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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING DONDERDAG 5 JULI 2018 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 

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

28 juni 2018 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 38 Raadsvoorstel opnemen Islamitische scholen in Plan van Scholen 2019-2022 

 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 39 Jaarstukken 2017 
b. Voorstel 40 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal 
     (tankstation) 
 

7. C-Categorie 
a. Vraag en antwoord VLP -  Glasvezel in Wouw kan sneller 
b. Ingekomen brief – Integraal Verkeersplan Nieuwstraat 
c. Eigenstandige motie VLP-PvdA-D66-SP Subsidie Openluchttheaters 
 
8. Sluiting 

 

Aanwezig: 

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

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

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

A.A.B. Theunis, wethouders 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
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E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
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Raggers (D66), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst),  M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten 

(VVD), L.C. Villée (GroenLinks),  A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), dhr. M.S. 
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1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren. Het is 19.30 uur en dat betekent dat ik de raadsvergadering open 
en u allen van harte welkom heet. Afmeldingen voor vanavond heb ik binnen van de leden mevrouw 
Roeken en de heer De Regt. En de heer Van den Beemt komt iets, waarschijnlijk iets later binnen. En 

voor het overige zijn we allemaal in huis. Dat zo gezegd zijnde ben ik meteen toe ook bij de opening 
tot beëdiging als burgerraadslid namens de fractie van D66 mevrouw Homma. Ik wil haar vragen naar 
voren te komen en de belofte af te nemen. En mag ik u vragen om te gaan staan als u daartoe in de 
gelegenheid bent. 
 
De VOORZITTER: Als u het kunt horen. Ik vraag u voor de belofte voor het burgerraadslidmaatschap.  

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de burgerraadslid van deze gemeenteraad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb beloofd. Ik 
verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal 
zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid van de 
gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen. 

 
Mevrouw HOMMA: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: U bent bij deze geïnstalleerd. 
 
<Vanuit de raadszaal klinkt applaus.> 

 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor een poosje dat u mevrouw Homma kunt feliciteren.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering.  

 
De VOORZITTER: Goed, dames en heren dan gaan wij voort met agendapunt 2.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dat is het vaststellen van de raadsagenda. Even vanuit het voorzitterschap meld ik 
u of u akkoord bent om toe te voegen aan de vergadering het voorstel tot benoeming, tussentijdse 

benoeming van een nieuwe lid van de Agendacommissie. Dat betreft mevrouw Gepkens. En ik zou 
dat dan willen toevoegen onder agendapunt 5 en dan nummertje B, dat we het daar als hamerstuk 
behandelen als u daarmee akkoord bent. Dat is het geval. Dan is dat agendapunt 5.b. Anderen nog 
van u raad over de agenda? Meneer Hamans? 
 
De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een ordevoorstel mede namens de fracties van 

GroenLinks, Partij van de Arbeid, VLP, SP en D66 over agendapunt 6b raadvoorstel afgifte 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum Roosendaal. In de Commissie hebben wij diverse 
bedenkingen geuit en vervolgens zijn wij ingegaan op het aanbod van de portefeuillehouder om deze 
bedenkingen verder te bespreken met een terzake deskundige ambtenaar, waarvoor dank. En daar is 
uitgekomen dat de behoefte bestaat aan aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing en tevens hebben 
wij gisteren schriftelijke vragen gesteld over de aanvraag voor het realiseren van een tweede 

tankstation, wat mogelijk voor het beoordelen van dit raadsvoorstel van belang kan zijn. En daarom 
zijn wij van mening dat het raadvoorstel nog niet rijp is voor besluitvorming en van de agenda 
geschrapt moet worden. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik snap uw voorstel. Mede namens de door u andere genoemde fracties ligt nu 
voor aan u raad de helft plus één dan is het besluit genomen als u het voorstel van de heer Hamans 

wilt volgen om dit punt van de agenda af te halen, dan moet u nu even uw hand omhoog steken. Wie 
is dus voor het voorstel van de heer Hamans? Ik geloof dat u dat allemaal bent met uitzondering van 
de fractie van de VVD, daar zit ik goed mee. Ja, dat betekent dat het voorstel van de agenda wordt 
afgevoerd als agendapunt 6.b. Anderen nog van u raad? Meneer Van Gestel en daarna kom ik bij 
mevrouw Gepkens. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het agendapunt aangaande de glasvezel in Wouw. Gelukkig 
stond gisteren op de dagmail in ieder geval een uitgebreid memo, zou ik het zo willen zien over dat er 
iets vertraging in zit, dus ik zou dat dan ook voor vanavond willen schrappen van de agenda.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, dat is het agendapunt…Ja, voordat jullie nu te grappig gaan 

doen… Agendapunt 7.a Glasvezel in Wouw kan sneller. Ook hiervoor geldt kunt u instemmen met het 
ordevoorstel van de heer Van Gestel om dit agendapunt van de agenda te halen. Als dat is dan raise 
your hands. Dat vindt u bij unanimiteit. De glasvezel is van de agenda af. Mevrouw Gepkens had ook 
het woord gevraagd bij het ordevoorstel. Ja. 
 
Mevrouw GEPKENS: Ja, voorzitter, bij agendapunt 5.a. wordt vanuit de Commissievergadering 

aangekondigd dat we met een motie zouden komen over de accenten uit het Bestuursakkoord en ik 
geef u aan dat die motie niet komt. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is agendapunt 6.a. Jaarstukken 2017 waarin in uw agenda nog een 
concept-motie, want het is pas een motie als die is ingediend, maar in ieder geval is aangekondigd 
maar die komt niet. Dus we nemen daar kennis van. Akkoord. Anderen nog van u raad over het, over 

de agenda? Niemand meer? Dan is dit het. U mag nog meer schrappen bedoelt de eerste wethouder 
te vertellen. Meneer Yap daartoe geënthousiasmeerd? Ja, u wilt ook iets van de agenda weg? 
 
De heer YAP: Voorzitter, in de agenda staat bij agendapunt 6.a dat de PvdA een amendement heeft 
aangekondigd, daar is het ook bij gebleven, dus. 
 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Het college ziet dat het liefst.  
 
De heer YAP: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dus dat komt ook niet. 
 

De heer YAP: Niet vanuit ons komt er iets. 
 
De VOORZITTER: Leuk dat u het zegt maar van ons komt er geen eerste termijn. 
Nee, nee, nee. Maar goed de agenda blijft, blijft wel op de agenda staan maar u komt niet met het 
amendement. Duidelijk. Anderen nog van u raad, ja niet over wat u nu niet gaan indienen maar over 
de agenda voor punten. Nee? Dan is dit het spoorboekje voor vanavond. Ik heb nog uit betrouwbare 

bron vernomen dat één uwer vanavond op vakantie gaat naar een heel ver oord. Ik weet niet wie dat 
is, als u zegt van als we maar beetje kunnen opschieten dan ben ik ook eerder met m’n gezin weg. En 
ik heb dat toegezegd. Adriënne we gaan hoor! Hoppa! Goed de sfeer zit er goed in en dat moeten we 
hebben want we gaan hierna ook weer op reces, dus dat moet ook allemaal een beetje vrolijk blijven.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 

28 juni 2018 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 28 juni jongstleden. Er 
zijn bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Mag ik hier dan van uitgaan dat u 
akkoord bent met die besluitenlijst? Dat is het geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4. 4.a ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de afhandeling van 
die ingekomen stukken zoals wordt voorgesteld? Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: 4.b Dat zijn schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld en schriftelijk zijn 

beantwoord en dan is er zeg ik ook tegen de nieuwe raadsleden de mogelijkheid om een, mondeling 
een aanvullende vraag nog te stellen aan de portefeuillehouder. Dat doen we altijd zeg maar een dag 
van tevoren bij de griffie melden. Ik controleer even of het klopt dat ik er twee heb. Dat is de fractie 
van de Roosendaalse Lijst inzake storing Doel in het nucleaire gedeelte. En vragen van de, namens 
andere diverse fracties en de fractie van de Nieuwe Democraten inzake de snelle fietsverbinding en 
ontsluiting Tolberg. Zijn dat de twee vragen die nader mondeling antwoord vergen? Dat klopt? Dan 
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begin ik met ik denk de heer Van Broekhoven, ach ja ik moet even kijken waar u zit ja daar, inzake 
storing Doel. Ga uw gang. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u, voorzitter, allereerst voor de uitvoerige beantwoording van 
onze gezamenlijke vragen. Wat we helaas missen in deze beantwoording wat u als portefeuillehouder 

en de gemeente Roosendaal actief ondernemen in dit dossier. Ik heb het dan met name over 
communicatie, actieve lobby om de centrale eerder te sluiten en samenwerking met andere betrokken 
instanties. Kunt u hier een toelichting op geven? 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, meneer Van Broekhoven. Fijn dat u die vraag stelt, want  ja 
kennelijk is onvoldoende bekend wat uw burgemeester hierin doet. Weet dat ik ook DB-lid, Dagelijks 

Bestuur lid ben van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dat betekent dat alles met 
betrekking tot Doel en overigens ook Borsele samen met Zeeland altijd het DB passeert, omdat wij als 
Veiligheidsregio ook hebben besloten om te kiezen voor aanpak Doel om dat via de bestuurlijke lijn te 
doen binnen het verband van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant daarom heb ja ik het DB 
de afgelopen jaren kerncentrale Doel de afgelopen jaren ook regelmatig laten agenderen op onze 
vergaderingen. In die vergadering in het DB als voorstel naar het AB hebben wij ook de burgemeester 

van Woensdrecht de heer Adriaansen gevraagd en hij heeft daarin bewilligd om namens ons, de 
Veiligheidsregio nogmaals deel te nemen in de Bestuurlijke Adviescommissie Schelderegio. En dat is 
die Adviescommissie die onder andere zich buigt over de kerncentrale Doel. En daar hebben we voor 
gekozen omdat Woensdrecht nu eenmaal het kortste bij kerncentrale Doel ligt. En de heer Adriaansen 
heeft een eerder gesprek gevoerd met toen nog Minister Schulz, Schultz van Haegen over Doel en de 
evenknie zat vanuit Limburg over de kerncentrale Tihange. En nu hebben Staatssecretaris Van 

Veldhoven en als wij daar ook mee spreken dan is het primair de heer Adriaansen die dat namens de 
Veiligheidsregio doet, waarbij ik aanteken dat door iedere burgemeester zelfstandig, burgemeester 
van Bergen op Zoom en anderen natuurlijk altijd gerechtigd zijn om daarnaast ook eigen kanalen te 
openen. Daarover ook geen misverstand. Wij hebben in het DB een onderzoek van de Katholieke 
Universiteit Leuven ook besproken in dat Veiligheidsregio en dat hebben we ook neergelegd en 
besproken met de Minister Schultz van Haegen, destijds Minister van Infrastructuur en Milieu. Ik heb 

in november 2017 de nieuwe sitemanagers, “site managers” zoals ze zo mooi zeggen in Vlaanderen 
van Doel de heer Moens en de nucleaire communicatie mevrouw De Klerck op gesprek gehad hier bij 
mij op de kamer op het Stadskantoor om A kennis te maken en B met elkaar te spreken over het 
communicatiebeleid, omdat en dat heb ik u ook schriftelijk geantwoord ik dat in dat nucleaire gedeelte 
ronduit belabberd heb gevonden en met mij vele, vele anderen. Ik heb in februari van dit jaar 
deelgenomen aan de nucleaire oefening Shining Spring allemaal niet zichtbaar voor de buitenwereld, 

maar wel dat we met een aantal burgemeesters en andere autoriteiten een hele serieuze oefening 
hebben gehad. Zo realistisch mogelijk, zodat als het misgaat wat ons dan allemaal te doen staat. 
Toen wij het signaal kregen dat er in dat nucleaire gedeelte een storing was opgetreden toen heeft de 
Kabinetschef van onze Commissaris contact met mij gezocht als DB-lid, omdat ze ook weten wat 
vanuit dit gebied in het verband van de Veiligheidsregio ik aanspreekbaar ben. En bovendien heb ik 
ook contact gelegd met de directeur van onze Veiligheidsregio de heer Van Lieshout om te zorgen dat 

communicatie echt, echt verbetert. Nou er is een hele reeks aan opgevolgd, de Commissaris heeft 
een brief gestuurd, andere raadsleden, gemeenteraden, kortom de Minister zelf die ook met haar 
Belgische ambtsgenoot daarover heeft gebeld. Kortom, daar zitten we op. En wat ik nog kan melden is 
dat we in oktober van dit jaar, de datum is nog niet bekend, maar daar hebben we als BD ook voor 
gezorgd dat er een informatiebijeenkomst komt voor u allen. En u allen zijn dan de gemeenteraden 
van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen en leden van Provinciale Staten en 

die bijeenkomst zal worden gehouden in ons gebied. We horen nog precies waar. Maar ook daarin zit 
uw burgemeester volop in de organisatie. En wat ik tot slot daarover kan zeggen is dat wij als 
bestuurders hebben gekozen voor de bestuurlijke lijn en niet voor de politieke lijn. Ik vind het goed en 
dat meen ik dat u als gemeenteraadsleden en als politici ferm en fier zegt in de krant en buiten en of u 
met spandoeken naar Brussel gaat want wij willen dat Doel sluit, dat is uw verantwoordelijkheid. U zult 
mij daar niet over horen, maar de burgemeesters doen dat niet. Wij weten waar we over gaan, maar 

wij weten ook bestuurlijk waar we niet over gaan. En we hebben gekozen in het lobbycircuit en in de 
diplomatieke sfeer met onze Belgische vrienden, want die willen wij ook niet verstoren op dit dossier 
omdat we elkaar op andere dossiers ook heel erg nodig hebben. Dat wij als burgemeesters niet gaan 
roepen Doel moet dicht, dat hebben wij afgesproken in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
en daar hou ik mij zeer aan. Laat onverlet dat u uw verantwoordelijkheid doet, uw ding doet maar 
beschouw dat niet als een burgmeester van Roosendaal die minder actief op dit dossier zit. Maar 
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vanuit mijn bestuurlijke rol en dat is een andere rol dan de politieke. Ja, indringender kan ik het niet 
maken en nogmaals wij krijgen een vervolgbijeenkomst na de zomer in het najaar over Doel. Voor dit 
moment voldoende? Akkoord. Dan gaan we naar de snelle fietsverbinding en ontsluiting Tolberg. 
Mevrouw Bozkurt, ja? 
 

Mevrouw BOSKURT: Dank u voorzitter. Wij danken u voor de antwoorden namens het college 
gegeven. De voorkeur waar u het over heeft in het antwoord op vraag 5 laat de mogelijkheid open om 
in geval van langdurige stremming van andere toe- en uitvalswegen Tolberg het fietspad gebruikt kan 
worden door ander gemotoriseerd verkeer. Welke voorwaarden zijn eraan verbonden om inderdaad 
de ontsluiting open te stellen bij langdurige stremming en wat heet in uw visie langdurig? Dank u wel, 
voorzitter. 

 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u legt het woord voorkeur zoals in het antwoord staat wat 
anders uit dan wij hebben bedoeld. Bedoeld is te zeggen dat een regionale fietsroute tussen twee 
steden bedoeld is als een fietsroute, een mooi vrijliggend fietspad. Nou en daar kunnen sowieso geen 

auto’s op dat is ook niet de, dat hoort ook bijna bij de eis van de Provincie. Enkel zoals wij aangeven 
maakt dit fietspad, de aantakking van Tolberg op dat fietspad, want hij moet eigenlijk van centrum 
naar centrum, vandaar dat hij ook bij de Wouwse weg begint en eindigt in het centrum van Bergen op 
Zoom. Maar omdat we ook weten dat er veel mensen over Tolberg fietsen willen we daar een 
aantakking bij maken. En daarbij maakt dat fietspad tussen aanhalingstekens een stukje gebruik van 
een bestaande weg, de Bulkenaarsestraat. Overigens mag je er niet rijden als je er niet woont, maar 

er rijden er meer dan er wonen heb ik wel eens de indruk. Dus bij voorkeur autovrij, maar omdat we 
gebruik maken van een bestaande weg mag op die bestaande weg natuurlijk die mensen die daar 
wonen wel met de auto rijden. We gaan hem verder nergens voor openzetten, het is een fietsroute. 
Het zou gevaarlijk worden als je op de fietsroute met teveel auto’s gaat rijden. Want dat levert weer 
andere dingen op, dus de voorkeur is liever niet maar omdat we van een stukje van een gewone weg 
gebruik maken mag op dat stukje gewone weg natuurlijk ook de auto. Maar het is niet bedoeld als een 

soort permanente ontsluiting bij calamiteiten. Dat is het niet, dat is het nu ook niet. De 
Bulkenaarsestraat ligt er nu ook, je mag er nu ook niet rijden en dat blijft.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dat is het voor dit moment. Dank u wel.  
 
c. Actielijst en motielijst 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.c de actie- en motielijst. Ik pak even de actielijst als eerste. De 
heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ik heb u onlangs gevraagd om inderdaad een 
actualisatie van de actielijst, omdat ik zag dat daar toch wat verouderde punten op stonden. Ik heb 
geconstateerd dat er van de 20-25 die ik miste er inmiddels een hele hoop wel opgelost zijn, waarvoor 

dank. Maar ik zie er nog een paar openstaan. Ik wil u allemaal tijd besparen. Wellicht dat het 
zomerreces binnen het college een mooi momentum is om het allemaal per portefeuillehouder eens 
rustig door te nemen op het gemak, zodat we na de zomer effectief die actielijst wat kunnen 
uitdunnen, want hij wordt wat groot.  
 
De VOORZITTER: Lijkt me een goed voorstel om even de boel op te schonen. Ja, zullen we doen. 

Dank u wel. Dan de motielijst daar hebben we geen aanmeldingen voor gehad om daar een 
opmerking over te maken.  
 
5. A-Categorie 
a. Raadsvoorstel opnemen Islamitische scholen in Plan van Scholen 2019-2022 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar agendapunt 5, 5.a. het raadsvoorstel opnemen Islamitische scholen 

in Plan van Scholen 2019-2022. Ik weet in elk geval dat mevrouw Suijkerbuijk-Ader een 
stemverklaring wil afleggen. Ik wil graag daarvoor de gelegenheid bieden. 
 
Mevrouw SUIJKERBUIJK-ADER: Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie stemt in met het 
raadsvoorstel, maar we willen wel graag de aantekening naar voren brengen namelijk dat de 
aangegeven prognose van SIPO ons nog steeds niet realistisch of volledig lijkt. Met name het 
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begingetal van 264 leerlingen in 2019 en de één op één vergelijking met de gemeente Bergen op 
Zoom. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad een stemverklaring? De heer Verstraten? 
 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel. De oprichting van de Islamitische basisschool in Roosendaal 
past volledig binnen de kaders van vrijheid van onderwijs. Toch vindt de VVD dat we hier kunnen 
spreken van een beetje een gemiste kans op maatschappelijke integratie. We zouden dan ook liever 
zien dat alle kinderen samen naar school gaan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw, ik weet uw roepnaam maar dat ga ik nu niet doen, komt vanzelf hoor, 

mevrouw Van der Star. 
 
Mevrouw VAN DER STAR: Dank u wel, voorzitter. De VLP is voor de geloofsvrijheid en we zijn ook 
van mening dat we de Grondwet moeten respecteren. Wel zijn wij kritisch over de Islamitische school. 
De reden hiervan is dat wij het vestigen van een nieuwe school dat gevolgen heeft voor de overige 
scholen binnen de gemeente inclusief de weg die wij zijn ingezet met de VVE. Daarnaast vraagt VLP 

zich af of het stichten van een Islamitische school bijdraagt aan de integratie in de Roosendaalse 
samenleving. Wij gaan er dan ook vanuit dat de wethouder dit blijft monitoren. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan is bij hamerstuk, 
hamerslag het raadsvoorstel aanvaard.  
 

b. Raadsvoorstel tussentijdse benoeming lid Agendacommissie 
De VOORZITTER: Dan het raadsvoorstel tussentijdse benoeming lid van de Agendacommissie. 
Mevrouw Gepkens is daarvoor de kandidaat kan ik ervan uitgaan dat u bij hamerslag dit raadsvoorstel 
aanvaard en daarmee de benoeming van mevrouw Gepkens. Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
6. B-Categorie 

a. Raadsvoorstel Jaarstukken 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, 6.a de Jaarstukken 2017. Ik noteer even in eerste termijn wie van u 
daarover het woord wenst te voeren. Dan beginnen we bij mevrouw Gepkens aan u het woord achter 
het katheder. 
 
Mevrouw GEPKENS: Achter het katheder. 

 
De VOORZITTER: Ja, dat is de raadsvergadering. 
 
Mevrouw GEPKENS: Sorry. Oké, is gebeurd. Dank u wel. Voorzitter, onlangs heeft het college de 
gemeenteraad geïnformeerd over de Jaarstukken. Daar was de fractie van GroenLinks blij mee omdat 
het voornamelijk betrekking heeft op hetgeen er in de vorige raadsperiode speelde en uiteindelijk het 

vorig jaar is gerealiseerd. Het resultaat zeker in financiële zin is bemoedigend en dat wordt bevestigd 
in het accountantsrapport. De aanbevelingen uit die rapportage gaat het college verwerken in een 
plan van aanpak. Het mag duidelijk zijn, voorzitter, dat onze factie daar naar uitkijkt want met name 
het cyberrisico en de financiële perikelen in het Sociale Domein vragen om actie. Wat betreft 2017 is 
er een voordeliger resultaat dat voornamelijk bestemd wordt voor zaken die vertraagd zijn of uitgesteld 
moesten worden. Dat is heel logisch en de GroenLinks-fractie kan dan ook instemmen met het 

raadsvoorstel inzake de Jaarstukken 2017. Als het gaat om de financiële vertaling van de ambities, 
deze nieuwe bestuursperiode zullen die op verschillende manieren aan bod komen. De voltallige raad 
is aan het werk gegaan om een zogenaamde raadsagenda op te stellen, dat is een plan met daarin 
verwoord wat de raad in deze bestuursperiode gerealiseerd wil zien. En natuurlijk doen we dat in de 
lijn van het Bestuursakkoord met de volledige raad. Vorige week was er een eerste sessie, dus het zal 
wel even duren voordat er een compleet plan ligt van de hele raad. GroenLinks werkt daar in ieder 

geval van harte aan mee. En natuurlijk gaat ook het college aan de slag voor de toekomst. Normaliter 
start de vertaling van het Bestuursakkoord in zijn volle omvang bij de nieuwe cyclus, dus bij de 
Kadernota voor de Begroting 2020 en die zal dus zoals gebruikelijk het komend voorjaar ter 
besluitvorming voorliggen. Maar zo hoopt onze fractie het college zal er niet op willen wachten. Onze 
vraag is dan ook of u kunt toezeggen of u bij gelegenheid van de Begrotingsbehandeling het komend 
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najaar enkele concreet uitgewerkte plannen kunt voorleggen aan de raad? Uiteraard afhankelijk van 
de budgettaire ruimte. En we horen graag van de wethouder Financiën of dat haalbaar is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Gepkens. Niemand anders van u raad in eerste termijn? 
Niemand over het hoofd gezien? De wethouder. 

 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Wellicht aan u raad toch een klein dilemma voorleggen 
van uiteraard als we kijken naar het Bestuursakkoord het college dient dat Bestuursakkoord natuurlijk 
uit te voeren. En dat doen we ook vol enthousiasme zeker ook het aspect van bestuurlijke 
vernieuwing. Laat dat duidelijk zijn. Als je kijkt naar de prioriteiten dan in de concept-motie die wordt 
niet ingediend daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar daar werden al een paar punten 

naar voren gehaald van het Bestuursakkoord. Ik kijk ook eventjes naar, bijvoorbeeld ik kijk naar het, 
dan heb je nog een akkoord het Burgerakkoord wat met burgers is afgesloten vorige periode. Daar 
werden ook prioriteiten genoemd. We namen kennis als college van een raadsagenda daar werden 
ook hele belangrijke punten genoemd. Als je dat bij elkaar optelt zijn dat toch al heel veel punten en 
wij raken dan een beetje in verwarring als college welke punten moeten wij nou concreet uitwerken. 
De Begroting die wordt deze zomer gemaakt en de concept-Begroting die moet er liggen ook in het 

college begin/medio september. Het is natuurlijk onmogelijk om daar hele concrete plannen te gaan 
maken. We zijn ook van mening, dan spreek ik namens het college, dat ook weten, dat ook het maken 
van de concrete plannen zich even niet verhouden met wat wij verstaan onder bestuurlijke 
vernieuwing. We werken aan een proces waarin wij het liefst zien dat we vanaf begin december 
gezamenlijk met de raad gaan kijken vanuit prioriteiten. Als u uitgaande daar van beschikt over het 
financieel kader, want dat is wel essentieel waar het om gaat natuurlijk. En dan kijken dat we dat in die 

maanden met elkaar gaan opbouwen. In grote lijnen denken we, kijk ik naar mijn collega bestuurlijke 
vernieuwing, volgens mij zit het een beetje in de lijn? Dat, nou gelukkig dan. Dat is wel belangrijk en 
daar willen wij wel waarde aan hechten als we dit proces serieus nemen. Natuurlijk begrijp ik mevrouw 
Gepkens ook, moeten we ook absoluut, absoluut doen. Maar ik denk dat het gemakkelijk is ook, veel 
beter is om te kijken van als we met z’n allen over dat financieel kader beschikken, als we dat zien. 
Voor zover daar ruimte in is, het is een heel moeilijk jaar 2019 dat kan ik u wel voorspellen. En dan 

gezamenlijk op gaan bouwen welke prioriteiten daar richting Kadernota 2020, beter de lijn die wij dan 
voor ogen zien. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tweede termijn, anderen dan de eerste spreekster in de 
eerste termijn. Behoefte aan? Fracties die het woord wensen? Dan kijk in nog even naar mevrouw 
Gepkens behoefte aan een tweede termijn? Dan kan ik vaststellen dat u akkoord bent met de 

Jaarstukken. Ik zit even te kijken, nou dat hoef ik allemaal niet op te lezen dat hele voorstel. U bent 
akkoord met de Jaarstukken 2017. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik heb er zin in, overigens altijd. 
 
b. Raadsvoorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Spectrum te Roosendaal 

(tankstation) 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda geschrapt en komt op een later 
moment aan de orde in de raadsvergadering. 
 
7. C-Categorie 
a. Vraag en antwoord VLP -  Glasvezel in Wouw kan sneller 

Dit agendapunt is geschrapt van de agenda en wordt op een ander moment ter bespreking in de raad 
geagendeerd. 
 
b. Ingekomen brief – Integraal Verkeersplan Nieuwstraat 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b, 7.b dat is een ingekomen brief inzake het Integraal 
Verkeersplan Nieuwstraat. Wie wenst van u raad daarover in eerste termijn het woord? De heer Van 

Gestel ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, om toch in ieder geval in dit dossier de laatste stand van zaken 
helder op ons netvlies te hebben, want het is een doorlopend proces zou ik bijna willen zeggen, 
hebben wij van de bewoners in ieder geval een bericht gekregen naar aanleiding van het 
krantenartikel van BN DeStem. En daar proberen ze in die mail  ieder geval een iets genuanceerder 
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beeld weg te zetten dan in de media is ontstaan. En ik vindt dat goed om dat zometeen ook te laten 
bevestigen, hopelijk aan de andere zijde van de tafel. Want dat zou namelijk in ieder geval aangeven 
dat het proces inderdaad een continu proces is en ook doorgaat. Ze zeggen namelijk dat het overleg 
in respectvolle sfeer heeft plaatsgevonden, dat is goed om te horen. En ze geven aan dat tijdens het 
gesprek er geen nieuwe inzichten of uitgangspunten op tafel kwamen, dat zou je wel kunnen 

verwachten. Ook de ondernemers bleven bij hun standpunt. Daar was op zich geen ruimte. Wel 
zeggen ze hier de verkeersdeskundige heeft toegezegd om de opdracht aan Goudappel Coffeng iets 
uit te breiden, zodat deze meer in lijn komt met de inhoud van de aangenomen motie. Het voorlopig 
concept is inmiddels door ons ontvangen, maar wordt pas in augustus met de bewoners besproken. 
Tot zover en als dat klopt voorzitter is het wat de VLP betreft ook een tot zover en dan horen wij na de 
zomer wel wat daar dan weer de uitkomsten van zijn geweest.  

 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Yap? Nee, niet meer? Oké. Anderen nog van u raad? Dat is 
niet het geval. Wethouder Lok? 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het helemaal eens met meneer Van Gestel. Ik was zelf 
expres niet bij dat gesprek, maar dat doen de deskundigen en onze ambtelijk staf. Die gaven mij 

hetzelfde terug over de respectvolle manier waarop partijen met elkaar hebben gesproken en waarin 
naast de vragen die in de motie zijn opgeroepen, ook vragen aan zijn toegevoegd, nou ja vragen, ja 
vragen van de bewoners. En die worden allemaal keurig, die zijn allemaal keurig opgepakt. Een 
eerste concept ligt er, ligt bij de bewoners en die hebben zelf gevraagd om het na de zomervakantie 
ergens in augustus met elkaar te gaan bespreken. Dus dat klopt.  
 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u raad? Dat is 
niet het geval. Dan is dit punt afgewikkeld.    
 
c. Eigenstandige motie VLP-PvdA-D66-SP Subsidie Openluchttheaters 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar 7.c Eigenstandige motie van de fracties van de VLP, Partij van 
de Arbeid, D66, SP inzake Subsidie Openluchttheaters. Wie van u raad wil in eerste termijn het 

woord? Ik heb twee sprekers genoteerd, de heer Van Zalinge en de heer Goossens. Dat klopt voor 
eerste termijn? De heer Van Zalinge. En als ik het goed heb is dit uw maiden speech. Ja, nou dat is 
niet gering, want dan wordt u niet geïnterrumpeerd en dat kan ontzettend plezierig zijn. Het is geen 
uitnodiging om heel lang… Ga uw gang. 
 
De heer VAN ZALINGE: Goed, ja we hebben vorige week uitgebreid in de Commissie over deze motie 

gesproken en mijn indruk was dat het redelijk breed gedragen gaan worden. Dus ik wil overgaan tot 
het indienen van de motie. Eigenstandige motie “Subsidies Openluchttheaters”. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 5 juli 2018, gehoord hebbende de beraadslagingen. Ga ik gelijk 
door naar het besluit. Punt 1 het college opdracht te geven om voor de Begrotingsbehandeling met 
een voorstel te komen voor een structurele bijdrage aan de Openluchttheaters. Punt 2, het college te 
verzoeken tot een onderzoek in samenspraak met de Stichting Beeld Roosendaal en het Bestuur 

Openluchttheater Vrouwenhof naar een optimale facilitering van het Openluchttheater binnen het 
Stadspark Vrouwenhof. En punt 3 dit onderzoek af te ronden voor de begrotingsbehandeling. En de 
motie is ingediend namens de VLP, PvdA, D66 en SP. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 1 heet “Subsidie Openluchttheaters” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Goossens van de fractie van de Roosendaalse 

Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. We behandelen in onze termijn twee zaken, proces en 
inhoud. Voorzitter, het proces. Voor de Roosendaalse Lijst is het van het grootste belang dat 
subsidies voor cultuur eerlijk worden verdeeld door en over het gezamenlijke cultuurnetwerk. Elke 
vereniging, stichting of professional moet in Roosendaal kunnen opbloeien. Dus om snel via de raad 

meer subsidie voor de Openluchttheaters te regelen onder het motto van u roept en wij maken een 
motie en daarbij de andere spelers in het culturele veld achter te laten ambiëren wij niet. Want dat 
betreft een precedentwerking, kloppen er volgende week andere partijen aan wat doen we dan? Het 
indienen van een vergaande eigenstandige motie houdt heel wat in. De persoonlijke communicatie 
van de heer Van Zalinge is goed geweest en frequent, dank u zeer. Maar andere belangrijke aspecten 
van de behandeling zijn niet goed uit de verf gekomen, zoals informatiedeling, koppelingen met 
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partners en communicatie. Zodoende was de behandeling warrig, niet concreet en zonder duidelijke 
beantwoording van onze vragen. En het resultaat is dat het gaat van het ene uiterste, meer geld naar 
het andere uiterste, wethouder lost u het voor ons op. Voorzitter, concluderend over het proces we 
vinden het niet de weg die we in deze vorm nogmaals moeten willen behandelen. We hebben het wel 
gedaan, maar voor ons is het de laatste keer geweest. Dit is niet goed voor de raad, niet goed voor de 

andere culturele aanbieders en zeker niet voor de Openluchttheaters zelf. Verbreding is 
samenwerking en samen denken maakt dat één en één drie is. Voorzitter, de inhoud. De 
Roosendaalse Lijst is van mening dat Openluchttheaters faciliterend zijn voor culturele activiteiten. Ze 
zijn goed voor citymarketing en de Openluchttheaters zijn goed voor haar inwoners. Betrek deze dan 
ook in de planvorming. Onze concrete vraag aan de indiener en aan de wethouder gaat u met deze 
motie de bewoners betrekken in de planvorming rondom Openluchttheater Vrouwenhof? En de 

tweede vraag aan de indiener en wethouder, bent u het met ons eens dat de gemeente zich breed 
moet oriënteren op alle culturele aanbieders en ontwikkelingsmogelijkheden en niet enkel op deze 
twee Openluchttheaters. De Roosendaalse Lijst pleit ervoor de subsidieverdeling cultuur niet hapsnap 
te doen maar in zijn geheel te laten doen door het Cultuurnetwerk, zodat iedereen erop vooruit gaat. 
Onze derde vraag aan de indiener en de wethouder bent u het in het licht van deze motie met ons 
eens dat cultuursubsidies geheel via het Cultuurnetwerk moeten lopen, zodat iedereen erop 

vooruitgaat en zodat de samenwerking optimaal is. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Ik heb 
niet genoteerd maar ook niet gezien, dat klopt. Dan is het antwoord aan de portefeuillehouder, 
wethouder Theunis. 
 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste instantie dank aan de indiener dat ik ook nog 
even mee mocht denken bij de motie. En ik had al aangegeven de eerste versie van de motie, daar 
had ik heel veel moeite mee. Sterker nog die had ik ook bijzonder ontraden. En ik vertel u daar had ik 
een paar redenen voor. In de motie stond het toekennen van een subsidie. Ik had enorm veel moeite 
met die term subsidie. Binnen cultuur primaat dat hebben we besloten met elkaar het verlenen van 
subsidie gaan we in handen leggen van de Stichting Cultureel Netwerk, dat is van belang. Er stond 

ook een bedrag genoemd, hoogte van het bedrag ook daar had ik moeite mee. En dacht zoiets van op 
grond waarvan wordt de hoogte van het bedrag bepaald, dat moeten wij nog even in het midden laten 
om te kijken van wat is er nou echt nodig voor het Openluchttheater. Derde reden is ook dat het 
voorbij ging aan het feit als ik kijk naar het Openluchttheater waar het ging over, het gaat met name 
over de faciliteiten. Er is een problematiek dat kent u  in de faciliteiten het Vrouwenhof gaat ook met 
de openbare voorzieningen, met de openbare toiletten met een aantal andere voorzieningen waar 

men het over heeft. Ik heb, ik voer intensieve gesprekken met de Stichting Openluchttheater om te 
kijken van wat gaan we nou doen in de richting van de toekomst zo maar te zeggen. Ik had ook een 
beetje moeite met de motie moet ik eerlijk zeggen van ik ben net wethouder Cultuur. Ik had ook tegen 
de raad gezegd geef nu even tijd en ruimte om dat even met elkaar te bekijken. Als ik nu kijk de versie 
van de motie die er nu ligt, past dat eigenlijk goed. Wat dat betreft heb ik er geen moeite mee om deze 
motie uit te voeren. Past in de lijn zoals ik graag zou willen om ook in cultuur aan de slag te gaan. En 

waar ik op doel met name is net zo goed ook wat we gedaan hebben binnen sport, het gaat hier om 
voorzieningen, het gaat hier om een basisvoorziening, het gaat hier om een infrastructuur. Het gaat 
hier om accommodatie die ter beschikking wordt gesteld aan de Roosendaalse culturele verenigingen 
of stichtingen en dat moet u zien. En wij geven bijdragen, structurele bijdragen en geen subsidie. Voor 
de voetbalvereniging krijg ik bijvoorbeeld 6500 euro per jaar om een voetbalveld mede te 
onderhouden. De sporthal krijgt ook een jaarlijkse bijdrage, de schouwburg, De Suite. Want daarmee 

is het beleid er ook op gericht alle culturele hotspots in kaart te brengen. Ik meen het 
Openluchttheater is er één van, is een accommodatie die voor meer verenigingen, voor meer 
doeleinden gebruikt kan worden. Is echt een accommodatie. Overigens krijgt de Stichting al een 
jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van 2200 euro per maand en ik zou het liefst langs die kant kijken 
met de Stichting van is dat bedrag onvoldoende, gaan we kijken om die  kant om dat bedrag op te 
hogen met dan ook de deal met elkaar dat zoals we het nu ook al doen dat zij zorgdragen voor het 

beheer en onderhoud van het Openluchttheater. Dat vind ik een sterk concept, past ook, zal geen 
aanleiding geven met een precedentwerking want het past ook wat wij in de accommodatie-
infrastructurele zin al op sport doen, wat op cultureel gebied gebeurt en wat nog verder gaat. En tot 
slot voorzitter, u raad ook waar we dan ook nog mee aan de slag gaan locatie Bovendonk is ook zo’n 
culturele hotspot waar wellicht ook het zelfde van, voor kan gelden. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, voordat ik even terugga naar de indiener van de motie, anderen nog, 
andere leden van u raad nog in tweede termijn ik noteer het even hier, de heer Hamans. Niemand? 
De heer… Ja, ik kom bij u ook terug. Maar even eerst ja, de heer Villée. Oké. Begin ik bij de heer 
Hamans. En u heeft drie minuutjes, ja. Ga uw gang. 
 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we een mooie discussie gehad 
aan de ene kant over de Openluchttheaters die of het nu diamanten of parels zijn in ieder geval als 
juweeltjes mogen worden beschouwd. Maar aan de andere kant ook over de kanttekeningen die er 
zijn bij het toekennen van een structureel budget aan een individuele culturele instelling. Het CDA blijft 
van mening dat een verstandig subsidiebeleid betekent dat de schaarse subsidiegelden eerlijk worden 
verdeeld door initiatieven tegen elkaar af te wegen. Wij als gemeenteraad zouden er geen goed aan 

doen om bij elk initiatief dat bij ons aanklopt te vragen om een structureel budget zonder te kijken naar 
de eventuele gevolgen daarvan voor andere initiatieven die ons ook aan het hart gaan. Aan de andere 
kant zien we ook soms dat initiatieven of instellingen die van grote waarde zijn van de Roosendaalse 
samenleving geen goede basis kunnen vinden in onze huidige subsidiesystematiek. Dat pleit dan 
weer voor maatwerk. Laten we dan ook eens met elkaar van gedachten wisselen over de 
subsidiesystematiek als zodanig. Voorzitter, deze motie in de nieuwe versie geeft de opdracht om de 

Openluchttheaters optimaal te faciliteren en om een onderzoek te doen naar een structureel budget. 
Wij hebben vertrouwen in het college dat de uitkomst van dit onderzoek zal zijn een voorstel voor een 
verstandige budgettering, zeker gehoord hebbende de portefeuillehouder. En daarin kan rekening 
worden gehouden met de evaluatie van de maatschappelijke subsidies en de ontwikkelingen van het 
Cultuurfonds en andere punten die ook in de Commissie zijn geuit. Het CDA zal dan ook voor deze 
motie stemmen en kijkt met belangstelling uit naar het resultaat van het onderzoek. Dank u wel.  

 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hamans. Ik ga naar de heer Villée van de fractie van 
GroenLinks.  
 
De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me ook volledig aan bij de heer Sebastiaan 
Hamans met dezelfde zorgen over de subsidies. En in de Commissievergadering daarnaast is door 

ons burgerraadslid Nick Klaver al voldoende verwoord onder welke omstandigheden wij vinden dat wij 
wel akkoord kunnen gaan met deze motie. Maar nog even in het kort wij hebben nog een aantal 
vragen aan de wethouder. Want het is alleen zo dat als de wethouder aangeeft dat hij het geheel van 
het onderzoek, in de motie verwoorde onderzoek, is gekoppeld aan het totaal herwaarderen en 
opknappen van het totale Vrouwenhof gaan wij hiermee akkoord. En de subsidie mag geen blanco 
cheque zijn voor de heer Priem en vrijwilligers om dan  maar ongelimiteerd te kopen uit de 

snoepwinkel zoals hij zelf verwoord, het graag ziet. Er moeten wel eisen gesteld worden wat hij 
daarmee wel en niet mag doen. Alleen als we overtuigd zijn dat deze kwaliteit ook toegevoegd wordt 
dan gaan wij voor deze motie. Hoe ziet de wethouder dat? Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik even terug naar de sprekers in eerste termijn. De heer Van 
Zalinge wilt u nog gebruik maken van uw tweede termijn? Ja? Ga uw gang. En aansluitend de heer 

Goossens.  
 
De heer VAN ZALINGE: Nogmaals, blij met de steun. Ook met de woorden van de wethouder, doen 
recht aan de motie. We hebben samen inderdaad er al eerder over gesproken. Ik denk dat er een 
goed werkbare motie ligt waarbij we het pareltje ook wat net  weer aangehaald werd door de heer 
Hamans, het pareltje nog mooier kunnen laten glinsteren. En we hebben daar een fantastische 

culturele faciliteit. Als we het goed ontwikkelen is het ook pure reclame voor Roosendaal, dus bij deze.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst is niet gelukkig met het doorlopen proces. In 
de Commissievergadering hebben we ook een aantal duidelijke vragen gesteld aan de indiener en 

geen antwoord gehad. Ook vanavond stellen wij duidelijke vragen en we krijgen er geen antwoord op 
en dat vinden wij jammer. Wij hechten aan het betrekken van de inwoners en bewoners bij de vorming 
van een voorstel bij het Openluchttheater. Dus wij vragen zeker om die erbij te betrekken en ook 
zouden willen we vragen om de kracht van de culturele partners te stimuleren en ook erbij te 
betrekken en te volgen. De Roosendaalse Lijst is wel voor Openluchttheaters we vinden het een 
prachtige voorziening, we willen ze prachtig wegzetten en de mogelijke investering in faciliteiten willen 
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wij graag ondersteunen. De wethouder gehoord hebbende over het verbeteren van de mogelijkheden 
ook richting het culturele veld, want het Cultuurnetwerk we hebben het ook horen uitgesproken woord 
het Cultuurnetwerk verdeelt de subsidies cultuur, geven ons een positief gevoel over het OLT en we 
zullen deze motie daarom ook steunen met de gedachte die we net hebben uitgesproken. 
 

De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand meer vergeten van u raad in tweede termijn? Wethouder nog 
behoefte aan een reactie? Dat is het geval. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter, twee punten zoals de heer Van Zalinge vroeg van, of 
nee de heer Villée sorry, excuus daarvoor. Evident als je kijkt en dat zit onderliggend natuurlijk, dat 
doen we al een tijdje. We hebben ook het concept-parkenvisie liggen, waarin we kijken naar het  

concept van het hele Vrouwenhof, al jarenlang in ontwikkeling. En dat spreekt voor zich we weten, u 
kent ook de opvatting van Stichting Beeld dat de huidige plaats van het Openluchttheater niet de 
beste plaats is. Betekent niet dat die zou moeten verplaats worden, maar het is wel de moeite waard 
om daar naar te kijken. En het spreekt voor zich natuurlijk mocht dat een optie zijn, mochten we dat 
goed vinden ja dan is het ook het signaal om te kijken wat is nou de integrale visie op het Vrouwenhof. 
Wat dat betreft heb ik ook al de principe afspraak met Stichting Beeld na de zomer om er met elkaar 

over van gedachten te wisselen van hoe zien jullie dat nou en kunnen we elkaar ergens daarin vinden. 
Laat dat duidelijk zijn.  Ja en een beetje snoepen van de Stichting Openluchttheater, ik, ik probeer 
toch nog een poging. Ik zit op de lijn, ga kijken of dat in een voorstel kan zitten, ik zit toch sterk op de 
lijn hier absoluut geen sprake van subsidie. Er is sprake van een accommodatie van een infrastructuur 
die ten dienste staat van meer verenigingen en stichtingen. Dat wil ik ook met de Stichting 
Openluchttheater met elkaar afspreken, zo zit de Stichting Openluchttheater er ook in. Van het 

Openluchttheater mag meer gebruikers, als een sportvereniging eens een keertje op dat podium iets 
van een sport wil gaan doen met een publiek erbij zou dat per definitie ook in het Openluchttheater. 
Wij praten hier over een accommodatie, een voorziening, die wij eigenlijk financieren, voor een deel 
financieren als gemeente op basis waarvan we hopen dat verenigingen en stichtingen een pareltje 
worden. En dat vind ik het verschil met langs de bovenkant met subsidie in mijn ogen af en toe 
krampachtig proberen dat wij de pareltjes maken als gemeente, dat doen wij niet, dat doet die 

Roosendaalse samenleving. Maar wij doen nogmaals, proberen de goede voorzieningen, de goede 
hotspots, de goede accommodaties te realiseren op basis waarvan pareltjes. Maar dat gaat u 
terugzien in het voorstel, dus. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik denk dat wij toe zijn aan het stemmen over deze motie, motie 
nummer 1. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. 

Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd alle fracties, ja bij unanimiteit aanvaard. 
 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan kom ik toe aan het punt van de sluiting. Ik wens u allemaal een buitengewoon 

genoeglijk zomerreces. Een raadslid in het bijzonder die heel blij is nu. Maar ach we hebben de 

dingen besproken zoals ze zijn besproken, dus waarom moet het dan langer duren. Een hele mooie 

vakantie allemaal, lekker uitrusten, gezond weer terug en in september dan zien we elkaar weer in de 

nieuwe cyclus. De vergadering is gesloten.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  23 

augustus 2018. 

De griffier,                                                         De voorzitter,   


