanalyse in het rapport en kan zich vinden in de voorgestelde 
koers om van de binnenstad weer een kloppend hart te maken. We willen instemmen met het, wij 
stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel zoals het voorligt. We willen ook zo dicht mogelijk bij 
het raadsvoorstel blijven. Wat betreft dus de moties en de amendementen, we beperken ons tot de 
motie waar we zelf onder staan, die uitgebreid toegelicht is door college mevrouw Oudhof van de SP. 
De andere motie, de motie van de VLP over de marktkooplieden gaan we niet steunen. De 
amendementen die ingediend zijn steunen we ook niet. En we willen wel nog meegeven dat we de 
vooral het amendement ook van de VLP om Mariadal en locatie Stadskantoor buiten te sluiten dat we 
die opmerkelijk vinden. De VLP is zich kennelijk niet bewust van de gemiste kans om juist deze 
locaties, locatie Mariadal en Stadskantoor buiten te sluiten. Ook heel opmerkelijk vinden we de, vinden 
we het amendement van de Nieuwe Democraten. Het uitgebreide pleidooi en de interrupties van de 
heer Schijvenaars om vooral te gaan voor een onvoorwaardelijke steun aan het plan, ja staat hier toch 
wel haaks op, want wij zien dit toch als een voorwaarde en ook als een beperkende voorwaarde. We 
zullen het niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars staat op. Ik schat in naar de interruptiemicrofoon 
voor een vraag aan mevrouw Van den Nieuwenhof. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel voorzitter. U zei dat het een beperking is van het 
raadsvoorstel maar bijlage 2 daar staat gewoon duidelijk in beschreven de compacte binnenstad en 
de begrenzing daarvan, dus in hoeverre wijken wij daar dan vanaf, in hoeverre komen wij dan met een 
beperking? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, het is meer een voorwaarde die u stelt, dat kun je letterlijk 
zo uit de tekst afleiden. En ik wil alleen maar even opmerken dat het toch een beetje haaks staat op 
uw pleidooi om vooral heel onvoorwaardelijke steun te geven. Het was maar een opmerking verder 
niks. We steunen het niet. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik kijk naar de heer Niehot. Behoefte 
aan een tweede termijn? 
 
De heer NIEHOT: Nee, dank u wel, voorzitter. Onze standpunten volgen wel uit de stemming. 
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Matthijssen. Ja, ga uw gang.  
 
De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, ik ga het toch proberen. Na vanavond lijkt het er toch op dat VLP 
tegen gaat zijn en dat is zonde. Goethe zei ooit het is tenslotte de grootste kunst zichzelf te beperken 
en te isoleren. Daar lijkt de VLP mee bezig. Maar het is nog niet te laat, zeg 7 keer “ja” en verbindt u 
met de meerderheid van de raad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Een vraag voor u van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, op het moment dat u de stelling heeft dat wij daartegen zijn dan 
heeft u niet opgelet denk ik. Dus ik ga u vragen waar zijn wij precies voor en tegen.  
 
De VOORZITTER: De heer Matthijssen. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Nou, de inhoudelijke discussie hebben we in de Commissie gevoerd en ik 
heb ook gezegd dat het lijkt dat u tegen bent, dus en ik probeer te verbinden. En het was een 
algemene oproep en daar wilde ik het bij laten. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, mag ik dan aannemen dat wij één gemeenschappelijk doel 
hebben, dat zijn de ondernemers in de binnenstad maar dat u daarin een andere keuze maakt dat wij. 
is dat correct dan, voorzitter? 
 
De heer MATTHIJSSEN: Nou, dan verschillen wij iets van mening, want wij kijken niet alleen naar de 
ondernemers maar wij kijken naar heel Roosendaal, de hele binnenstad, pakken het integraal aan. 
Dus misschien kijken wij iets breder als u dat zou kunnen. 
 
De VOORZITTER: Ja, we gaan het straks allemaal beleven als u gaat stemmen. Ik kijk naar mevrouw 
Koenraad, fractie GroenLinks geen behoefte aan een tweede termijn. Wethouder? Wethouder? Nog 
behoefte aan een tweede termijn? 
 
De heer LOK: Ik heb geen vragen gehoord. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat is zo. Dus geen. Oké. Dan als ik het goed zie zijn wij toe aan 
besluitvorming. Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan stel ik voor dat onze twee amendementen worden 
samengevoegd tot één amendement. En dat voorwerk is inmiddels al verricht dus als u dat dan zo 
meteen toestaat dan kan dat ook gedeeld worden met u. 
 
De VOORZITTER: Ja, laat ons dan zo doen, ik kijk even naar de griffie. Is dat op papier, want dan 
trekken we die twee in en dan krijgen we één nieuwe dus ik zou zeggen deel het even dan rond. En 
dan moet u nog even dat nieuwe amendement nog even formeel even indienen, qua tekst en dan 
zullen we dat in goede banen leiden, maar ik, ja komt u maar even achter het katheder. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, amendement “Degelijk financieel kader binnenstad en ontwikkeling 
binnenstad exclusief Mariadal en Stadskantoor”. Besluit: “Beslispunt 1: De koers zoals geschetst in 
het binnenstadsrapport te onderschrijven als basis van nadere uitwerking omtrent fasering vervangen 
door “de koers zoals geschetst in het binnenstadsrapport met uitzondering van de passages die 
betrekking hebben op de ontwikkeling Mariadal en Stadskantoor als basis voor de nadere uitwerking 
omtrent fasering. Beslispunt 5, 6, 7 te vervangen voor een nieuw beslispunt 5 het college opdracht te 
geven voor de financiering uiterlijk 1 november 2014 in een apart raadsvoorstel aan de raad voor te 
leggen met daarin beschreven de ramingen van de verwachte investeringen, dekkingsmiddelen, 
ontwikkeling opbouw reservevoorziening en een controlemechanisme (dashboard), waarmee de raad 
per kwartaal de voortgang kan controleren en toetsen zoals gebruikelijk”. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dit  amendement krijgt mee nummer 5 dat heet “Degelijk financieel kader 
binnenstad en ontwikkeling binnenstad exclusief Mariadal en Stadskantoor” en daarmee zijn van tafel 
de amendementen nummer 1 en nummer 2 en daarvoor dus in de plaats amendement nummer 5. Ja 
u heeft het? Dank u wel, meneer Van Gestel. Oké. Wij zijn toe of u bent toe aan besluitvorming. Dat 
bent u. Dan gaan wij altijd zoals u weet over de amendementen stemmen, vervolgens over het al dan 
niet geamendeerde moedervoorstel, dat doen we per beslispunt 1 tot en met 7. En daarna stemmen 
we over de moties. Dan stel ik u als volgt voor, wij gaan eerst stemmen, ik kijk even of er geen 
onderlinge… laat ons beginnen met over de beslispunten maar even volgen, dat we beginnen met 
amendement nummer 5 en dat ziet op een amendering van het beslispunt 1 en de beslispunten 5, 6, 7 
die tezamen worden vervangen door het, door een nieuw voor te stellen beslispunt 5. Het zojuist 
ingediende amendement nummer 5 van de fractie van de VLP. Dat gaat nu in stemming. Heeft één 
van u behoefte aan een stemverklaring vooraf wat betreft dit amendement? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor amendement nummer 5? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 4, dat ziet ook op beslispunt 1 om dat de 
amenderen, dat is het amendement van de fractie van de Nieuwe Democraten, “Stadskantoor binnen 
afbakening binnenstad”. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit amendement? 
Niemand? Dan gaan wij erover stemmen. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor heeft 
gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan wij naar amendement nummer 3, ingediend door de fractie, 
fracties van de Partij van de Arbeid en de Nieuwe Democraten inzake het rapporteren via de Planning- 
en Control-cyclus. Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op amendement nummer, 
amendement nummer 3. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit amendement. Daarvoor 
hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten en de VLP. Het 
amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel, ongeamendeerd zoals het dus voorligt. 
Zoals gezegd per beslispunt en ik zal ook per beslispunt vragen of één uwer behoefte heeft op dat 
ene beslispunt een stemverklaring vooraf af te leggen. Het eerste beslispunt luidt, “de koers zoals 
geschetst in het binnenstadsrapport te onderschrijven als basis voor de nadere uit werking omtrent 
fasering en financiering”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Van Gestel, ga 
uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de fractie van de VLP is en blijft van mening dat zij voor 
ondernemers moeten zijn en ook voor een compacte binnenstad, ze zijn voorts ook van mening dat zij 
tegen de ontwikkeling van een nieuw Stadskantoor of het Mariadal perceel zijn. De Jeroen Bosch 
school hoeft van ons ook niet weg. Financieel drijfzand is niet aan te raden maar in ieder geval wel 
een goed controlemechanisme. Wat ons betreft een gemiste kans, maar dit kunnen wij dan ook niet 
ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Dan vraag ik u wie voor beslispunt 1 is. Voor beslispunt 1 bent u 
allen met uitzondering van de fractie van de VLP. Daarmee is beslispunt 1 aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Beslispunt 2 “de begrenzing van de binnenstad vast te stellen overeenkomstig de 
bij dit besluit behorende plattegrond afbakening nieuwe binnenstad”. Op dit punt één uwer behoefte 
aan een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor beslispunt 2? Daarvoor, 
daarvoor, bent u bij unanimiteit. Bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Besluit 3 “het college opdracht geven om de detailhandel binnen de nieuwe 
grenzen van de binnenstad maximaal te faciliteren”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Niemand? Wie is voor beslispunt 3?  Daarvoor bent u, dat vindt u met z’n allen… ook de Partij 
van de Arbeid? Ja? Oké, dan zijn wij hier unaniem over. Aldus. 
 
De VOORZITTER: 4, “het college opdracht geven de vorming van een binnenstadsorganisatie te 
faciliteren”. Stemverklaring vooraf gewenst? Niemand? Wie is voor beslispunt 4? Dat bent u met z’n 
allen bij unanimiteit aanvaard. 
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De VOORZITTER: Beslispunt 5, “het krediet van 250.000 euro voor de oprichting van de 
binnenstadsorganisatie te dekken uit de terug storting in de bestemmingsreserve majeure opgave”. 
Op dit punt nog een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie is voor agenda, beslispunt 5? 
Eveneens bij unanimiteit, nee met uitzondering van de fractie van de VLP is beslispunt 5 aanvaard. 
 
De VOORZITTER: 6, “het college opdracht te geven om de nadere uitwerking omtrent de 
investeringsimpuls te betrekken bij de totstandkoming van de begroting 2015”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij op dit beslispunt uw oordeel vragen. Wie is voor 
beslispunt 6? Daar heeft u allen voor gestemd met uitzondering van de fractie van de VLP. Het 
beslispunt is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: 7, “het college opdracht te geven om jaarlijks te informeren over de voortgang”. 
Eén uwer een stemverklaring hierover? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor beslispunt 7? 
Daarvoor heeft u gestemd met z’n allen, met uitzondering van de fractie van de VLP. Daarmee is 
besluitpunt 7 aanvaard. En daarmee is ook het hele moedervoorstel als zodanig aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik, ik geloof, geloof dat wij, dat wij  toe zijn aan de het sluiten van 
deze vergadering…. 
 
De heer VAN GESTEL Voorzitter, er zijn nog twee moties…. 
 
De VOORZITTER: Acht natuurlijk de moties… Ja, zeker. Dat is heel goed van u. Fijn dat u er ook bij 
bent. Wij gaan stemmen over de moties, zo is dat. Motie nummer 1 “Gedegen oplossing voor 
marktbezoekers, marktkooplieden en locatie”. Motie van de VLP. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op deze motie? De heer Van Poppel, ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, de SP die gaat deze motie niet steunen. We gaan er inderdaad van 
uit dat de ondernemers, dus ook de marktkooplui en de Roosendaalse bevolking betrokken zijn en 
blijven bij de besluitvorming over de locatie van de weekmarkt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niet het geval. Wie is voor motie nummer 1? 
Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan tenslotte motie nummer 2 “Samen doen we het”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? De heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de motie is wat de VLP betreft volkomen overbodig en daarmee 
ook eigenlijk ook belangeloos om daar niet voor of tegen te zijn, dus aangezien u toch in stemming 
overgaat zullen wij daar niet voor zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, wij hebben onze eigen interpretatie en gedachte over de constateringen en 
meningen, wij zijn ons echter wel bewust dat het dictum geldt als opdracht aan het college vandaar 
dat de PvdA deze motie kan steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Wie is voor…. Ben ik iemand vergeten? Ja, heer Schijvenaars, ja neem me niet 
kwalijk. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, wij snappen ook wel dat uiteindelijk het dictum geldt maar 
het is toch wel een typische SP-motie, voorzitter, met al die voorbehouden en daar gaan wij niet mee 
akkoord. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand vergeten, over het hoofd gezien? 
Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 2? Daarvoor hebben gestemd u allen met 
uitzondering van de fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten. Daarmee is motie 2 aanvaard. 
 
4. Sluiting 
De VOORZITTER: Dat zo zijnde veroorlooft mij op te merken dat ik u raad en via u raad onze gemeente 
en haar ommelanden feliciteer met dit besluit. De raadsvergadering is gesloten. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 21.19 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 4 september 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


