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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 6 JULI 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 15 juni 2017 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c.  Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 36 1e wijziging gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant- 
    West 
b. Voorstel 37 Aankoop grond Takspui van AlleeWonen 
c. Voorstel 38 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 in Wouwse 
   Plantage 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 39 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 
b. Voorstel 40 Bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan veld B 
c. Voorstel 41 Bestemmingsplan ’t Zand 
d. Voorstel 42 Milieustraat 2.0 
e. Voorstel 43 Zienswijze Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Belasting- 
   samenwerking West-Brabant 
 
7. C-CATEGORIE 
 
8. Sluiting  

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

De heren: M.J. van der Aa (SP), H.W. Emmen (D66), M.A.K. van Heumen (SP) en P.R. Klaver (PvdA). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, we gaan beginnen. Goed. Dames en heren, de 
raadsvergadering is geopend. Ik heet u allemaal van harte welkom. En meld afwezig de heer Klaver 
van de fractie van de Partij van de Arbeid. Het is ja 21.40 uur. U weet dat ja u zelf rond een uur of 
23.00 uur wil stoppen. We kijken hoever we komen. Ik geef alvast nu u in overweging, denk daar maar 
eens even over na en zo, we hebben in het Presidium er wel over gehad. Maar de beslissing is aan u 
om volgende week 13 juli het is natuurlijk de laatste raadsvergadering of we beginnen… Ik krijg hulp 
en bijstand… Of we gaan, het is zo, ik voel me zo gesteund door ook buiten deze raadszaal. Maar we 
beginnen of iets eerder in de middag om het beetje ordentelijk te houden richting de avondklok van 
23.00 uur, vanwege het feit ook dat velen van ons overdag ook een drukke baan hebben. Of u zegt 
niets ervan 19.30 uur, maar dan douw ik door ook al wordt het ’s nachts 02.00 uur. Want die 
vergadering moet alles behandeld hebben ook voor onze verplichtingen richting de toezichthouder die 
Provincie heet. Dan kan ik het allemaal niet helpen, maar ik kan u verzekeren dat ook vergaderen tot 
in het nachtelijk uur op een gegeven moment komt u over een soort breekpunt heen, dan wordt u 
weer fris en fruitig en enorm humorvol. Dus ook dat is wel een ervaring die we met elkaar kunnen 
tegemoet gaan, ik ben voor alles in. Het is aan u. Ik hoor het tegen die tijd wel.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Nu geen tijd verliezend gaan wij naar de Raadsagenda. Wie wil over de 
raadsagenda het woord? Ja, de heer Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In de agenda staat opgenomen de behandeling van de 
actie- en motielijst. In de motielijst zijn een aantal zaken die volgens ons ten onrechte worden 
voorgesteld af te voeren in verband met het feit dat het nog behandeld moet worden. De Kadernota is 
nog niet vastgesteld en dat zijn nog wel de redenen die aangegeven zijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, dus u stelt eigenlijk voor om de motielijst nu in deze raadsvergadering niet door 
te lopen, maar na de behandeling van de Kadernota. En dan komt dat effectief neer op de 
eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces. 
 
De heer BEESEMS: Het niet…onweer… Maar dat is correct. 
 
De VOORZITTER: Maar daar komt het op neer. Dat lijkt mij een alleszins voor de hand liggend 
praktisch voorstel. Kunt u daarmee instemmen dat we de motielijst even verplaatsen naar na het 
zomerreces? Ja, dat vindt u allemaal met duimpje omhoog een geweldig idee. Dan gaan wij dat zo 
doen onder het bewuste agendapunt 4.c. Anderen nog van u raad over de agenda? Niemand? Dan 
gaan we het vanavond zo doen.  
  
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 15 juni 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 15 juni 
dit jaar. Er zijn bij de griffie geen voorstellen tot amenderingen binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan 
dat u conform bent? Dat bent u. Aldus besloten.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.a, 4.a dat is een lijst van aan u raad geadresseerde brieven. En kunt 
u instemmen met de wijze van afhandeling van die ingekomen stukken? Dat kunt u. Dan gaan wij dat 
conform doen.  
  
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de afhandeling van reeds eerder beantwoorde schriftelijke 
vragen, die ook reeds eerder schriftelijk zijn beantwoord. Bij de griffie zijn geen aanvullende vragen 
mondeling ingediend op hetgeen voorligt. Klopt dat? Dat klopt. Dan houden wij dat voor dit moment 
voor gezien. 



 
 

Verslag raadsvergadering 06 juli 2017     pagina 3 

 
c.  Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, 4.c. dan hebben we het alleen over de actie, actielijst. En ik 
krijg ambtelijk door dat de heer Brouwers van de fractie van de VLP een vraag had over het actiepunt 
raadsvoorstel Wieler Experience Red Band, zoals ik vanavond begrijp. En u heeft daar een vraag over 
aan de heer Theunis. Stelt u de vraag. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden op 11 mei daar nog een vraag over gesteld. 
Hoe het zat met die storting in de voorziening op Red Band die 15.000 euro, dat die eigenlijk niet 
afgeboekt had moeten worden, omdat dat al twee jaar geleden was. Ja heeft, de wethouder gaf aan u 
krijgt daar nog antwoord op. Tot op heden heeft, heb ik dat nog steeds niet gekregen. Dus onze vraag 
was de stand van zaken. Of de wethouder kan zeggen van ja u heeft goed opgelet meneer Brouwers 
en we hebben een vergissinkje gemaakt, dan kan het afgevoerd worden.  
 
De heer THEUNIS: Ja, excuses dat dat antwoord nog niet gegeven is, maar ik kan u zeggen dat het 
heel snel komt. Dat kan niet…  
 
De VOORZITTER: Komt dan nog, komt dan nog uw kant uit. Dit punt dan zo afgewikkeld. Anderen 
nog van u raad over de actielijst? Meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Er zijn een tweetal zaken op de actielijst waarvan ik denk 
dat het opgeschoond zou worden, maar misschien nog wel veel meer. 2011A1 daar staat in dat 
evaluatie de eerste helft van 2017 zou plaatsvinden. Volgens mij is die voorbij en ik heb geen 
evaluatie gezien. Dat is een. En ik wil meteen twee ook noemen als het mag. 
 
De VOORZITTER: Noem even voor de luisteraars thuis het onderwerp. Ja, aan het werk! Ging het 
over de binnenstad? 
 
De heer BEESEMS: Het gaat over project Nieuwe Markt. 
 
De VOORZITTER: Ja, binnenstad, oké, nee dan weten ze het thuis ook. En uw tweede punt. 
 
De heer BEESEMS: Het tweede is 2017A3 en dat betreft het omgekeerd inzamelen. De Nieuwe 
Democraten zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar de uitkomsten in de actielijst staat niets in wanneer 
daar een antwoord op zou komen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dan gaan we eerst voor dat eerste actiepunt naar de wethouder Lok en 
vervolgens het tweede actiepunt wethouder Theunis. De heer Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het is buitengewoon scherp opgemerkt van de Nieuwe 
Democraten dat we het eerste helft 2017 niet hebben gehaald. En dat klopt. Het gaat nu tweede helft 
van 2017 worden. Dat is een beetje flauw. Zoals u weet loopt er een rechtszaak en die hebben we 
tijdelijk on hold gezet op verzoek van de andere partij om een overleg te hebben. Dat overleg hebben 
we gehad en daar waren we redelijk uitgekomen naar ons idee. En dan ontstaat het probleem als 
twee juristen bij elkaar van twee partijen nou moeten gaan opschrijven wat we nou hebben 
afgesproken. En dat schijnt toch moeilijker te zijn dan u en ik waarschijnlijk denken, want die komen er 
niet meer uit. Dus dat betekent dat we opnieuw even in overleg moeten met meneer van Strukton en 
dan hopen we eruit te komen. En als dat niet lukt, ja dan blijft over dat de rechtszaak afgewacht wordt. 
Maar ik mag, ik hoop ook zelf wel een keer dat we het een keer afronden, want het sleept al heel lang. 
 
De VOORZITTER: Oké. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, ik zag de vraag van de containers. Ik weet bijna 100% zeker dat ik die vragen 
heb beantwoord. Maar ik ga dat even na. 
 
De heer BEESEMS: Het gaat over de evaluatie van omgekeerd inzamelen. Dan praten we over 
hetzelfde? 2017A3 op de actielijst. 
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De heer THEUNIS: U bedoelt nummer 2017A3. Ja, dat gaat over een toezegging de lijst met 
ontwikkellocaties waar nog geen ondergrondse containers worden geplaats. Volgens mij heb ik al 
eerder geïnformeerd over de locaties die we nog hebben bij de Jumbo Beethovenlaan, bij de Tolberg 
dat ik die al eerder aan u verstrekt heb die informatie. 
 
De VOORZITTER: We gaan het voor de zekerheid… 
 
De BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Dat is correct. Alleen de vlag dekt de lading dan niet, want het 
gaat over de vragen over omgekeerd inzamelen dat staat daar boven. En dat is iets anders dan alleen 
maar de containers. 
 
De heer THEUNIS: Ja, maar welke vraag heb ik dan niet beantwoord over omgekeerd inzamelen? 
 
De heer BEESEMS: Ik zoek de evaluatie daarvan, omgekeerd inzamelen. 
 
De heer THEUNIS: Ik heb u eerder geïnformeerd over het succes van de pilot die we gedaan hebben. 
En op grond daarvan vorige week ook nogmaals gezegd dat wij in het pilot gebied in ieder geval direct 
na de zomer met een voorstel komen om het daar definitief in te gaan voeren. Maar dat voorstel komt 
na de zomer naar u toe en dat is gebaseerd op het succes van de evaluatie.  
 
De VOORZITTER: Dan komt het bij de behandeling van dat stuk wellicht nog ter sprake. Anderen? 
Voldoende over de actielijst? Ja, dan nemen we verder kennis van de actielijst zoals die nu is 
geformuleerd. 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 36 1e wijziging gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-

West 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 5. Dat zijn de zogeheten hamerstukken. 5.a. is de 
eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West. Een 
uwer daarover behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan is dat aldus besloten.   
 
b. Voorstel 37 Aankoop grond Takspui van AlleeWonen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b aankoop grond Takspui van AlleeWonen. Iemand daarover 
behoefte om een stemverklaring over af te leggen. Meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De fractie van de Nieuwe Democraten heeft vragen 
gesteld vorige Commissievergadering met betrekking tot de gelden die gemoeid zijn met het 
aankopen en verkopen van. We zouden daar schriftelijk antwoord op krijgen dat hebben we niet 
gehad. We zijn het sowieso eens met het voorstel, maar we zijn ook heel benieuwd naar de 
antwoorden op onze vragen die we gesteld hebben. 
 
De VOORZITTER: Ja, die zullen dan nog komen, want dit is slechts een stemverklaring. Maar dan zal 
de wethouder even kijken of u nog schriftelijk alsnog de beantwoording krijgt die u heeft gevraagd. 
Dan zijn wij conform. Voorstel aanvaard. 
 
c. Voorstel 38 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 in Wouwse 
 Plantage 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 in 
Wouwse Plantage. Ook hiervoor geldt een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf. Niemand? 
Dan is het stuk bij hamerslag conform en dus aanvaard. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 39 Verlenen subsidie maatschappelijke initiatieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 6 dat zijn de B-stukken, 6.a Verlenen subsidie maatschappelijke 
initiatieven. Is rechtstreeks op deze agenda geplaatst. De heer De Regt van de Roosendaalse Lijst is 
voorzitter van uw Werkgroep die daarvoor de uitwerking ter hand heeft genomen. Aan hem als eerste 
het woord om het stuk in te leiden. 
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De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Subsidies maatschappelijke initiatieven. In 2016 zijn we 
daarmee gestart en in  2017 hebben we daar met de tweede tranche een vervolg aan gegeven. We 
hebben daarbij wel de leermomenten uit 2016 meegenomen en die hebben we met name vervat in 
een motie die wij als raad in het voorjaar hebben aangenomen. En in die motie hebben we nadere 
regels en kaders vastgesteld voor de subsidietoekenning en dat geeft ons wat meer handvatten dat 
geeft ons ook wat beter houvast en daardoor kunnen we ook de aanvragen efficiënter, sneller en ook 
objectiever beoordelen. In totaal zijn er 46 aanmeldingen binnengekomen. Deze aanvragen zijn 
meteen ambtelijk getoetst en die hebben daar een driedeling in gemaakt, aanvragen die volledig 
voldeden aan de voorwaarden, aanvragen die niet helemaal voldeden en aanvragen die niet 
voldeden. En met deze voorselectie als basis hebben de afzonderlijke fracties nogmaals deze 
aanvragen allemaal apart beoordeeld en punten toegekend op een drietal criteria. Drie fracties 
hebben aangegeven geen capaciteit en geen tijd te hebben voor de beoordeling, maar die hebben 
zich vooraf wel geconfirmeerd aan de uitslag van de beoordeling van de andere zes. Dus wat dat 
betreft was dat geen probleem. Na de beoordeling van de zes fracties heeft de griffie een totaallijst 
gemaakt. Een totaalscore, waarbij op een gegeven moment een streep is getrokken van deze vallen 
wel in de categorie toekennen en deze vallen er net niet in. Daarna hebben we nog een keer plenair 
met de Werkgroep die zaak bekeken en met name de excessen in die lijst nog eens een keer goed 
onder de loep genomen. Als voorbeeld geef ik even een aanvraag die door vijf fracties gewoon 
positief was beoordeeld. En dan was er een fractie die dan bijvoorbeeld een nul score geeft en juist 
daardoor zou die aanvraag buiten de boot vallen. Dus over die zaken hebben we nog even gesproken 
en daardoor hebben nog een paar hele kleine verschuivingen plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft het 
geresulteerd in 13 toekenningen en 16-tal afwijzingen. De bedragen die toegekend zijn en die hebben 
een totaal bedrag van 139.500. Eerder was toegekend 10.200 aan de Kindervakantiewerken. 
Resulteert in een bedrag van 149.700, dus dat betekent dat we precies binnen het budget gebleven 
zijn. We houden nog 300 euro over. En misschien kunnen we daar de koekjes van meneer 
Schijvenaars weer terug van introduceren. Het is maar een voorstel. Ik wil de Beoordelingscommissie 
bedanken voor het werk wat ze gedaan hebben, de Werkgroep Subsidies  idem dito en ook de 
ambtelijke ondersteuning en de griffie, die hebben ons daarin goed op weg geholpen. Het proces is 
wat mij betreft een stuk beter gelopen dan het eerste jaar. Wellicht zijn er nog zaken die wat beter 
kunnen. Maar goed, ik denk, dat we dit proces ook een keer gaan evalueren en dat we daardoor 
misschien in 2018 het nog beter kunnen doen dan nu het geval is. Er ligt nu een lijst voor en ik hoop 
dat jullie die zometeen gaan afhameren en dan kunnen de toegekende instanties die kunnen, denk ik, 
volgende week hun geld tegemoet zien. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. En alvast u en in uw persoon de hele Werkgroep 
dank voor het ongetwijfeld ingewikkelde werk en ook de doorvochte keuzes die u heeft gemaakt. Ik 
kan natuurlijk niemand anders overslaan in eerste termijn die daarover het woord wenst of zegt u van 
nou de heer De Regt heeft het, ik voel dat zo aan, zo uitstekend namens ons allen geformuleerd laat 
dat die kracht zijn van woorden en doordreunen naar al die verenigingen die thuis zitten te wachten 
wanneer krijgen we dat geld nou overgemaakt. Dat we eigenlijk snel zouden kunnen overgaan tot 
besluitvorming. Is dat een gek idee? Ik geloof het niet. Nee, wij gaan besluiten. Toch een uwer 
behoefte aan een stemverklaring? Nee, wij geven hier allen applaus en zijn het eens met dit 
raadsvoorstel zodat het kan worden uitgevoerd. 
 
b. Voorstel 40 Bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan veld B 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het vaststellen van het bestemmingsplan Borchwerf II, reparatieplan 
veld B. Ook dit stuk is om moverende redenen direct op uw agenda geplaatst. Wie van u wenst het 
woord in eerste termijn? Niemand? Dan ga ik ervan uit dat we over kunnen gaan tot stemmen. Een 
uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk. Dat is niet het geval. Kan ik ervan uitgaan dat u bij 
unanimiteit instemt met dit raadsvoorstel? Dat is het geval. Aldus besloten.  
 
c. Voorstel 41 Bestemmingsplan ’t Zand 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6.c bestemmingsplan ’t Zand. Dit is vanuit uw 
Commissie geagendeerd door de fractie van de VLP. In elk geval wil in eerste termijn de heer Heeren 
het woord. En ik geef u graag daartoe de gelegenheid. 
 
De heer HEEREN: Dank u, meneer de voorzitter. Voor ons ligt een bestemmingplan voor een mooi 
stukje Roosendaal ’t Zand, het zwembad ’t Zand is lang geleden gesloopt, restaurant Catszand is 
gesloten en een vestiging van de SDW is inmiddels gerealiseerd. En nu komt er ruimte voor 40 vrije 
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kavels waar Roosendaal behoefte aan heeft. Er wordt een inspraakavond gehouden voor de 
omwonenden en de huidige bewoners van dit bestemmingsplan. De meeste bezwaren worden netjes 
opgelost. Tot nu toe ziet de VLP geen problemen. In theorie klopt het dus allemaal. Maar nu de 
praktijk. De VLP kan niet anders concluderen dan dat er wat gerommeld is met de cijfers over de 
geluidsbelasting. De gebruikte aantallen verkeersbewegingen is in 2011, de bewoners van de 
Zundertseweg is herhaald beloofd dat er een nieuwe meting zou komen naar het aantal 
verkeersbewegingen. Deze is nooit uitgevoerd. De bewoners is een worst voorgehouden. Zeker na de 
laatste ontwikkelingen in België met de tolheffing voor vrachtverkeer is het aantal vrachtwagens dat nu 
door de Zundertseweg dendert vele malen hoger dan waar in de berekeningen rekening mee is 
gehouden. De wethouder wil dit niet horen, omdat dit slecht uitkomt voor zijn bestemmingsplan ’t 
Zand. Daarnaast is rekening gehouden met de doorgetrokken Willem Dreesweg. Er rijden maar liefst 
4000 auto’s per dag over dit stukje grond dat in eigendom is van de gemeente, alleen het asfalt 
ontbreekt nog. Die 4000 auto’s rijden natuurlijk niet echt, maar waar rijden die dan. Juist u snapt het al 
over de Zundertseweg. Maar als de wethouder in zijn berekeningen 4000 auto’s meer over de 
Zundertseweg laat rijden dan kloppen de cijfertjes niet meer en mag hij niet bouwen. De VLP is geen 
tegenstander van het bestemmingsplan maar is een partij die streeft naar open en eerlijke 
communicatie. Geen spelletjes met niet bestaande wegen. Trek de Willem Dreesweg door en maak 
de ontsluiting voor de wooncluster ’t Zand aan deze doorgetrokken Willem Dreesweg. Na het 
doortrekken van de Willem Dreesweg kan volgens de VLP ook de bussluis verdwijnen. De VLP heeft 
een motie in voorbereiding en wil deze nu indienen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal het 
dictum voorlezen. Besluit het college op te dragen: Een, om gelijktijdig met de aanleg van de 
infrastructuur van plangebied ’t Zand de Willem Dreesweg door te trekken. En twee, de ontsluiting van 
het plangebied ’t Zand op deze doorgetrokken Willem Dreesweg te laten aansluiten. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet  “Doortrekken Willem Dreesweg” zij 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel. ’t Zand slaat op het zand dat in de ogen van de bewoners wordt 
gestrooid om de nadelige cijfers geluidbelasting te verdoezelen. Hier wil ik het bij laten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Omdat de fractie van de VLP als enige aangaf vanuit de Commissie 
hier in eerste termijn het woord te voeren, u kent de nieuwe systematiek. Is er nu gelegenheid voor de 
wethouder om een reactie te geven en ook een reactie op de motie. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Kort en krachtig. Tuurlijk maar daar hoef ik u raad niet 
van te overtuigen om deze motie te ontraden natuurlijk. Ik heb nog wel een paar redenen. Voor ligt de 
besluitvorming over het bestemmingsplan ’t Zand daar gaat het over. Het gaat niet over het 
doortrekken van de Willem Dreesweg. Ik snap ook wel de symboolpolitiek om even de statement te 
maken dat de VLP-partij voor is voor de Willem Dreesweg, snap ik. Dat moeten ze vooral doen. Maar 
heeft als zodanig met het bestemmingsplan weinig te maken. Een bestemmingsplan wat succesvolle 
procedure hebben gebracht, wat dat betreft altijd veel waardering ook van inwoners. Mooi 
bestemmingsplan, raamwerk wat is vastgesteld wat aan de basis ligt van dit bestemmingsplan. En 
raamwerk wat bij mijn weten, voorzitter, unaniem door u raad is vastgesteld. Unaniem dus ook door de 
VLP, dat is de basis geweest voor het bestemmingsplan. Dan ook nog eens een keer wat heel 
waardevol was is de motie “De groene vinger” heel essentieel voor dit bestemmingsplan waar we ook 
zien aan de zuidoostkant met name die groene buffer die heel essentieel is. Nogmaals vastgesteld 
raamwerk, ook door de VLP. En dan zie ik beslispunt 2 komt de VLP in een keer om daar een weg 
doorheen te gaan leggen voor de ontsluiting daarvan. Ja, ik maar goed. Ik ga daar verder niet op in. Ik 
neem aan dat de raad ook wel  begrijpt om dit amendement, deze motie in ieder geval niet aan te 
nemen. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde de wethouder vragen of hij bekend was 
met de cijfers over de geluidsbelasting waar heel expliciet de Willem Dreesweg genoemd wordt waarin 
4000 auto’s rijden. Dus geen symboolpolitiek om de Willem Dreesweg door te trekken. Maar gewoon 
reageren op de cijfertjes zoals ze genoemd zijn die niet realistisch zijn. 
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De heer THEUNIS: Voorzitter, het is helemaal niet aan de orde waar ik wel of niet aan bekend ben, 
laat dat heel duidelijk zijn. Het bestemmingsplan is aan de orde, er zijn zienswijzes waren ingediend. 
Wat dat betreft is misschien de heer Heeren daarin teleurgesteld. We zijn erin geslaagd om al 
diegenen die een zienswijze hebben ingediend, de bewoners die het echt aangaat, de bewoners 
tevreden te stellen. We hebben een Commissiebehandeling gehad, gelegenheid tot vragen stellen en 
nu blijkbaar moet ik in een keer gaan reageren op geluidscijfers van die ik overigens natuurlijk ook niet 
paraat heb, dat zult u wel begrijpen. Die gelegenheid is er meer en te over geweest ook bij het 
vaststellen van het raamwerk. Nogmaals dit is een bestemmingsplan waar we de raad heel netjes in 
de voorkant heel duidelijk bij hebben betrokken bij eerst de kaders te laten vaststellen door de raad, 
voorzitter. Gelegenheid genoeg geweest om dat allemaal aan de orde te stellen. Vervolgens op basis 
van dat raamwerk een mooi bestemmingsplan te maken, zienswijzes weg te werken. Hoe mooi kan 
het zijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Tweede termijn van de zijde van u raad. Anderen dan de fractie van 
de VLP. Is daaraan behoefte? Dat is niet het geval. Nog meneer Heeren, u nog behoefte aan de 
tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. De raad heeft een controlerende taak. De VLP 
heeft het bestemmingsplan en de onderliggende stukken bekeken en gecontroleerd. In de stukken 
staat meerdere malen dat op de doorgetrokken Willem Dreesweg 4000 voertuigen per dag rijden. 
Hierop is de geluidsbelasting voor ’t Zand en de Zundertseweg gebaseerd. Het verbaast de VLP dat 
geen enkele andere partij hier op- of aanmerkingen over heeft gemaakt. De VLP keurt deze methode 
af. We hebben dan ook lang nagedacht of we tegen het bestemmingsplan moeten stemmen. Wij 
willen geen indruk wekken dat dit het gedrag goed zou keuren. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik heb verder geen vragen gehoord voor de wethouder. Betekent dat 
wij toe zijn aan besluitvorming. Betekent dat wij eerst gaan stemmen over het raadsvoorstel zelf, dus 
over het bestemmingsplan ’t Zand. Dus op dat moedervoorstel noem ik het dan maar even. Een uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dat stuk? De heer Heeren. Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: De VLP is enthousiast over het plan ’t Zand 40 vrije kavels bedoeld om woningen 
op te zetten die het liefst energieneutraal zijn. Uniek voor Roosendaal. De VLP heeft wel bezwaar dat 
voor de realisatie en de daarbij behorende normen zijn gebaseerd op een Willem Dreesweg, die er 
niet ligt. Het doortrekken van de Willem Dreesweg is dus voor het slagen van het project essentieel. 
De VLP wenst en gunt overigens de nieuwe toekomstige bewoners veel woonplezier in hun nieuwe 
woonwijkje. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring. Niemand? Dan gaan 
wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel. Voor dit raadsvoorstel heeft u allen gestemd. Bij 
unanimiteit aanvaard. Dan zijn we toe aan de motie nummer 1 “Doortrekken Willem Dreesweg”. Op dit 
stuk ook een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Heeren? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Het doortrekken van de Willem Dreesweg is 
essentieel voor het slagen van dit project. Onze motie is het ultieme middel om dit te bereiken. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad wat betreft stemverklaring op deze motie? Niemand? Dan 
gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 1. Voor de motie heeft gestemd de fractie van de VLP. 
Zij is verworpen. 
 
d. Voorstel 42 Milieustraat 2.0 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.d, van Dirk, Milieustraat 2.0. Geagendeerd door de 
fracties Nieuwe Democraten vanuit de Commissie, vanuit de Nieuwe Democraten en de VLP. Ik geef 
het woord in eerste aanleg aan de heer Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten. U heeft 
het wat frisjes, u doet uw jas aan. Ik voel met u mee. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Zoals aangegeven heeft de fractie van de VLP en de 
Nieuwe Democraten een amendement voorbereid voor de milieustraat 2.0. Ik zou graag willen 
beginnen met het indienen van het amendement en dan vervolgens een toelichting te geven. 
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De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Amendement “Milieustraat 2.0”. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 6 juli 2017. Gehoord hebbende de beraadslagingen van RVS  Milieustraat 2.0. 
Stellen voor beslispunt 2 te vervangen door de volgende beslispunten: Het eerste jaar van de nieuwe 
milieustraat te beschouwen als een pilot periode waarbij geen wijziging optreden in de vaste kosten 
van de afvalstoffenheffing. De extra eenmalige en de structurele kosten gedurende de pilot te dekken 
door hiervoor de voorziening exploitatie reinigingssector in te zetten. Na de pilot de totale kosten voor 
de burger opnieuw te bezien. En voor zover nodig de beslispunten opnieuw te nummeren. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Milieustraat 2.0” en is 
ingediend door de fracties van de Nieuwe Democraten en de VLP. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: De voorziening exploitatie reiniging bedraagt volgens de jaarstukken 2016 2,7 
miljoen. Ruim voldoende om juist de kosten van zo’n pilot in eerste jaar te kunnen dekken zonder dat 
er een risico ontstaat dat er ergens een bodem wordt bereikt van deze exploitatie reiniging. De 
voorziening is dus ruim voldoende en de tegenvallers die eventueel optreden op wat voor een manier 
dan ook kunnen vooral gedekt blijven. De voorziening was ook ruim genoeg namelijk om een 
egalisatie toe te passen waardoor het niveau van de voorzieningen uit kwam op die 2,7 miljoen. Wij 
verwijzen daarbij graag naar bladzijde 107 van de jaarstukken. Na de pilot, een jaar, zal duidelijk zijn 
wat de totale kosten zijn van de normale reiniging, maar ook de kosten van de milieustraat voor de 
inwoners van Roosendaal. Herberekening zou kunnen plaatsvinden en dan zouden we hier in de raad 
opnieuw kunnen daar beslissen. 283.000 jaarlijks bij een gelijk, betalen uit de exploitatieregeling en bij 
gelijkblijvende regels de pilot invoeren is de wens van zowel de VLP als de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een interruptie van de heer Niehot van de fractie van... 
 
De heer NIEHOT: Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten heeft zich altijd afgezet tegen 
spreadsheetmanagement dat is wat wij hier een beetje horen. U vervangt beslispunt 2 door een louter 
financiële benadering terwijl beslispunt 2 in de originele versie juist een prikkel wil neerleggen bij de 
burger om hun afval te scheiden en daar ook kosten voor in rekening te brengen. Ik merk daar 
helemaal niets meer in terug. Dat was juist een essentieel onderdeel van het hele nieuwe plan. Kunt u 
hier eens een reactie op geven? 
 
De VOORZITTER: Meneer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Natuurlijk. Wij zijn en blijven tegenstander van spreadsheetmanagement. In dit 
verhaal gaat het niet alleen over financiën we willen heel graag dat de milieustraat effectief wordt. En 
goede wisseling van materialen van eigenaar is een perfecte organisatie. Wat wij heel graag willen is 
alleen het eerste jaar, de pilot laten betalen uit de reiniging. Wij vinden dat daar voldoende reserves in 
zitten en dat roepen wij ook al vele jaren, dat zou afgebouwd kunnen worden.   
 
De heer NIEHOT: Dat is geen antwoord op mijn vraag. Maar u noemt het nog steeds een pilot. Maar 
wat wilt u hiermee bewerkstelligen? Want de pilot gedachte zat er juist in om de burger inderdaad een 
prikkel te geven om te scheiden aan de bron en vervolgens inderdaad zijn afvalstoffen gescheiden in 
te leveren zodat er minder restafval ontstond. Ik hoor hier helemaal niets terug van in uw antwoord. 
 
De heer BEESEMS: De pilot zou dus zo moeten zijn dat wel die prikkel wordt geprobeerd te halen 
maar dat niet de kosten voor rekening gebracht worden in dat eerste jaar naar de burger toe maar 
gewoon uit de middelen van de exploitatie reserve. 
 
De heer NIEHOT: Maar hoe wilt u dat dan bewerkstelligen die prikkel? Want hij is hier nu uitgesloopt 
in artikel of in beslispunt 2. 
 
De heer BEESEMS: De prikkel zal dus uiteindelijk pas in beeld komen na het pilot jaar zodat de 
mensen dan echt weten, maar we kunnen wel van te voren gaan kijken wat de kosten zijn en waar de 
burgers rekening mee te houden hebben. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Frijters. 
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Mevrouw FRIJTERS: Wat ik me afvraag waarom willen jullie het eerste jaar geen extra kosten of 
gewoon het laten houden zoals nu. 
 
De heer BEESEMS: We willen geen extra kosten voor de burger en uiteindelijk gaat het als je praat 
over een investering van 238.000 en de kosten komt dan ten laste van de burger. En we willen juist 
graag die burger ontzien temeer daar genoeg zit in het potje.  
 
Mevrouw FRIJTERS: Maar dan is het toch alleen maar uitstel. Ik bedoel jullie willen dan een jaar later 
gaan kijken hoe het dan, dat zeg ik goed toch? Ja, na een jaar na deze pilot gaan kijken hoe het dan. 
Maar wat willen jullie dan? Want dan is het alleen maar uitstel volgens mij wat er nu al voorgesteld 
wordt. 
 
De heer BEESEMS: Ik denk dat u gelijk heeft dat het deels uitstel is, maar als dan de investeringen al 
betaald zijn vanuit het fonds hebben we dat de burger in ieder geval kunnen besparen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u. Dat was uw termijn. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de fractie van 
de VLP. Geen behoefte aan? Oké, dan is nu even een reactie van wethouder Theunis met tevens ook 
even een reactie op het amendement. Ga uw gang. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Een uitermate curieus amendement eigenlijk van roept 
eigenlijk heel veel vragen op van. Ons voorstel voor de vernieuwde milieustraat, bestaat uit de 
belangrijkste doelstelling is en dat past perfect in de lijn de hele stabiele, consistente lijn die we 
hebben om de burger ook te helpen, te faciliteren, te prikkelen naar die afvalscheiding toe. Daar zijn 
we goed op weg. U ziet dat ook aan de cijfers, dat zie je ook aan de vernieuwing van de milieustraat. 
Een dienstverlenende milieustraat om de burger te laten zien dat we ook voor hem investeren voor 
zijn of haar gemak, maar inderdaad om die prikkel om tot afvalscheiding te, daar te bewerkstelligen. 
Als je kijkt naar de financiering daarvan de investeringen het aandeel van Roosendaal 238.000 euro. 
Die kosten, de kostenkant steekt goed in elkaar. De kostenkant is niets mis mee. Dan wordt 
gesuggereerd op de afvalstoffenheffing heeft, dit wordt er helemaal niet in betrokken. Die gaat 
helemaal niet omhoog de afvalstoffenheffing, die blijft gewoon hetzelfde. Alleen het gaat om de 
bekostiging van de kosten, daar gaat het om. Hebben we gezegd een stukje structureel dividend 
inzetten en inderdaad inkomsten te behalen bij de prikkel, namelijk dat die burger gaat betalen voor 
die kilo’s restafval. Dat is de prikkel die er toe leidt voor zou, een ding daar een mogelijkheid, er zitten 
helemaal geen kosten voor die burger. Helemaal niets. Het is natuurlijk wel een punt als je zou kunnen 
zien van die inkomsten gaan we die halen met dit. Daar zit misschien ook wel een stukje risico in. 
Reden temeer dat ik heb aangegeven om die voorziening voor dat risico, die hebben we ook voor de 
risico’s aan die achterkant in stand te houden. Overigens wordt verwezen naar de jaarstukken, ik denk 
dat de heer Beesems was eerlijk geweest als hij verwezen had naar de beantwoording van de vragen 
over die voorziening, want die is inderdaad hoog die voorziening. Ik heb wel gezegd die voorziening 
wordt al ingezet voor de komende vijf jaar voor de verlaging van de afvalstoffenheffing voor de burger 
en in ieder geval 3 ton om in te zetten bij het project omgekeerd inzamelen. Resteert nog een miljoen. 
Die miljoen daarvan hebben we gezegd laten we die juist voor de risico’s om als het tegenvalt 
inderdaad om dat niet op de burger af te wenden. Dat gaat niet gebeuren. Dat hebben we allemaal 
goed gedekt. Keerzijde is als je nu het komende jaar zou zeggen moet u zich voorstellen dat we die 
burger niet laten betalen voor die kilo’s restafval. Met andere woorden dan gaat u die burgers 
uitnodigen van u komt naar de milieustraat met restafval daar gaan we u niet op afrekenen, want we 
hebben een pilot. Komt u met uw karretje dumpt u dat gewoon in de container. Nou, dan zie ik wel 
ongeveer wat er gaat gebeuren natuurlijk. Wat gaat er dan gebeuren? En wat is dan een pilot, wat is 
dat dan. Wat levert dat op? Voorzitter, wat dat betreft wil ik eigenlijk steeds overtuigd van de lijn die we 
hebben, laat u die dat is een goede pilot en laten we die na een jaar evalueren. Als en dat baseer ik 
ook op inderdaad bij ervaringen bij soortgelijke milieustraten die deze prikkel ook hebben. Laten we 
dan na een jaar kijken of A het inderdaad heeft geleid tot goede afscheiding op de milieustraat en B 
dat we de geprognotiseerde inkomsten vanuit de burger ook hebben gerealiseerd. Als dan een jaar 
later blijkt dat we bij moeten sturen, dan kunnen we dat alsnog. Ik zet bij die lijn en ik hoop ook, 
voorzitter, dat de raad ook overtuigd is dat we die lijn ook consequent moeten volgen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Even tweede termijn van de zijde van u raad. Anderen dan 
de heer Beesems die sprak? De heer Brouwers. Anderen nog? Dan ga ik even wat opschrijven hoor. 
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Ja, de heer, u kunt alvast naar voren komen de heer Brouwers. Mevrouw Heessels? Ja? Anderen 
nog? En dan keer ik daarna terug de heer Beesems voor de tweede termijn. Meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, voor de VLP is het nog steeds niet 
duidelijk waarom dit voorstel op stel en sprong nu behandeld moet worden. Halderberge behandeld 
het ook pas in september. Dus wat ons betreft had het ook wel iets later gekund en dat we op 
transparante wijze geïnformeerd zouden worden. Voor ons is het ook best lastig geweest de 
afgelopen weken, qua mailverkeer, qua vragen stellen, dat het ook best moeizaam ging. Ja, voorzitter, 
de milieustraat ja die is natuurlijk niet gratis. Zoals u kunt zien in de beantwoording van de vragen dan 
zie je toch dat in het tarief van 176 euro 39,06 zit voor de milieustraat, daar zitten ook de tikken in. Ja, 
je kunt je eigen afvragen van ja daar gaat nu niets in veranderen. Maar degenen die nooit iets 
aangeleverd hebben op de milieustraat die hadden eigenlijk in het vaste tarief wel een verlaging 
mogen verwachten en dat gaat nu niet gebeuren. En daar zit ons probleem. Bij deze. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Heessels van de fractie van de SP. 
 
Mevrouw HEESELS: Dank u wel, voorzitter. De milieustraat 2.0 daagt onze bewoners uit tot 
vergaande afvalscheiding. En theoretisch zou het mogelijk moeten zijn om tegen minimale kosten voor 
de burger afval optimaal te scheiden, wat SP een goede zaak vindt. De SP begrijpt het voorgestelde 
principe dat is gebaseerd op een financiële prikkel. Een pilot waarin een financiële prikkel ontbreekt 
lijkt de SP dan ook geen juist beeld geven. Uitgaan van inkomsten uit de opbrengsten van restafval 
per kilo lijkt een risico aangezien het hele systeem zich richt op het minimaliseren van afvalstromen. 
De wethouder heeft zojuist nog eens benadrukt dat hier risicoreserves voor beschikbaar zijn. En de 
wethouder heeft toegezegd dit over een jaar te evalueren. Waar we hem dan ook graag aan 
herinneren. Het vergt bewustzijn, verdieping en inspanning in de verschillende afvalstromen. Het risico 
van dump van restafval onder andere in de natuur ligt op de loer. De wethouder gaf al heel terecht 
aan dat het van het grootste belang is om hierover grondig voorlichting te geven en onze burgers 
zodanig gemotiveerd mee te nemen in deze ontwikkeling. Als SP vragen wij ons echter af of het wel te 
begrijpen is en haalbaar is voor de meest kwetsbare groepen. Hoe denkt de wethouder deze groepen 
mee te nemen. En als dit niet voldoende lukt hoe denkt de wethouder hen tegemoet te komen? De 
wethouder heeft aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van Saver is om binnen de offerte van 
380.000 euro een nieuwe milieustraat operationeel te realiseren. Dat lijkt de SP wat aan de 
optimistische kant, maar daar gaan we als SP graag in mee. De inzet van inkomsten uit dividend lijkt 
de SP een prima investering. Praktisch gezien vergt het scheiden van afvalstoffen toch wel wat 
creativiteit. Er zouden niet meer containers nodig zijn, maar waar laat je dan al je verschillende 
afvalstromen. De restafval container gaan inzetten voor plastic afval lijkt een prima plan. Maar 
restafval alleen kunnen inleveren bij de milieustraat of een incidentele actie in de wijk vindt de SP een 
mager bod. Vanuit de gedachtegang brengen en halen in de omgeving van de bewoner zou het 
ontwikkelen van een mini-milieustraat bij winkelcentra een mooie toekomstvisie kunnen zijn. De SP 
hoopt dat de wethouder het principe brengen en halen met betrekking tot de milieustraat 2.0 omarmd 
en meeneemt in het ontwerpplan. Het zou mooi zijn om met je wagen volgeladen naar de milieustraat 
te rijden en via de Kringloopwinkel. En natuurlijk ondersteunt de SP het standpunt dat daarbij de ruime 
aandacht moet zijn voor het op de juiste manier inzetten van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zoals dit door GroenLinks was aangehaald en door de wethouder toegezegd met de 
nadruk op een serviceverlenende dienst. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik keer nog terug naar de heer Beesems voor 
tweede termijn. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Begrijp de VLP en de Nieuwe Democraten alstublieft niet 
verkeerd dat wij tegen de milieustraat in de nieuwe vorm zouden zijn. Juist niet wij zijn daar voor. De 
wethouder stelt in zijn beantwoording dat we na een jaar gaan evalueren. Precies wat wij vragen. 
Alleen wij zeggen daarbij laat de kosten die gepaard gaan met het maken van juist de milieustraat 2.0 
niet een extra zijn, niet een dividend geen andere dingen, maar juist halen uit de exploitatie van de 
reinigingssector. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Beesems. De wethouder geeft nog een korte reactie op de 
vraag van mevrouw Heessels. 
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De heer THEUNIS: Ja, kort op de SP. Volkomen terecht, even geen misverstand over. U ziet in het 
omgekeerd inzamelen, daar ziet u wat we daar doen is, het principe is dat wij alle gescheiden 
afvalstromen thuis bij de mensen komen ophalen. Laat dat duidelijk zijn. Dat alleen de systematiek is 
dat wellicht nog hopelijk dat kleine beetje restafval dat men dat brengt naar een ondergrondse 
container in de nabijheid. Uit de pilot is wel gebleken, maar dat gaat dat ziet u straks in het voorstel, 
dat we altijd uitgingen van afstand van 350 meter was voldoende, nog wat te ver. We proberen die 
afstand nog wat kleiner te maken. Ik heb in de Commissie ook al aangegeven als het gaat om ja 
kwetsbare groepen in het groot dat wij bezig blijven ook samen met AlleeWonen in bepaalde wijken 
om daar mogelijkheden om de zoveel tijd dat mensen ook die wellicht niet naar de milieustraat kunnen 
of om andere redenen dat we daar ook blijvend met onze projecten bezig zijn, voorzieningen treffen 
dat ze daar naartoe kunnen brengen. Overigens ziet u wel dat natuurlijk straks de systematiek ook als 
je kijkt naar als je een beetje met de heer Brouwers van nu inderdaad zie je dat ook senioren of 
ouderen die  nooit op de milieustraat komen die betalen gewoon mee in dat tikkensysteem, dit 
systeem ook. Maar als het succesvol is kunnen wij met dat variabele tarief wellicht voor die groep, 
want u zult zien dat de kosten dan per kilo restafval, misschien dat we na de pilot zeggen wij zitten vrij 
laag met dat bedrag per kilo dat we dat een stukje hoger maken en daardoor wat kunnen gaan 
verschuiven. U merkt aan mij al dat ik het voorzichtig aanpak, maar tot nu toe is dat altijd goed gelukt. 
We hebben nooit om ook de kosten die gemaakt worden en de opbrengsten die gelijk. En nogmaals 
de heer Beesems het gaat niet om de kosten, het gaat om de opbrengsten die de kosten moeten, 
daar gaat het om natuurlijk. Ik vind die kilo die prikkel moet erin blijven, want de heer Beesems 
bevestigt al die kosten moeten we maar uit de voorziening maken. En dan blijf ik bij het standpunt dat 
betekent gewoon het komend jaar dat de heer Beesems zegt van brengt u uw restafval maar naar de 
milieustraat u wordt er helemaal niet op afgerekend. Nou, dan denk ik dat het averechts gaat werken. 
Nogmaals blijf bij dit voorstel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dat betekent dat wij nu toe zijn aan besluitvorming. Wij 
gaan zoals u weet eerst altijd over een amendement stemmen, amendement nummer 1 met de naam  
“Milieustraat 2.0”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit amendement? Niemand? Dan 
gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 
Nieuwe Democraten en de VLP. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan stemmen wij over het onderliggende moedervoorstel, het raadsvoorstel, 
ongewijzigd zoals u nu weet. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? De heer Van 
Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De nieuwe ontwikkeling en de verplaatsing van deze 
milieustraat is op zich een prima initiatief. De wijze waarop is misschien niet helemaal optimaal of 
transparant. Echter de burger heeft nu 40 euro betaald en krijgt er 4 tikken voor terug en straks 
betalen ze nog steeds hetzelfde bedrag, ze scheiden nog steeds hetzelfde afval, maar ze verliezen 
hun tikken. Dat is in wezen een bezuiniging en dat is in wezen ten nadele van de burger. De VLP al 
zich dus altijd blijven inzetten om de lokale lasten zo laag mogelijk te houden en hier komen we dan 
ook zeker op terug. Maar we willen de belemmering van de nieuwe ontwikkelingen, of de nieuwe 
ontwikkelingen niet belemmeren en daarmee natuurlijk de nieuwe milieustraat niet in de weg zitten. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad wat betreft stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor dit raadsvoorstel heeft u allen positief gestemd. Bij unanimiteit 
aanvaard. 
 
e. Voorstel 43 Zienswijze Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling 
 Belastingsamenwerking West-Brabant 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.e. Dit is een stuk ook rauwelijks toegevoegd aan de 
raadsagenda. Het handelt over de zienswijze Begroting 2018 van de Belastingsamenwerking West-
Brabant. U wordt gevraagd om met die Begroting in te stemmen. Die wordt dan verwerkt in de 
Gemeentebegroting en tevens behelst het voorstel om kennis te nemen van de Jaarstukken 2016. 
Wie van u raad wenst hierover het woord? De heer Van Ginderen. Ja, u kunt meteen aan de bak. De 
heer Van Ginderen, fractie CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking heeft 
uitstel gekregen voor aanlevering van de stukken om een zorgvuldig proces te doorlopen en wij 
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vinden het dan des te jammer en eigenlijk zeker niet fraai dat dan de toelichting op de post personele 
kosten zo weinig concreet is. Voor wie het raadsvoorstel en de zienswijze heeft gelezen zal dat ook 
zijn opgevallen. Historisch gezien eerst was er sprake van de post inhuur, daarna werd deze weer 
opgelast door extra fte en dan is er een plan van aanpak wat daarmee dan weer niet strookt. Voor ons 
is dat aanleiding, voorzitter, om in ieder geval een de portefeuillehouder te vragen om dit euvel nog 
eens extra onder de aandacht te brengen in het Algemeen Bestuur, want het lijkt ons niet meer dan 
logisch dat als je uitstel vraagt dat je dat dan zorgvuldig doet en goed doet. En het lijkt ons eerlijk 
gezegd ook niet meer dan logisch dat als je uitstel vraagt aan de Provincie dat je van de Provincie 
straks ook weer een opmerking kunt ontvangen. Laat onverlet, voorzitten, dat we het natuurlijk volledig 
eens zijn met de voorgestelde zienswijze. Maar dan wel graag met dit accentje. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Anderen nog van u raad in eerste termijn? 
Niemand? Wethouder? Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, uiteraard wil ik tegen meneer Van Ginderen zeggen wat dat betreft ook dat wij 
ook in de zienswijze zelf als college dit nog even benadrukt. Ik ga daar niet te lang op, wat heeft zich 
voorgedaan de Belastingsamenwerking dat wij wel zagen als Algemeen Bestuur van ho even dat op 
de inhuur derden, kwetsbare post inhuur, vooral van Belastingsamenwerking daar werd op bezuinigd. 
En wij vinden de Belastingsamenwerking de afgelopen jaren brengen we wel in herinnering heeft onze 
grote efficiency voordelen bereikt, maar wij hebben wel gezegd pas nou even op met de continuïteit. 
De directie heeft gemeend er in ieder geval een plan voor te maken om de inhuur van derden te 
verlagen en te vervangen door een vaste formatie. Was wel even de aanleiding in het AB kritisch te 
zijn van wij willen daar nog wel even een tandje dieper gaan om te kijken wat voor soort formatie, 
welke functies en wat betekent dat voor de toekomst. Dat is ook de achtergrond dat wij eigenlijk ook 
als collectief als leden van het AB ook allemaal zeker binnen het samenwerkingsverband dezelfde 
zienswijze hebben ingediend. Maar daar gaan wij bovenop. Inmiddels gebeurt dat ook, maar laat dat 
duidelijk zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Tweede termijn van de zijde van u raad, daaraan behoefte. Niemand?  
Dan gaan wij stemmen. Dus we stemmen over instemmen met die Begroting 2018, u neemt kennis 
van de Jaarstukken 2016 en we verwerken alles natuurlijk in onze eigen gemeentelijke Begroting. Op 
dit raadsvoorstel zelf daaraan behoefte, behoefte nog daaraan een stemverklaring toe te voegen? 
Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor heeft u ook gestemd bij 
unanimiteit. Aldus aanvaard.  
 
7.  C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Nou, met het schrikbeeld van een nachtelijke vergadering volgende week betekent 

dat u toch wel kunt opschieten. Ik ben ontzettend trots op u. De stad dankt u ook dat de besluiten zijn 

genomen waar we weer mee verder kunnen. De raadsvergadering is gesloten.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 

september 2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


