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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 
3.  Voorstel 55 Programmabegroting 2018 
 
4. Sluiting  

 

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

Afwezig:  

Dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 19.30 uur en ik 
open hiermee de raadsvergadering. Ik, ja heel goed, heel goed. Ik meld vanavond afwezig de heer 
Gabriëls en de heer Goossens komt wat later. Oké.  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de agenda. Ik neem aan dat u hiermee akkoord kunt zijn. 
Dat is ook het geval.  
 
3. Voorstel 55 Programmabegroting 2018 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de Begroting, deel 2. Ssst… U weet dat twee weken geleden 
heeft u de eerste termijn gedaan van de Begroting. De eerste termijn die is gekomen tot en met twee 
termijnen van de zijde van u raad en van de zijde van het college. Dat heeft ertoe geleid dat vorige 
week in het Presidium we daarbij stil hebben gestaan en we hebben voorgesteld om de vergadering 
die aanvankelijk om 17.00 uur vanmiddag zou beginnen verzet is naar het tijdstip van nu 19.30. 
Omdat zo hebben we in het Presidium gedeeld en ik ga ervan uit dat u zich daaraan houden wilt dat 
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we nu de termijn van de zijde van u raad gebruiken om de concept amendementen en moties in te 
dienen en die zal het college dan later voorzien van een opvatting. Waarna wij vervolgens tot 
besluitvorming kunnen overgaan. U heeft eerder met elkaar ook een sprekersvolgorde met elkaar 
afgesproken. En dat ga ik nu doen om u in de gelegenheid te stellen om de stukken in te dienen en 
dan begin ik bij de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Na de eerste begrotingsbehandeling van twee weken 
geleden twijfelden we of we vandaag een eerste termijn moesten nemen. Zoals toen gememoreerd 
kunnen wij namelijk instemmen met de Begroting zoals die nu voorligt. Ik ga u niet nogmaals 
overtuigen met de reeds gegeven motivatie daartoe. Omdat wij echter een motie indienen nemen wij 
toch een eerste termijn en over die motie later meer. Onderwerpen die we helaas misten in deze 
Begroting dat willen we toch nog even kwijt hebben betrekking op het toegezegde armoede- en 
cultuurbeleid. Over het armoedebeleid mochten we inmiddels na de eerste begrotingsbehandeling een 
raadsmededeling ontvangen. Een gemiste kans om dit niet al bij de Kadernota en in deze Begroting 
mee te nemen. En dat geldt in feite ook voor cultuur. Nu zijn het mededelingen zonder financiële 
middelen, dus meer visiedocumenten dan al echte concrete stappen. En dat vinden we jammer. Om 
alle mooie nieuwe cultuurinitiatieven met name de zogenaamde prototypes verwijzend ook naar de 
inspraakreactie van vorige week warm te houden zijn wij echter toch bereid om voor 2018 alvast een 
ton beschikbaar te stellen voor cultuur en dienen daartoe een motie mede in die straks door 
GroenLinks aangekondigd en ingediend zal gaan worden. Bij de Commissie gaven een we aan een 
motie te overwegen om vanwege het uitstellen van de aanleg van de snelle fietsverbinding 
Roosendaal-Bergen op Zoom, het onderhoud aan fietspad aan de Bergse baan van Wouw naar 
bergen op Zoom naar voren te halen. In reactie daarop deed wethouder Schenk al de toezegging dit 
te gaan onderzoeken en mogelijk mee te nemen bij de aanpassing van de beheerkalender waarover 
we al een raadsmededeling hebben ontvangen. Een motie is derhalve nu overbodig. Ook gaf ze aan 
in antwoord op ons verzoek te kijken of er op prominente plaatsen meer rozenstruiken gepland 
kunnen worden. Een stukje stadspromotie dat ook past bij het 750 jarig bestaan van Roosendaal in 
2018. Hier is inmiddels positief bericht op gekomen, sterker nog hier en daar worden al van die 
planten weggezet. Waarvoor dank aan de wethouder. In de eerste begrotingsraad hadden we ook 
vragen over de toen afwezige portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. We maken ons namelijk 
zorgen over overlast gevende situaties in onze stad met name de Stationsbuurt, de Molenstraat en de 
Gastelseweg. We danken de burgemeester voor zijn schriftelijke beantwoording waarin hij de 
toezegging doet hiermee aan de slag te gaan. We hopen, rekenen op een spoedige oplossing en 
graag worden we op de hoogte gehouden over de voortgang in dit dossier. Roosendaalse Lijst is 
gecharmeerd van enkele moties van collega partijen. De VVD-moties inzake sportstimulering voor 
mensen met een beperking en facilitering accommodaties dienen we graag zelfs mede in. En dat geldt 
ook voor de PvdA-motie inzake Actualisering Woonagenda en zoals gememoreerd het cultuur 
amendement van GroenLinks alhoewel we wel vraagtekens hebben bij de dekking daarvan. Maar 
wellicht kan de initiatiefneemster daar wat toelichting over geven. Tevens vindt de Roosendaalse Lijst 
en dat kan ik als voorzitter van de Werkgroep subsidies enkel onderschrijven dat de hoogte van het 
budget maatschappelijke initiatieven op peil moet blijven. Nu is er geld aan onttrokken zonder de 
werkgroep van in kennis te stellen. Om met het budget structureel terug te verhogen dienen we een 
motie mede in die we onder andere samen met de VLP en het CDA hebben gemaakt en de heer 
Brouwers van de VLP zal dit nader toelichten. En hoe we over de andere voorstellen denken dat ziet u 
straks aan ons stemgedrag.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap? 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst gaat al in op zaken die nog niet zijn ingediend, maar 
daar hebben wij wel wat vragen over. U gaf aan cultuur daar dat steunen we voor 1 jaar maar 
maatschappelijke initiatieven willen we voor, gelijk structureel regelen in ieder geval ook na 2018. Wat 
maakt voor de Roosendaalse Lijst daarin het verschil? Waarom zou u dan niet kijken bijvoorbeeld om 
cultuur ook gelijk structureel te borgen? 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de maatschappelijke initiatieven hebben we al een 
aantal jaren terug een besluit genomen om een structurele pot voor maatschappelijke initiatieven in te 
stellen. Dus dat willen wij gewoon structureel houden. Er is wat ons betreft geen aanleiding om dat nu 
maar voor 1 jaar steeds vooruit te doen. Wat betreft het cultuurbeleid daar hebben we nog helemaal 
geen concreet voorstel van gezien. En alvast vooruitlopend op het nieuwe college willen we alvast 1 
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ton beschikbaar stellen omdat het jammer zou zijn dat al die culturele inspanningen die er tot op 
heden geleverd zijn dat die in één keer weg zouden vallen dus met die ton hopen we in 2018 in ieder 
geval om met name die prototypes een vervolg te kunnen laten geven en dan is het straks aan de 
nieuwe cultuur wethouder om dat van vanaf 2019 een vervolg te geven. En dan zal ook blijken of die 
ton wel of niet toereikend is structureel. Ik ga verder met mijn termijn, voorzitter. Hebben wij dan als 
Roosendaalse Lijst zelf niets toe te voegen? Jawel, wij hebben daar verwees ik in het begin van mijn 
termijn al naar, zelf ook een motie. In het verlengde van de reeds vastgestelde Duurzaamheidsagenda 
Roosendaal Futureproof zijn we van mening dat dit ook zijn beslag moet krijgen in maatschappelijk 
verantwoord inkopen. Veel gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen tekenden hiertoe 
reeds een manifest om zich op deze wijze te confirmeren aan de regels die daarvoor opgesteld zijn. 
De gemeente Roosendaal handelt daar grotendeels al naar maar heeft het manifest nog niet 
ondertekend. En wij zijn van mening dat ondertekening bijdraagt aan de duurzame gemeente die we 
graag zijn. We dienen dan ook een motie in om dit manifest alsnog te ondertekenen als gemeente 
Roosendaal en dit kan nog tot 1 december heb ik me laten vertellen, dus we zijn hiermee net op tijd 
en daarom dien ik nu ook graag die motie snel in. Ik beperk me tot het dictum. Dat scheelt weer wat 
tijd. Verzoekt het college om de toetreding van de gemeente Roosendaal tot het manifest 
maatschappelijk verantwoord inkopen 2016-2020 conform artikel 6 van het manifest voor 1 december 
aanstaande in gang te zetten. En gaat over tot de orde van de vergadering en deze motie wordt mede 
ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, SP en het CDA. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 1 heet “Manifest maatschappelijk 
inkopen” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik ga naar de fractie van het CDA, de heer 
Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, tijdens de vorige vergadering over de begroting heb ik onze 
termijn afgesloten door op te merken dat wij voor de Begroting zullen stemmen. Voor ons was het 
defacto bijna een A-stuk maar dat wij richting vanavond met andere partijen graag meedenken met 
eventuele wijzigingsvoorstellen. Voorzitter en dat is ook gebeurd onze naam vind u terug als mede 
indiener onder een aantal voorstellen. Ik vind het niet chic om nu het gras voor de voeten van een 
aantal initiatiefnemers weg te maaien, dus dat laat ik, ik laat graag de indiening en toelichting over aan 
hen. Met uitzondering van één opmerking en de heer De Regt die had het er ook al over. En dat gaat 
over het onderwerp cultuur. Voorzitter, natuurlijk weet ik dat wij nog aan het begin van de avond zijn. 
Maar het doet het CDA goed dat een meerderheid van de raad, zo ziet het er althans naar uit zich 
heeft ingespannen om voor het culturele domein zich extra in te zetten in 2018. Voorzitter, dat voelt 
voor ons voor het CDA goed. En ik denk dat het ook voor Roosendaal goed is. Onze dank gaat uit 
naar de samenwerkende partijen in deze. En wij wachten met belangstelling op de reactie van het 
college. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. U heeft nog een vraag van de heer YAP. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, terechte opmerkingen over de extra aandacht en extra budget voor het 
cultuur. Het CDA mevrouw Van den Nieuwenhof was ook initiatiefnemer om te komen tot dat 
cultuurfonds. Wij vragen nu een ton extra. Net als ten aanzien van de Roosendaalse Lijst hoor ik ook 
graag van het CDA waarom niet gelijk structureel geld vrijmaken juist ook omdat uw partij zo heeft 
gestreden voor een Cultuurfonds waarin de huidige voorstellen eigenlijk gewoon de oude subsidies 
eigenlijk onder het nieuwe potje vallen en we nu slechts dus 1 ton toevoegen in 2018.  
 
De VOORZITTER: Meneer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, deels het antwoord wat de heer De Regt ook 
al aan u gaf, zal ik niet herhalen. Maar wat voor ons ook heel belangrijk is, is om de uitwerking van de 
pilots in 2018 af te werken, af te wachten. En daar moet ook voldoende ruimte voor zijn om dat ook 
goed te kunnen beoordelen, dus vandaar ook die extra ton. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Meneer Yap, zo enthousiast dat hij nog een 
vraag heeft.  
 
De heer YAP: Voorzitter, ik respecteer uw argumentatie maar dan zou je dat argument toch ook 
kunnen toepassen op die maatschappelijke initiatieven? Daar kun je ook jaarlijks voor vaststellen van 
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nou goed het werkt en we gaan het ieder jaar opnieuw bekijken. En ik denk dat het juist prettiger voor 
ook de cultuurwereld zou zijn dat er structureel meerjarig, dus zekerheden is dat er wat meer ruimte is 
binnen, binnen het gemeentelijk beleid en binnen het gemeentelijk budget.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dat is precies, dat is ook precies de reden waarom wij juist in 2018 op het 
onderdeel van cultuur de focus willen leggen. Exact. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar de fractie van de SP, mevrouw 
Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Op de eerste avond over de Begroting op 25 oktober heeft 
de SP aangegeven dat de Begroting 2018 een solide financieel beleid laat zien. De Begroting is 
structureel sluitend en ook het weerstandsvermogen is op orde. De Begroting en de daaraan 
gekoppelde Meerjarenperspectief laat evenwel opnieuw forse Rijksbezuinigingen zien en de SP vindt 
dat de nieuwe raad zich terdege moet gaan afvragen hoelang we als college en raad blijven kiezen 
om als de Rijksoverheid ook in de komende jaren minder geld aan gemeentes blijft geven te stellen 
dat we lokaal niet meer middelen willen vrijmaken voor bijvoorbeeld jongeren die niet langer thuis 
kunnen wonen, voor ouderen en gehandicapten die zorg nodig hebben en voor Roosendalers die 
onder de armoedegrens leven. Als SP staan we voor een sociaal beleid waar mensen altijd op de 
eerste plaats komen. Dan kom ik toe aan waar het vanavond vooral om draait het inbrengen van 
moties en amendementen. De SP komt vanavond met 1 motie. Namelijk het voortouw nemen om tot 
herontwikkeling van De Biggelaar te komen. De SP vindt dat er serieus werk gemaakt moet worden 
van het nagenoeg volledig leegstaande winkelcentrum De Biggelaar. Inmiddels zijn ongeveer op één 
na alle winkels en cafés verdwenen uit het winkelcentrum en kan het winkelend publiek ook niet meer 
de doorgang nemen van Tongerloplein door De Biggelaar naar de Raadhuisstraat. Als gemeente zijn 
we goed op weg stappen te zetten naar een compacte, aantrekkelijke binnenstad maar zo’n groot 
leegstaand winkelcentrum doet hier niet goed aan en zal wel eens kunnen zorgen dat we dit doel niet 
gaan halen. Daarnaast weten we ook dat er al voldoende winkelcapaciteit is in andere delen van de 
binnenstad en dat het dus geen zin heeft om te wachten tot er weer meer winkels zich melden voor De 
Biggelaar. Het wordt tijd dat er nu stappen gezet worden door het college om beter met de eigenaar in 
contact te komen en te praten over mogelijkheden om tot een herontwikkeling van het winkelcentrum 
De Biggelaar te komen. Wat ons betreft kan herontwikkeling van alles zijn. Bijvoorbeeld horeca, 
bioscoop, wellness of misschien wel woningbouw. En het lijkt ons een schone taak van het college om 
daar het voortouw in te nemen. En dan kom ik nu toe aan het inbrengen van de motie. Motie… 
 
De VOORZITTER: Ja, laten we eerst even de motie indienen. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja. 
 
De VOORZITTER: Of is de vraag voor het motie gedeelte. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik had een vraag naar aanleiding van de motie van De Biggelaar. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar die moet ze even indienen 
 
Mevrouw DE BEER: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan is die onderdeel van de beraadslaging. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Motie “Herontwikkeling De Biggelaar”. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 9 november 2017 gehoord hebbende de beraadslagingen over de 
Programmabegroting 2018. Overwegende dat een levendige en aantrekkelijke binnenstad van groot 
belang is voor Roosendaal er rekening mee moet worden gehouden dat het aantal aanwezige winkels 
in de binnenstad niet meer op het oude niveau van vijf jaar geleden zal komen. Leegstand in de 
binnenstad sfeer bedervend is en voorkomen moet worden. En van mening zijnde dat er in 
Roosendaal hele goede stappen gezet worden in het realiseren van een compacte, aantrekkelijke 
binnenstad. Een nagenoeg leegstaand winkelcentrum De Biggelaar voor de citymarketing van 
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Roosendaal heel slecht is. Het realiseren van een aantrekkelijke binnenstad in gevaar komt door een 
leegstaande Biggelaar. Gezien de voldoende winkelcapaciteit in de binnenstad herontwikkeling van 
De Biggelaar onvermijdelijk is. Draagt het college op met de eigenaar van De Biggelaar in overleg te 
gaan over herontwikkeling van De Biggelaar. Bij dat overleg de Binnenstadsdirectie te betrekken. Over 
de uitkomsten van het overleg de raad begin 2018 nader te informeren. Mede ingediend door de SP 
en GroenLinks.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Herontwikkeling De Biggelaar”. Mevrouw 
De Beer heeft een vraag aan u. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Deze vraag van de SP roept bij mij de vraag op heeft u een 
vermoeden dat er dus geen contacten zijn met de eigenaren of de eigenaar van De Biggelaar en bent 
u bang dat daar met de Binnenstadsdirectie niet over gesproken wordt? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat heeft de SP niet want we hebben ook van de wethouder gehoord dat er 
wel mondjesmaat contact is en dat contact moeizaam verloopt, maar dat er wel contact is met de 
eigenaar. Maar wat de SP wil is dat we de urgentie als raad aangeven dat het heel belangrijk is dat er 
iets gaat gebeuren met De Biggelaar. En ik denk door middel van de motie kunnen wij nog eens 
nadrukkelijk aan het college vragen college zorgt, draag nog wat meer zorg dat die Biggelaar toch 
ontwikkeld wordt bijvoorbeeld. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars en daarna meneer Brouwers. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De SP stond in het verleden altijd bekend voor haar aandacht 
voor armoede, kinderen. Uit de stukken blijkt dat één op de tien kinderen groeit op in armoede. Ja, uit 
de laatste recensie van het onderzoek uit de gemeente blijkt dat heel veel mensen in eenzaamheid 
leven. Maar u gaat nu een motie indienen over een winkelcentrum. Waar is de SP gebleven? Waarom 
vindt de SP dat deze Begroting juist goed is voor al die mensen in eenzaamheid en in armoede? 
 
De VOORZITTER: Ja, ik vind het eigenlijk geen interruptie op hetgeen mevrouw Oudhof heeft 
ingebracht. Want zij brengt in iets een motie over Biggelaar en u begint nou over het 
eenzaamheidsbeleid, dat is buiten orde van deze interruptie en dat moet u in uw eigen termijn dan 
maar de vraag stellen aan de SP. Maar niet bij wijze van een interruptie die niet ingaat, in het geheel 
niet ingaat op wat mevrouw Oudhof heeft betoogd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, dit is mijn oordeel. Dus deze interruptie sta ik niet toe. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, dag democratie! 
 
De VOORZITTER: Ja, dag meneer Schijvenaars. Meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij draagt het college op bij dat overleg de 
Binnenstadsdirectie te betrekken. Maar dat is toch net hun taak? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dat is hun taak. Maar het is heel goed om daarbij en-en te doen. Kijk als het 
college ook nog stappen zet om contact op te nemen met de Belgische eigenaar en om toch te kijken 
of er wat meer druk kan komen bij die Belgische eigenaar om tot herontwikkeling te komen. Ja, dan is 
het heel goed dat de Binnenstadsdirectie daarbij betrokken wordt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, korte vraag. Mevrouw Oudhof u was de vorige keer ook bij de 
eerste Begrotingsraad. Was u niet tevreden met het antwoord van de heer Lok? 
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Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, wij gaven net al aan dat we hoorde van de wethouder dat De 
Biggelaar een groot probleem is, want dat heeft hij ook aangegeven tijdens zijn betoog. Nou we waren 
blij dat hij dat ook onderkende. Hij gaf aan dat we, dat het contact nu moeizaam verloopt. Dus wat dat 
betreft denk ik dat het goed is dat wij als raad nu nog eens zeggen van goed dat er contact is, maar 
ga nu een stapje verder en ga ook kijken of er tot herontwikkeling gekomen kan worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer 
Wezenbeek. Nog een interruptie? Ja. Ga iets sneller aan de microfoon als de spreker er nog staat.  
 
De heer WEZENBEEK: Meneer de voorzitter… 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek een vraag aan mevrouw Oudhof.  
 
De heer WEZENBEEK: Ik ben een bescheiden mens dus ik wacht rustig mijn tijd af. Mevrouw Oudhof 
legt u even uit u zei meer horeca in De Biggelaar. Leg eens even uit. Vindt u dat er te weinig horeca in 
onze binnenstad is? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, het was een voorbeeld van wat er eventueel allemaal zou kunnen 
komen. Dus wat dat betreft was het één van de andere voorbeelden en er was al horeca in De 
Biggelaar, dus je zou kunnen zeggen van nou misschien is er nog uitbreiding mogelijk. Maar in de 
binnenstad vinden wij dat er al heel veel horeca, gelukkig, is. Dus daar zijn we blij mee. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat was mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. Dan ga ik nu echt naar 
de VVD, mevrouw Frijters. Ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. De VVD wil graag dat Roosendaal gastvrij, veilig en 
netjes is. Onze gemeente moet een klimaat bieden waar onze inwoners zich thuis voelen. Waar 
ondernemers ook echt kunnen ondernemen en waar mensen van buiten Roosendaal graag komen en 
verblijven. De afgelopen jaren heeft de VVD haar uiterste best gedaan om hier met succes een 
positieve bijdrage aan te leveren. Hoewel we al een aardig eind op weg zijn, zijn we er nog niet. We 
kunnen niet achterover gaan leunen en denken dat het werk is afgerond. Integendeel, ook de 
komende jaren zal er hard gewerkt moeten worden om Roosendaal nog verder vooruit te brengen. 
Vandaag ligt dan ook de eerste aanzet hiervoor ter besluitvorming. Tijdens de Commissievergadering 
heeft de VVD al aangegeven dat de Begroting zoals deze nu voor ons ligt een solide en realistische 
Begroting is waar ze zonder twijfel mee in kunnen stemmen. VVD heeft slechts een paar puntjes 
waarmee we deze Begroting kunnen aanvullen. Dit hebben we tijdens de Commissievergadering ook 
al aangegeven en we willen dan ook vanavond een tweetal moties indienen. Met de eerste motie 
willen we onderzoeken of het sportsubsidiesysteem zoals het nu staat aangepast kan worden, zodat 
er specifiek geld geoormerkt kan worden voor faciliteiten voor gehandicaptensport. Nu is dit namelijk 
niet zo en gaat er veel subsidie verloren voor deze doelgroep. En dat terwijl het juist voor deze 
doelgroep zo belangrijk is om te sporten. Daarom wil de VVD dan ook de motie “Stimulering 
gehandicaptensport” indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: En ik hou me bij het dictum. We dragen het college op de mogelijkheden te 
onderzoeken om te komen tot een sportsubsidiesysteem dat bijdraagt aan de positie van sportende 
mensen met een beperking. Over de uitkomsten van het onderzoek de raad begin 2018 nader te 
informeren. 
 
De VOORZITTER: Deze… 
 
Mevrouw FRIJTERS: Deze motie wordt mede ingediend door de Roosendaalse Lijst, de SP, CDA, 
PvdA, D66 en de VLP. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet  “Stimulering gehandicaptensport” maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. 
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Mevrouw FRIJTERS: Voorzitter, nou ben ik… Ja. De tweede motie die heeft ook te maken met sport 
maar dan met name met de sportverenigingen. Er wordt ook op sportverenigingen veel gebruik 
gemaakt van internet en er is dan ook vraag naar een goede internetverbinding. En met deze motie 
wil de VVD onderzocht hebben welke mogelijkheden er zijn om alle sportverenigingen van goede 
digitale faciliteiten te voorzien. De VVD pleit er namelijk voor een gastvrije gemeente te zijn en daar 
maakt dit zeker onderdeel van uit. De VVD wil dan ook de motie “Faciliteiten sportverenigingen” 
indienen. En ik hou het ook hierbij aan het dictum, bij het dictum. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Draagt het college op de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een 
betere digitale facilitering van sportverenigingen en sportcomplexen. En draagt het college op over de 
uitkomsten van het onderzoek de raad begin 2018 nader te informeren. De motie wordt… 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja. Ja. 
 
Mevrouw FRIJTERS: De motie wordt mede ingediend door de Roosendaalse Lijst, de SP, CDA en de 
VLP. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer… <geen geluidsopname beschikbaar>. 
 
De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u toelichten waarom de VVD van mening is dat hier 
een directe noodzaak toe bestaat. Is een internetverbinding niet iets dat tegen relatief kleine kosten 
door de verenigingen zelf gefaciliteerd kan worden? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Frijters. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Inderdaad, dat is het niet. Wij hebben gehoord dat vooral ook in de, bij de 
sportverenigingen in buitengebied dat die kosten echt heel erg oplopen en dat sportverenigingen die 
niet zelf kunnen betalen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ik wil ook nog even ingaan op de reeds ingediende moties. De moties die nog 
niet zijn ingediend daar ga ik later in de tweede termijn eventueel nog op in. Het amendement “Extra 
budget voor cultuur”. De VVD vindt dat cultuur een essentieel onderdeel van de leefbaarheid in de 
gemeente is. O, deze is ook nog niet ingediend, maar hier vind ik het wel belangrijk om even iets over 
te zeggen. De rest natuurlijk ook. Nu het amendement nog niet officieel voor ons ligt maar wel in 
concept voor ons ligt ziet op een extra budget voor een periode van 1 jaar zal de VVD dit 
amendement ondersteunen en we willen deze ook graag medeondertekenen als dit nog kan. Vandaar 
dat ik er nog even iets specifiek over wilde zeggen. Ten aanzien van de motie Maatschappelijk 
verantwoord inkomen, inkopen. Hier kan de VVD zich in vinden en we hebben deze dan ook 
medeondertekend. De motie “Herontwikkeling van De Biggelaar”. De VVD is van mening dat er aan de 
punten die in deze motie worden aangedragen al geruime tijd aandacht wordt besteed en we zijn dan 
ook vooralsnog niet overtuigd om deze motie te gaan steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Frijters. Ik ga naar de fractie van de VLP, de heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Goedenavond beste raadsleden. U mag zich gelukkig 
prijzen een begrotingsbehandeling in twee avonden. Ik ken een gemeente die er 7 avonden over moet 
doen. Voorzitter, de laatste begrotingscyclus van deze bestuursperiode. Tijdens de 
begrotingsbehandelingen afgelopen jaren heeft de VLP zich altijd constructief waar kon en kritisch 
waar moest opgesteld. En dit zullen we ook blijven doen. Volop moties en amendementen zijn  bij de 
begrotingsbehandeling door de VLP ingediend en onze welgemeende complimenten aan de 
medewerkers van de griffie en de ambtelijke ondersteuning waar nodig. Voorzitter, twee weken 
geleden had ik de euvele moed om een vraag te stellen over de verbouwing van het raadhuis. Het is 
mij nog steeds een raadsel waarom ik hierover deze avond werd afgeserveerd. Ik vind het, de VLP 
vindt het ongepast en respectloos. Voorzitter, eind 2015 is er een motie ingediend door het CDA voor 
maatschappelijke initiatieven. Afgelopen jaren zijn prachtige initiatieven ingediend en met een 
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subsidiebedrag van 150.000 euro is meermaals goede dingen gedaan. Afgelopen Kadernota is echter 
door de Stadsgesprekken met herdenken en vieren een budget van 40.000 euro onttrokken aan deze 
subsidies. Wij vinden dat onterecht en wij willen ook met een amendement dit budget terugdraaien. En 
ik zou dan ook graag het amendement willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. Ja. 
 
De heer BROUWERS: Voor het verhogen subsidiebudget. Besluit aan te vullen met, met dien 
verstande ten behoeve van de subsidie Maatschappelijke Initiatieven in de gemeente Roosendaal een 
structureel budget van 40.000 euro beschikbaar wordt gesteld en dit budget te dekken uit het 
meerjarige budget begrotingssaldo. Dit amendement wordt mede ingediend namens de Partij van de 
Arbeid, GroenLinks, het CDA, de Roosendaalse Lijst, de SP, de VVD en de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Deze, dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Verhogen subsidiebudget 
Maatschappelijke Initiatieven” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel. Voorzitter, jaren geleden ben ik ook voorzitter geweest van de 
Nationale Jeugdronde. Elk jaar en elke week werden door het college op bedankt voor de organisatie 
die we hadden, opgericht hadden voor de gemeente, voor Roosendaal, voor kinderen. Wij vonden het 
altijd wel jammer dat we daarna altijd nog een rekening kregen om de leges te betalen. Wat ons 
betreft zijn diverse evenementen een prachtige citymarketing voor de gemeente Roosendaal. Met de 
vaststelling van het 750 jarig bestaan is ervoor gekozen om de Stichting een budget te geven om de 
leges te betalen. Ja, wat ons betreft geven wij hier een verkeerd signaal. We gaan een budget 
vaststellen om leges te betalen en andere evenementen die volgend jaar iets doen die mogen wel de 
rekening betalen. Ja, wij vinden dat een beetje vreemd, dus wij zouden dan ook graag willen om 
volgend jaar vrijstelling van leges voor de evenementenvergunning te willen doen. Vandaar dit 
amendement wat wij willen indienen. Amendement “Vrijstelling leges evenementenvergunning 2018” 
aan te vullen met, met dien verstande in de legesverordening wordt opgenomen dat in 2018 vrijstelling 
wordt verleend voor leges evenementenvergunning ter compensatie van vervallen baten in 
Programma 4 Wonen en Verblijven een bedrag van 16.296 euro beschikbaar wordt gesteld vanuit het 
overschot begrotingssaldo jaarschijf 2018. Medeondertekend namens de Partij van de Arbeid, 
GroenLinks en het CDA. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Vrijstelling leges 
evenementenvergunning 2018”. En de heer De Regt heeft daarover een vraag. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Als ik het amendement goed lees geldt dit dus voor alle 
evenementen in heel de gemeente alleen in 2018. Dus eigenlijk worden de clubs een klein beetje 
verwend. In 2019 dan dienen ze een aanvraag in en dan moeten ze weer betalen. Vindt u dat niet een 
beetje verwarrend voor de clubs om dat maar voor één jaar te doen? 
 
De heer BROUWERS: Dat klopt, voorzitter, ik zou er ook voor pleiten om het meerjarig te willen doen. 
Misschien dat u mij nog kunt vinden om nog wat te willen aanpassen hierin om daar vanavond nog 
een wijziging op te maken. Maar ik, u zult mij ook aan mijn zijde vinden als na de volgende 
verkiezingen om dit structureel te gaan invullen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, dat was uw termijn? Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van 
D66, de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben niets toe te voegen aan onze termijn van twee 
weken en een dag geleden. En we hebben geen eigenstandige moties en amendementen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, terugblikkend op de eerste begrotingsbehandeling van twee weken geleden 
lijkt Roosendaal in balans, in evenwicht. Een gemeentebestuur wat een sluitende Begroting 
presenteerde en de politieke partijen in de gemeenteraad die voornemens zijn om in totaal zo’n 
200.000 euro te verschuiven op een gemeentebegroting van ruim 200 miljoen euro. Voorzitter, in deze 
week van de dialoog waar bewoners van Roosendaal ervaringen, ideeën en dromen uitwisselen in 
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diverse gesprekken via verschillende dialoogtafels laten we het als PvdA ook niet na om onze ideeën 
met u met Roosendaal te delen. In onze keuzes voor Roosendaal lokaal laten we ons leiden door 
solidariteit en rechtvaardigheid. Een samenleving waarin voor ieder plaats is en waarin ieder bijdraagt 
en waar we niemand uitsluiten, voorzitter. Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot 
concrete voorstellen, concrete ideeën om de armoede in Roosendaal te bestrijden, het 
vestigingsklimaat in Roosendaal te verbeteren, te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrij Roosendaal, 
investeren in het Roosendaals onderwijs en een duurzaam Roosendaal. Voorzitter, vanuit deze 
uitgangspunten hebben wij twee weken geleden aangegeven dat het ons, dat het de PvdA logisch lijkt 
om aan te sluiten bij de mondiale agenda van de 17 Global Goals voor duurzame ontwikkeling. 
Voorzitter, dit zijn 17 doelen die raken aan belangrijke opgaven van lokale overheden, zoals het 
terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en goed 
bestuur. De huidige Duurzaamheidsagenda, de inbreng van onze inwoners in diverse R100 
bijeenkomsten, het onlangs gepresenteerde armoedebeleid, de bestuurlijke vernieuwing maar ook de 
aansluiting bij het Manifest Maatschappelijk verantwoord Inkopen waar de Roosendaalse Lijst onder 
meer met onze partij vanavond een motie over hebben ingediend, vormen wat ons betreft hiervoor 
dan ook de basis. Aansluitend bij de Global Goals campagne kan het lokale beleid alleen maar 
versterken. Geen bordje bij de gemeentegrenzen maar wel concreet laten zien dat Roosendaal goed 
op weg is. Voorzitter, voor uw beeld ruim 50 gemeenten hebben zich op dit moment al aangemeld bij 
deze campagne. En wat ons betreft zou Roosendaal dit ook moeten doen. Zeker nu Roosendaal, ik 
heb het net genoemd op diverse vlakken al bijdraagt bij de realisatie van deze doelen. Voorzitter, dat 
komt, daarbij komen we als PvdA tot de eerste motie “Roosendaal Global Goals Gemeente”. Mede 
ingediend door GroenLinks, D66 en de Nieuwe Democraten waarin we verzoeken het college, de 
gemeente Roosendaal aan te melden bij VNG International als Global Goals Gemeente. Twee, met 
behulp van VNG International de ambities te bepalen, waar te maken en uit te dragen middels een 
concrete uitvoeringsagenda Roosendaal4GlobalGoals.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Roosendaal Global Goals Gemeente” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Daar heeft de heer Van den Beemt een vraag over. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Kan de PvdA even een korte toelichting geven 
over het verschil tussen de Global Goals Gemeente en de Millennium Gemeente waar we eerder op 
uw initiatief aan mee gedaan hebben? 
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, allereerst de Millennium Gemeente is afgerond, 2015 is dat afgesloten. 
Mondiaal heeft de Verenigde Naties toen wel geconcludeerd dat die doelen wat lastiger soms zijn 
vertalen in het werk lokaal. Toen is ook mondiaal met name vanuit lokale overheden afgesproken dat 
er een nieuwe agenda moet komen. Die zijn vervat in die 17 doelen. U heeft ook in de motie en ook 
vorige week heb ik al verwezen naar wat achtergrondinformatie wat die doelen inhouden en wat je 
lokaal vooral kan doen. En vanuit de VNG waar Roosendaal ook lid van is is nu een nieuwe 
campagne opgestart om via het mondiaal kader lokaal beleid juist vorm te geven. En het mooie is en 
dat is denk ik ook wel het verschil met eerdere campagne is dat gemeentes in die zin lijdend zijn, want 
we hebben ik noemde het al op nieuw armoedebeleid, een Duurzaamheidsagenda, we spreken 
vanavond nog over de Woonagenda. Op veel terreinen doen wij lokaal al veel om bij te dragen aan 
die doelen. Nou en door je te verbinden aan die mondiale campagne, die campagne van de VNG, kun 
je dat alleen maar qua promotie nog beter voor het voetlicht brengen bij onze inwoners, maar ook 
daarbuiten. Ja en is het mijn inziens en ook de mede indieners in ieder geval concreter dan de vorige 
campagne, want dat was nogmaals soms wat moeilijker te vertalen in het lokale beleid en deze 
campagne heeft daarvan geleerd en daarom is dat iets anders opgezet. En nogmaals wat een 
gemeente laat zien is lijdend voor die campagne. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: U kunt uw betoog vervolgen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, al die knopjes… Voorzitter, dank u wel. De PvdA pleit ook voor een 
actualisatie van de Roosendaalse Woonagenda. Als het gaat om afronden en doorgeven lijkt het de 
PvdA van belang dat het college in kaart brengt wat we hebben bereikt en welke uitdagingen er voor 
Roosendaal zijn voor nu en de toekomst. Denk hierbij onder meer aan de huisvesting van 
arbeidsmigranten, de verbinding tussen leefbaarheid en wonen, de aanpak van leegstand, het 
optimaliseren van het woon- en werkklimaat en de aansluiting van Roosendaal met het recent 
gepresenteerde Brabantse agenda voor wonen. Voorzitter, hiervoor dienen we samen met de 
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Roosendaalse Lijst, de SP, GroenLinks en de Nieuwe Democraten eveneens een motie in. In deze 
motie verzoeken we een drietal punten. Allereerst dat we als gemeenteraad vragen een volledig 
overzicht te krijgen met de bereikte resultaten uit het Actieplan van de Roosendaalse Woonagenda 
2015. Twee, te komen tot een actualisatie van de Roosendaalse Woonagenda met daarin verwoord 
een analyse van de meest actuele en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt en een pakket 
aan maatregelen, een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen als vervolg op de 
agenda uit 2015. En drie, deze concrete actiegerichte agenda de basis te laten zijn voor de komende 
bestuursperiode. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6, heet “Actualisatie Roosendaalse Woonagenda” 
en maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer YAP: Voorzitter, tijdens de eerste begrotingsbehandeling sprak onze fractie ook van losse 
eindjes. Zaken die dit gemeentebestuur als opdracht van de gemeenteraad heeft meegekregen maar 
nog niet of niet krijgt afgerond. We krijgen binnenkort nog een inhoudelijk debat over het onlangs 
ingestelde Cultuurfonds, we krijgen ook nog het debat over Leefbare Wijken, dorpen en buurten. Zie 
het bericht onlangs van de burgemeester om het beleid ten aanzien van arbeidsmigranten eens onder 
de loep te nemen. We hebben kunnen zien de Biomineralenfabriek. Nog steeds bijzonder dat dit 
college een vergunning heeft verleend terwijl er een motie is genegeerd van de gemeenteraad. Hulp 
bij het huishouden, gaat mediation nu een oplossing bieden? Verder wachten we nog op de 
uitgewerkte Arbeidsmarktagenda die door deze raad ook is gevraagd op initiatief van de 
Roosendaalse Lijst. Voorzitter, gelet op het evenwicht nu lijkt het erop dat het nieuwe 
gemeentebestuur een nieuw pakket aan uitdagingen heeft voor de toekomst.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, een interruptie, vraag van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het duurde even maar we hadden toch nog een 
vraag over de motie Actualisatie Roosendaalse Woonagenda. Het ziet eruit als een hele goede motie 
in die zin het is eigenlijk een voorbereiding voor de nieuwe bestuursperiode. U geeft aan een volledig 
overzicht verstrekken van resultaten, analyse van de meest actuele ontwikkelingen. Hartstikke mooi. 
Maar dan het tweede bolletje onder punt 2 daar staat dat u het college verzoek om een pakket aan 
concreet te nemen stappen en maatregelen. Nou is onze vraag bedoelt u hiermee dat dit college nu 
een pakket maatregelen vast gaat stellen samen met de raad waar de volgende bestuursperiode 
invulling aan gegeven moet gaan worden? Of bedoelt u hiermee dat we suggesties meegeven van dit 
zou je allemaal kunnen gaan doen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, wat mij betreft het eerste. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dan, voorzitter, als ik mag, dan is dit dus een motie waarmee zoals dat 
dan altijd genoemd wordt over je graf heen gaat regeren waarmee u in de laatste 4 maanden van 
deze periode probeert om nog politieke beslissingen te nemen die committerend zijn voor de volgende 
bestuursperiode. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik denk het niet. Ik denk als een meerderheid van de gemeenteraad dit 
verzoekt dan kan dat gewoon worden uitgevoerd. Ik denk niet ook dat we op onze handen moeten 
blijven zitten totdat er een nieuw gemeentebestuur wordt geïnstalleerd. We hebben kunnen 
constateren dat die Woonagenda voor een groot deel focuste op de korte en middellange termijn voor 
de duur van ja 1 tot 1,5 jaar. Dat is inmiddels voorbij. Voor onze fractie en ook de mede indieners leek 
het daarom goed om te komen tot die actualisatie en volgens mij gewoon ook met concrete stappen 
daarin.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Oké, dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of alle handtekeningen 
blijven staan als dit inderdaad zo strak uitgelegd moet worden. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe Democraten, 
de heer Schijvenaars.  
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. We komen met één amendement en met 4 moties. 
Waarom gaat minder dan de helft van de mensen stemmen en als ze gaan stemmen wordt er steeds 
meer populistisch gestemd. De politiek wordt zo steeds meer ongeloofwaardig. En dan zijn we 
verbaasd hierover. Gaan we over tot allerlei vormen van participatie in de hoop dat we onze 
geloofwaardigheid terugkrijgen. Beste voorzitter, beste collega’s en ook de beste mensen thuis. Wat is 
er nu zo moeilijk om de stad te besturen? Onze inwoners, dus ook onze kiezers over een paar 
maanden willen gewoon hebben dat de basis op orde komt en blijft. De mensen zijn niet gek en de 
mensen willen gewoon hebben dat ze normaal kunnen wonen, werken in gezondheid met voldoende 
ruimte en tijd voor ontspanning. Het leven en dus ook het besturen van een stad is eigenlijk net zo 
simpel. Vandaag de dag zijn we constant met elkaar verbonden en in gesprek. We weten van elkaar 
wat we doen en willen gewoon het hele en het eerlijke verhaal horen. De mensen willen van ons 
hebben dat we de stad goed besturen. En elk jaar geven de mensen ons het geld en het vertrouwen 
om meer dan 200 miljoen euro uit te geven dat is dus meer dan een half miljoen euro per dag. Best 
wel veel geld toch? En nu houdt dit college de mensen bijna al vier jaar vol dat er geen geld is. En ze 
vergeten te zeggen dat elk jaar 20 miljoen euro op de plank ligt. Al vier jaar lang. Hoe zou u het thuis 
vinden als uw partner zegt wees zuinig terwijl er voldoende geld is. Een gemeente is geen gezin. 
Thuis wil je een appeltje voor de dorst. Maar welk appeltje heeft de gemeente nodig? Het geld van de 
gemeente is van en voor ons. En als we willen sparen doen we dat zelf wel. Of de gemeente geeft het 
geld uit aan de publieke zaak of de gemeente geeft het geld terug aan ons door lage belastingen en 
heffingen. Zo eenvoudig is het en zo eenvoudig moet het ook zijn. Maar terug naar de basis op orde.  
 
De VOORZITTER: Een vraag aan u van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, vorige keer in de Kadernota heeft u dit ook al eens een keer 
opgebracht en toen was de respons hetzelfde. Mijn vraag is eigenlijk als ik thuis een auto koop en ik 
ga dan sparen, want uiteindelijk heeft de auto een levensduur. En het einde van die levensduur wil ik 
een nieuwe auto, dan spaar ik voor die nieuwe auto. U zegt eigenlijk niet doen, morgen een nieuwe 
keuken kopen. Dat is interessant. Waarom blijft u dat nu oreren, waarom blijft u dat zo brengen. Heeft 
toch geen nut, voorzitter?  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, heeft inderdaad geen nut want u snapt het niet. U snapt niet 
hoe de gemeentelijke financiën werkt. Daar ligt het probleem. U denkt u dat u maar geld kunt blijven 
uitgeven en zo werkt dat niet. U denkt dat u maar geld kunt blijven besparen, ja om dan straks wat te 
kunnen gaan investeren, dat kan. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als ik het niet begrijp dan ben ik benieuwd welke van mijn 
collega’s u wel begrijpt vanavond en hoeveel steun er is voor uw voorstel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Terug naar de basis op orde. Eén op de tien 
kinderen leeft in armoede en meer dan de helft voelt zich eenzaam. De meeste mensen vinden het 
onderhoud van wegen en groen matig tot slecht. En sinds de sluiting van de coffeeshops ervaren 
steeds meer mensen drugsoverlast. Het zijn conclusies uit de laatste bewonersenquête. Tja en 
natuurlijk zijn er ook goede dingen te noemen, daar hebben wij ons ook hard voor gemaakt en voor 
ingezet. Maar is het genoeg? Als we de bewonersenquête serieus nemen en dat doen wij als Nieuwe 
Democraten hadden we veel meer en anders moeten doen. Met deze Begroting zullen de inwoners 
nog vele open eindjes houden. We begrijpen dat er altijd keuzes gemaakt moeten worden, zelfs al je 
meer dan een half miljoen per dag beschikbaar hebt. En daarom, voorzitter, komen wij hier nu met 
voorstellen die beter stroken met wat de inwoners willen. Het gaat om beter onderhoud en beheer, 
invoering van de RoosenPas daar is hij weer, onkruidbestrijding en het nakomen van afspraken. We 
beginnen met amendement 1 voorzitter, “Verwerking financiering consequenties onverwachte, 
onverwerkte raadsbesluiten”.  Ja, dank u wel. Beslispunt 1. Het vaststellen van de concept 
Programmabegroting 2018 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen de meerjarenramingen 
2018-2021 en het investeringsplan 2018-2021 vast te stellen. Aan te vullen met, met dien verstande 
dat: Eén, er een voorziening wordt getroffen voor de realisatie van de aangenomen moties bij de 
Kadernota 2017 en de Kadernota 2018 waarvan de financiële consequenties nog niet in de 
Programmabegroting 2018 zijn verwerkt. En voor deze voorziening een bedrag van 3 miljoen euro 
beschikbaar wordt gesteld vanuit de bestemmingsreserve Nieuw- en Verbouw Stadskantoor. 
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Verwerking financiële  
consequenties onverwerkte raadsbesluiten” ze maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. 
De heer Yap een vraag hierover? 
 
De heer YAP: Voorzitter, allereerst de vraag vanwaar dit amendement, want als u dan toch verwijst 
naar een bestemmingsreserve dan hoeven we toch geen nieuwe voorziening te treffen omdat we al 
volgens mij 16 miljoen of wel meer ik heb net even gekeken bedragen die open staan, eventueel te 
benutten zijn vanuit diverse bestemmingsreserves zouden 16 miljoen kunnen zijn. Kijk op pagina 91 
van de Begroting. Dan hoeven we toch geen nieuwe voorziening te treffen, dat is één. Twee, en als u 
dat al wilt waarop pakt u dan de bestemmingsreserve Nieuw- en Verbouw Stadskantoor? Dat kunt u 
toch onze ambtenaren niet aandoen? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, knopje gevonden. Voorzitter, er zijn besluiten genomen door deze 
gemeenteraad. En uit de voorbereiding van deze avond is ook gebleken dat er een stuk of 10 
besluiten zijn niet uitgevoerd is ook geen dekking voor gevonden, is ook staat niet op de planning, 
staat zelfs niet meer in de Begroting. Maar het zijn wel genomen raadsbesluiten. En als je nou vindt 
met elkaar in deze gemeenteraad dat je zelf serieus genomen moet worden, als je een besluit neemt 
dat dat wordt uitgevoerd dan moet je dat dus ook meenemen in de Begroting. En dat is niet gebeurd. 
En wat we met dit amendement doen is dat heel expliciet maken dat die genomen besluiten van vorig 
jaar en het jaar daarvoor dat die daadwerkelijk in de uitvoering gaan komen en dan moet je op een 
gegeven moment gewoon financieel gezien moet je daar weer een voorziening voor treffen zodat je 
daaruit kunt gaan putten. Dan haal je gewoon de voorziening uit de reserves en zo werkt dat in het 
land van de gemeente. U heeft zelf ook genoemd in uw eigen betoog dat die besluiten moeten worden 
uitgevoerd. Wij maken het heel concreet. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement is ingediend en u kunt straks in uw stemgedrag daar een oordeel 
over geven. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u, voorzitter. Dan gaan we over op de één van de 4 moties, motie 1 
“Besteding overschotten bestemmingsreserve aan kerntaken”. 
 
De heer Yap: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap? 
 
De heer YAP: Voorzitter, in de interruptie had ik twee vragen. Tweede vraag is waarom specifiek dat 
potje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Volgens mij heb ik dat net in mijn laatste zin verwoord. Ik heb als antwoord 
gegeven, ik herhaal het nu voor u we treffen een voorziening zodat je het geld, dat was u vraag. 
Waarom geen en daarvoor heb je die voorziening nodig om dat geld te kunnen gaan uitgeven aan die 
ruim 10 besluiten van ons die nog niet in uitvoering zijn genomen. Voorzitter, dan de motie “Besteding 
overschotten bestemmingsreserve aan kerntaken”. Ik zal me beperken, voorzitter, tot het besluit. 
Besluit dat de ondergrens van de ratio weerstandscapaciteit minimaal op 1,0 blijft en er een 
bovengrens gaat gelden van maximaal 1,5. Dat de gemeenteraad elke 2 maanden een actueel 
overzicht van het college ontvangt en elk jaar een voorspelling ultimo eind van het jaar krijgt. 3, dat 
vanaf 2018 bij zowel de Kadernota, de jaarstukken als de Programmabegroting een apart hoofdstuk 
wordt opgenomen met daarin gespecificeerd een overzicht van de kerntaken en het aan deel hiervan 
in de totale Begroting. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Besteding overschotten 
bestemmingsreserves aan kerntaken”. En de heer De Regt heeft een vraag hierover. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bij bullet twee vraagt u elke twee maanden een actueel 
overzicht. Waarvan? 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij krijgen nu aan het einde van het jaar krijgen wij een 
overzicht van de reserves en de voorzieningen en daarmee ook van de weerstandscapaciteit. En wat 
wij graag willen als Nieuwe Democraten is dat je eigenlijk elke twee maanden of elk kwartaal dat je 
inderdaad die informatie krijgt om op tijd te kunnen bijsturen. Dat is de reden van dit… 
Voorzitter, dan de volgende motie “Betere stoepjes, fietspaden en gazons” en ook groen natuurlijk. 
Besluit dat het college voor 1 maart 2018 komt met uitgewerkte plannen voor een extra substantiële 
inhaalslag op het gebied van grijs en groen in de stad en in de dorpen van Roosendaal. Twee, de 
incidentele lasten van minimaal 3 miljoen euro te dekken door het overschot aan middelen in de 
bestemmingsreserve Vastgoed hiervoor aan te wenden. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Betere stoepjes, fietspaden en gazons” 
en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter en dan de motie “Onderzoek RoosenPas”. Daar vragen we al 
jaren over en ook ieder jaar zegt de wethouder ik ben bezig met onderzoek, komt hij weer een jaar te 
laat met z’n armoedenota. Voorzitter, besluit: Dat het college een onderzoek doet naar mogelijkheden 
van een RoosenPas gebaseerd op succesvolle passen elders in Nederland. Twee, de eenmalige 
kosten van dit onderzoek ten laste worden gebracht van de reserve nog te bestemmen overschot 
Begroting. Drie, de raad nog voor het einde van deze bestuursperiode over de uitslag van het 
onderzoek wordt geïnformeerd. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt een nummer 9 en draagt de titel “Onderzoek RoosenPas” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. En dan de motie “Structureel betere 
onkruidbestrijding”. Als je kijkt naar bewonersenquête dan is dat een van de belangrijkste issues die 
worden genoemd. Opvallend is dat het college weer verwijt in haar persbericht van vandaag het daar 
niet over heeft, maar misschien dat de krant het daar wel over gaat hebben. Besluit dat 
onkruidbestrijding zowel op verhardingen als in plantsoenen een forse inhaalslag maakt met als doel 
kwaliteitsniveau A in 2020. Twee, het college deze beleidswijziging tevens doorvoert in de 
Beheerkalender 2019-2022. En drie, de structurele lasten te dekken door het overschot aan middelen 
in de bestemmingsreserve Vastgoed hiervoor aan te wenden. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 10 heet “Structureel betere onkruidbestrijding” en maakt 
ook onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Yap heeft hierover een vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, mikte de Roosendaalse of de Roosendaalse Lijst, Nieuwe Democraten op 
een motie? Want in de motie  “Betere stoepjes” vraagt u ook dekking uit de bestemmingsreserve 
vastgoed en in deze motie ook. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat klopt.  
 
De heer YAP: Maar in de eerste motie vraagt u om minimaal 3 miljoen euro. Nou die 
bestemmingsreserve is 3 miljoen en een beetje dan hou je nog een ton over betere onkruidbestrijding 
dus dat lijkt mij niet zo’n hele sterke dekking. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Daar ga ik zo dadelijk even naar kijken. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Schijvenaars. En dan last but not least, mevrouw 
Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Even kijken hoor, dank u wel voorzitter, dank u wel. GroenLinks wil graag 
direct maar beginnen met het amendement over de cultuur enkele partijen die hadden het erover die 
gaan ook mede indienen en dat zal ik zo nog eventjes netjes vermelden. Bij de cultuur, de 
raadsmededeling Cultuurfonds die nog komt wordt wel gesproken over het Cultuurfonds en wat daar 
voor een bedrag in zou moeten omgaan. Het Cultuurnetwerk gaat als het voorstel wordt overgenomen 
het Cultuurfonds beheren. En het uitgeven van subsidies wordt daarmee gemandateerd straks en in 
die raadsmededeling wordt 90.000 euro gevraagd. Maar dat is niet genoeg voor de prototypes die ook 
in de laatste aantal twee periodes van 90 dagen door Cultuurnetwerk zijn ontwikkeld. En insprekers in 
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de spreekronde van vorige week zeiden ook hierover dat als je de prototypes door wilt zetten en een 
kans wil geven en ook echt een nieuwe impuls wil geven aan Roosendaal cultuur, dan zou daar 
eigenlijk een 100.000 euro bij moeten, bij dat budget van 90.000. En GroenLinks heeft samen met 
PvdA daarvoor het initiatief genomen om een amendement op te stellen en dat wordt medeingediend 
door D66, Roosendaalse Lijst, CDA en ook VVD. Inhoudelijk heb ik in de Commissie daar al het een 
en ander over gezegd over de prototypen en het Cultuurnetwerk. GroenLinks denkt dat de nieuwe 
werkwijze en denkwijze die in dat Cultuurnetwerk worden ontwikkeld dat die echt van meerwaarde 
kunnen zijn ook in het Sociaal Domein, in Vitale Dorpen en Wijken om met elkaar in een nieuwe 
verhouding te komen. En wij hebben heel veel vertrouwen erin dat dat ook echt zo zal uitwerken. Ik wil 
dat amendement dan nu gaan indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou ja het beslispunt 1 wat al vaker is voorgedragen dat blijft zo staan. Aan te 
vullen met, met dien verstande dat uit het nog te besteden bedrag van 862.905 euro afkomstig uit de 
bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen voor het komende jaar 2018 100.000 euro extra te 
bestemmen voor het Cultuurfonds in het bijzonder voor de verdere ontwikkeling van prototypen. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Extra budget voor cultuur”. De heer 
Beesems heeft een vraag. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Is GroenLinks van mening dat er inmiddels voldoende 
ervaring is met de prototypes die zijn gestart om dat verder uit te breiden en inderdaad nog 100.000 
euro extra aan toe te voegen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, die mening zijn wij wel toegedaan. En het zijn natuurlijk geen 
kant en klare producten zo zijn ze ook niet gepresenteerd. Maar het gaat vooral over een nieuwe 
manier van samenwerken, een nieuwe manier van elkaar opzoeken en op een innovatieve manier ook 
in de dorpen en wijken en Roosendaal als gemeente te werken. 
 
De heer BEESEMS: Wachten op een evaluatie van hoe het bevallen is de eerste prototypen. Wij 
vinden dat onvoldoende ervaring nog te melden is. In de inspraakreactie werd heel lovend gesproken 
dat er heel veel mensen tevreden waren. Wij hebben dat niet kunnen constateren vandaar dat wij 
zouden willen vragen kunnen wij niet wachten op een stukje evaluatie half volgend jaar.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, evaluatie is natuurlijk heel erg 2015. Dus ik denk dat we met een 
Begroting van 2018 bezig zijn. Wat u nu verwoord is eigenlijk het hele oude manier van denken, van 
we doen iets, eigenlijk als u bij de presentatie was had u inderdaad ook het Cultuurnetwerk daarover 
gehoord van wij moeten juist eigenlijk ook op een andere manier gaan denken en niet alleen maar van 
A naar B, maar ook inderdaad met experimenteren en met pilots en met prototypes eigenlijk ook 
onszelf een keer uit onze eigen comfortzone halen en dat geldt dan ook misschien voor ons. Dat wij 
ook eens wat moeten durven zonder dat we precies weten wat er aan de achterkant uitkomt. Dus nee, 
wat GroenLinks betreft hoeven we niet te wachten eerst op een evaluatie en dan pas te zeggen van 
oké dit is zo leuk dit gaan we verder doen. Voor GroenLinks is dat eigenlijk ja zeg maar een soort 
conventionele benadering die eigenlijk juist niet beoogd wordt met die prototypes. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Koenraad over de 
dekking. Als dekking is gekozen om de 100.000 euro aan de bestemmingreserve Vitale Wijken en 
Dorpen te laten komen. Kan u uitleggen waarom dat er voor deze bestemmingsreserve gekozen is? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, in mijn eerste termijn van de Commissie had ik het er ook over 
en het had ook wat GroenLinks betreft ook best uit het voorliggend veld kunnen komen. Wij hebben 
nu gekozen voor deze bestemmingsreserve omdat ik net ook in het antwoord aan de heer Beesems 
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gaf, die nieuwe werkwijze die kunnen daar ook heel goed van meerwaarde zijn en van toegevoegde 
waarde zijn. Dus eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit dat de dekking uit Vitale Wijken komt of 
eventueel uit voorliggend veld. Het gaat erom dat het niet alleen maar uit cultuur hoeft te komen. Dat 
is eigenlijk het belangrijkste punt.  
 
Mevrouw OUDHOF: Dan een vervolgvraag, want als het uit bestemmingsreserve Vitale Wijken en 
Dorpen gaat komen kunt u dan nog eens aangeven welk effect dat zij gaan merken als daar extra 
budget voor cultuur daar komt in de wijken en de dorpen. Worden de wijken en de dorpen wel 
voldoende benaderd in het Cultuurcluster. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik denk, voorzitter, van wel, want het Cultuurnetwerk is er juist heel erg op 
gericht om iedereen met elkaar te laten samenwerken en de prototypen die er nu gelopen zijn die 
gaan juist heel erg uit van bijvoorbeeld het samen delen, dus een soort een beursvloer van ik heb dit 
in de aanbieding en u kunt dit bij mij ophalen. Ik denk dat dat juist heel geschikt is voor dorpen en 
wijken om elkaar ook te ondersteunen in materialen en dat soort dingen. Dus ik verwacht juist dat ze 
heel goed gaan gebruik maken van de structuren ook die er al zijn. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nee, maar dank u wel voor in ieder geval het beantwoorden van de 
interruptie, u kunt uw betoog… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, graag gedaan. Het laatste stukje of eigenlijk toch twee laatste stukjes 
gaat over de motie die wij ook samen indienen met de PvdA en andere partijen over de Global Goals. 
Ja, er is natuurlijk een prachtige Duurzaamheidsagenda gekomen die is ook tot stand gekomen met 
de inbreng van heel veel inwoners. En ik dacht ook bij deze motie aan onze Transition Towns als je 
kijkt naar de Fiksclub die wij hier hebben die altijd in het huis van de Westrand elke zaterdag of niet 
elke zaterdag maar toevallig nu aanstaande zaterdag ook weer staat, die beantwoorden eigenlijk met 
hun hele kleine doelen aan die hele grote doelen van de Transition Towns. En eigenlijk is dat ook een 
mondiale beweging dus GroenLinks vindt het eigenlijk heel mooi om de kleine duurzaamheids of klein 
is het foute woord maar het is een lokale beweging je die hier hebt in duurzaamheid om die te linken 
aan een mondiaal verhaal. En dat was ook de reden waarom wij ook heel graag meededen met die 
motie. Het gaat erom dat je oplossingen die je hier zelf organiseert eigenlijk in verband brengt met het 
grotere geheel. Dus we zijn niet alleen in Roosendaal actief maar wat we hier doen heeft ook 
gevolgen voor de hele wereld. Dus dat is mooi, want dan kan Roosendaal laten zien dat ze veel 
kunnen en dat is mooi vinden wij. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel een vraag aan mevrouw Koenraad.  
 
De heer VAN GESTEL:  Ja, dank u wel, voorzitter. Er ontstaat nu enige verwarring over de wijze van 
bestemmen die 100.000 euro op het amendement wat zojuist is ingediend. In het voorstel, de 
raadsmededeling kunt u lezen dat het de bedoeling is dat er 60.000 euro beschikbaar wordt gesteld 
aan het, aan de, aan dat platform en dan 30.000 euro voor subsidies beschikbaar is om te verdelen. 
Komt deze 100.000 euro nu bovenop die 60.000 of bovenop die 30.000? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nee, die komt bovenop de totaal 90.000. Dus de 60.000 plus 30.000 en daar 
komt 100.000 bij, dat is het idee.  
 
De heer VAN GESTEL: Kijk, voorzitter, de 30.000 is bedoeld om een subsidie op aan te vragen. Die 
mag niet meer zijn dan 30.000 staat erin, 30.000 euro is het maximum wat we aan subsidie kunnen 
uitgeven als u dat aanvraagt met een maximum per bedrag etc. etc. En die 60.000 dat is de 
organisatiekosten die kan het netwerk krijgen om uitvoering te geven aan datgene wat ze al ingezet 
hebben, dat staat in die stukken dus er is een duidelijke verdeling. Maar als u zegt ik ga 100.000 euro 
daaraan toevoegen maar ik weet niet aan welk onderdeel, dan vind ik dat heel lastig, want dan laat u 
het eigenlijk aan het college vrij om te zeggen dan doen we die ton geven bij die 30.000. En dan komt 
die misschien niet ten goede aan de prototypes wat u wilt met uw voorstel. Dus mag het alleen 
gegeven worden aan het netwerk, aan die mensen die dat organiseren, die ondernemers? Of moet 
het ten goede komen aan de clubs en verenigingen van deze gemeente?  
 
Mevrouw KOENRAAD: Nu begrijp ik uw vraag ook beter. Het gaat erom dat er voor het  
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doorontwikkelen van de prototypes dat daar geen budget voor is benoemd. En die 100.000 euro die 
gaat dus naar het ontwikkelen van, of het doorontwikkelen van de ingeslagen weg, prototypen. Dus 
het is niet zo dat het in de subsidiepot komt en dan inderdaad ook naar andere instellingen gaat, tenzij 
zij dus ook aansluiten in die prototypes, dan kan dat volgens GroenLinks gewoon wel. Maar ik denk 
dat het goed is als de wethouder daar ook even iets over zegt, want anders gaan wij daarover 
beraadslagen. En volgens mij is het heel makkelijk toe te lichten. Het gaat natuurlijk ook over het 
adopteren van die subsidiëring door het Cultuurnetwerk en daarnaast heb je dus het ontwikkelen van 
de prototypen. Het staat ook eigenlijk in het amendement dat het is extra te bestemmen in het 
Cultuurfonds maar in het bijzonder voor de verdere ontwikkeling van prototypen.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel. Het is prima dat u dat antwoord geeft. Dus in wezen gaan we 
160.000 uiteindelijk beschikbaar stellen voor dat comité voor de opdracht die zij nog hebben voor die 
prototypes, zodat ze zelf als ondernemer daarmee aan de slag kunnen. Dat is waar het geld voor 
bedoeld is. En die 30.000, dus de subsidie die er nu is dat wordt niet verhoogd. Dus die 30.000 aan 
aan te vragen subsidies voor het cultureel veld in Roosendaal blijft gelijk. Dus het fonds van 30.000 
blijft 30.000. En die 60.000 is voor die prototypes voor die ondernemers. En daar komt nu 100.000 
euro bij, want dat hoor ik u nu twee keer zeggen. Dus ik neem aan dat dat klopt. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik hoor het in uw interruptie… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik hoor het ook.  
 
De VOORZITTER: Ook twee keer zeggen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ik heb de stukken, voorzitter, ik heb, ik wil het graag even op papier hebben, 
want ik kan even niet uw vraag zo beantwoorden uit mijn hoofd. Want volgens mij is het precies 
andersom. Dus ik maar ik, ik, volgens mij is het precies andersom maar ik weet het niet helemaal 
zeker, dus dat zou ik even moeten opzoeken. En dank denk ik dat de wethouder er iets over zegt en 
dan kan ik in de tweede termijn even ondertussen kijken van is het niet andersom, want volgens mij is 
dat zo.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad gaat prakke-denken zodat u later, zij later u een prachtig 
antwoord kan schenken. Ja, hij komt, hij is in aantocht. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Even zien, ik weet even niet meer waar ik was. Volgens mij had ik alles 
gezegd over de motie Global Goals Gemeente. Ik had nog even één stukje over de herontwikkeling 
van De Biggelaar omdat wij als enige die ook nu indienen met de SP. In de Commissie ja is daar kort 
over gesproken. De wethouder die had het wel over dat hij met een aantal Belgen met elkaar in 
contact had gebracht. En toch hadden wij ook de indruk dat daar, net als de SP, dat daar wel toch ook 
wel iets meer in geïnvesteerd zou kunnen worden. Niet per se door de wethouder maar met een 
gezamenlijke inspanning. En vandaar dat wij ook deze motie ook hebben mede ingediend of ja. Even 
kijken, voor GroenLinks zou het ook best een optie zijn om dat ook helemaal eens anders te bekijken 
en zelfs wel zouden we zover willen gaan dat je je voor kunt stellen dat dat hele ding ook weggaat. En 
dat is misschien best schokkend, maar vroeger was daar gewoon een opening en dat gaf heel veel 
ruimte. En dus ja en openingen geven over het algemeen veel ruimte. Dus ik hoop inderdaad dat 
herontwikkeling dat dat iets verder gaat dan alleen maar van de gebaande paden die er nu ook 
betreden worden. Maar dat je ook eens kijkt van kun je niet iets totaal anders ontwikkelen. Dus 
daarom deze motie.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Van de zijde van het college zal nu een reactie worden gegeven op de 
ingediende moties en amendementen en ik ga de wethouders af in volgorde van hun plaatsen achter 
deze tafel en als u een motie, amendement bespreekt zeg dan even welk nummer en welk onderwerp 
dan kunnen de raadsleden goed volgen op welk document een antwoord wordt gegeven. Wethouder 
Theunis. 
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De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal in het kort ingaan op de ingediende amendementen 
en de moties mijn portefeuilles betreffende. Ik zal ook beginnen bij de amendementen. Amendement 
numero 1. Amendement “Verhogen subsidiebudget Maatschappelijke Initiatieven”. Ik mocht daar wat 
over zeggen bij de voorbereiding van dat amendement. Ik vind het jammer dat dat niet helemaal is 
overgenomen. Waar het om gaat, voorzitter, dat daar steek ik ook de hand in eigen boezem, dat als u 
ziet daar zit dus een stukje vervuiling in die Begroting. Dat heeft te maken met, met name het feit 
25.000 euro voor Herdenken en Vieren. Dat is een structureel budget van 25.000 euro, dat is 
uitgenomen uit het budget Maatschappelijke Initiatieven. Voorzitter, daar ligt voor mij de kern van de 
zaak eigenlijk van en ik zou graag willen dat we dan ook, we houden van een keurig nette en schone 
Begroting, om dat te corrigeren. De indieners zouden willen overwegen om in ieder geval het 
besluitpunt te wijzigen en ik zal dat even zeggen. Een structureel budget van 25.000 euro beschikbaar 
te stellen ten behoeve van Herdenken en Vieren, apart budget voor van 25.000 euro Herdenken en 
Vieren. Is dat probleem opgelost en blijft het budget van 120.000 euro voor Maatschappelijke 
Initiatieven volledig intact. Ik denk dat als we dat doen dan hebben we een keurig nette Begroting. 
Mist u nog een bedragje van 15.000 euro incidenteel voor de G1000. Dat is een incidenteel bedragje 
moet je niet de Begroting mee vervuilen. Ik denk als we het zo corrigeren dan heb ik het geval dat we 
ook dat stukje omissie, nogmaals ook de hand in eigen boezem, hebben we daarmee gecorrigeerd. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Naar mijn beleving zit die 15.000 euro structureel in de 
Begroting verwerkt.  
 
De heer THEUNIS: Maar het was bedoeld als een incidenteel bedrag, dus dat moeten we helemaal 
corrigeren. Ik heb altijd begrepen de G1000 of dat ooit nog een keertje doorgaat, maar mocht dat 
eenmalig iets zijn dat is ook een stukje correctie wat je moet plegen. Want als dat structureel is voor 
iets incidenteels u zegt het zelf, dan moeten we het ook corrigeren. Maar ik vraag u alleen maar dat 
even goed te overwegen. Als we dat doen dan denk ik ook dat we de zaak even goed zuiver en helder 
in de Begroting hebben en dan heeft u ook uw doel bereikt.  
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Per saldo blijft het budget in ieder geval gelijk.  U wilt 
eigenlijk gewoon dat wij een correctie maken op het raadsbesluit van Herdenken en Vieren. 
 
De heer THEUNIS: Ja. Exact ja. Dan voorzitter, het amendement nummer 2 “Vrijstelling leges 
evenementenvergunningen”, die zou ik toch ernstig willen ontraden. En waarom? Eenmalig iets in 
2018 daar zijn al vragen over gesteld. Dat gaat over de leges van alle evenementen. Het is al gezegd 
in 2018 dus ook evenementen die niets te maken hebben met het 750 jarig vieren. Het is Roosendaal 
bestaat 750 jaar niet Wouw, niet Nispen, niet Heerle. Evenementen die daar plaatsvinden die zouden 
dan niet vrijgesteld moeten worden is onze opinie. Vallen ook wat commerciële evenementen, want 
dat betekent ook als je evenementen organiseert Palm Parkies, het Oktoberfest allemaal leve de lol en 
allemaal in leges in 2018. Laten we de zaak zuiver houden. We hebben dat ook goed met de Stichting 
weggezet, er zitten middelen van een half miljoen dat kan oplopen tot 750.000 euro. Als je dat 
overhoudt dan denk ik dat we een luttel bedrag aan leges ook dit niet compliceren, allemaal niet 
moeilijker maken dan het is. Maar hou echt alles zuiver rond de opgave die evenementen hebben. Als 
u kunt aantonen dat het echt iets te maken heeft met 750 jaar, dan is er de Stichting voor en die gaat 
u daarin ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Hoor ik de wethouder nou zeggen dat het erom 
gaat of het in Roosendaal of één van de dorpen plaatsvindt het evenement of dat het evenement 
onder de paraplu van de viering valt of niet. Want u noemt ineens een paar dorpen en ik kon dat niet 
helemaal goed plaatsen eerlijk gezegd. 
 
De heer THEUNIS: Naar mijn idee heeft het te maken met het vieren van het 750-jarig bestaan van 
Roosendaal. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dus als verenigingen u zei geloof ik Wouw, Heerle of 
Nispen vieren dat Roosendaal 750 jaar bestaat dan is het allemaal prima. 
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De heer THEUNIS: Ik ben benieuwd hoe de Stichting er mee omgaat, dat zou natuurlijk deugd doen 
wanneer al die dorpen ook meevieren met Roosendaal 750 jaar. Maar volgens mij begrijpt u wel een 
beetje wat ik bedoel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, ik heb die Stichting hier heel nadrukkelijk horen vertellen 
en volgens mij ook het collegelid dat erover ging dat nadrukkelijk ook de dorpen dit grote feest 
meevieren.  
 
De heer THEUNIS: Als dat zo is dat verenigingen en dat is waar een bijdrage leveren, meedoen aan, 
of iets organiseren in Roosendaal, maar nogmaals ik heb mijn bedoeling niet in de algemeenheid 
zoals het hier staat geformuleerd, maar hou het vast aan het, ik hoop dat u het met mij eens bent, dat 
het gekoppeld is aan het 750-jarig bestaan van Roosendaal. Dank u, voorzitter. Dan even een 
amendement en een motie van de Nieuwe Democraten. Ik had al het gevoel tijdens de eerste 
Begrotingsraad dat ze met deze, zo’n motie en zo’n amendement wel eens in de top 1000 aller tijden 
zouden kunnen komen. Ik constateer dat ze op oudejaarsdag met stip de hoge binnenkomer gaan 
worden. Even het amendement “Verwerken financiële consequenties onverwerkte raadsbesluiten”. 
Dan toch even een stukje gemeente financiën, want er wordt gezegd een voorziening volgens BBV 
kan dat nooit in een voorziening komen, laat dat duidelijk zijn. Dan zou u moeten wijzigen hooguit 
moeten we hier 3 miljoen in een bestemmingsreserve zetten. Als u dat doet dan verschuift u binnen 
die 20 miljoen die u genoemd heeft 3 miljoen van de ene bestemmingsreserve naar de andere 
bestemmingsreserve. En binnen die 20 miljoen maakt dat dan ook volledig niet uit, dan heeft dat ook 
geen nut. Als het gaat  om de financiële consequenties van die zaken dan kunnen dat ook financiële 
consequenties zijn die structureel van aard zijn, vaak ook structureel van aard dan moet je dan ook 
niet met een bestemmingsreserve oplossen. En inderdaad bestemmingsreserve Stadskantoor kan ik 
de relatie helemaal niet leggen. Dus kortom, u begrijpt mijn advies al dat ik dit amendement ontraad.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, op het moment dat je als gemeenteraad besluiten neemt en ze 
liggen vast, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat we die besluiten ook gaan uitvoeren. Dat is niet 
gebeurd door u college, u heeft dat niet gedaan. Het zijn nog steeds besluiten die moeten worden 
uitgevoerd, die besluiten die gaan een bepaald bedrag kosten, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen geen 
idee. U heeft gelijk als u zegt van maak je een reserve dan krijg je alleen maar verschuiving van 
reserves, maak je er een voorziening van dan is het gewoon geoormerkt geld en dan moet je dus 
gaan besteden aan die onderliggende onderwerpen. Eens? 
 
De heer THEUNIS: Nee. Het is gewoon heel simpel. Mocht de raad nog besluiten nemen, mochten 
zaken dan kent u de systematiek hoe we ermee omgaan, daarvoor hebben wij bestuursrapportage die 
leiden tot de begrotingswijziging, we hebben een Kadernota waar het in opgenomen kan worden. 
Vervolgens kan het keurig netjes in een Begroting worden opgenomen. Dat is de wijze waarop wij met 
elkaar dit soort zaken behandelen, maar absoluut niet op deze wijze. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar gaat u dan als college, tot slot voorzitter, gaat u dan als college nou 
met nieuwe raadsvoorstellen komen op basis van de genomen raadsbesluiten? 
 
De heer THEUNIS: Dat weet ik toch niet, dat is helemaal niet aan de orde. Dat is toch niet aan de 
orde. Ik zeg alleen maar hoe wij met dit soort zaken omgaan. Dit is de wijze om er goed mee om te 
gaan en dit niet. Vervolgens de heer Schijvenaars, misschien nog niet teruglopen dan kan hij blijven 
staan. Maar goed. Dat is de motie “Besteding overschotten bestemmingsreserve aan kerntaken”. Als 
ik het besluit zie en ik lees de Begroting goed ja de ondergrens van de weerstandscapaciteit minimaal 
op 1,0. Dat heeft u raad al eerder besloten. Hoeft niet. En maximaal op 1,5. Als u  de Begroting goed 
ziet staat die op een keurige 1,3 dus hij valt er netjes, netjes binnen. Maar, even… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De heer THEUNIS: Want dan ben ik de heer Schijvenaars voor. Want dan komt het 
grammofoonplaatje weer, natuurlijk gaat het over die 20 miljoen. En die staat ook en wij hebben er 
rekening mee gehouden, voorzitter, op grond van besluitvorming van u raad dat die 
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bestemmingsreserves tot uitgaven gaan leiden, tenzij en dat heb ik al voor het achtste jaar geloof ik 
adviseer ik dan de heer Schijvenaars kom dan met een amendement om de bestemmingsreserve op 
te hebben, want dan heeft u geld beschikbaar. Maar dat in ieder geval niet. Overzicht van kerntaken. 
De Begroting bestaat uit kerntaken, want we voeren geen andere taken uit. Tenzij de raad dat anders 
beslist. Maar wat een kerntaak is dat is ook op grond van een politiek debat, want de ene fractie zal 
iets een kerntaak vinden terwijl een andere dat niet. Daag ik ook de heer Schijvenaars uit om zelf met 
een lijstje met kerntaken te komen, want dan hebben we een beginnetje van een debat. Maar ik kan 
geen overzicht geven van kerntaken of wat geen kerntaken. Dat is niet aan mij om dat te doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, van de wethouder Financiën mag je verwachten dat hij z’n 
stukken kent. In de stukken staat dat de ratio weerstandscapaciteit, een ratio heeft van 2,5 dat staat er 
zwart op wit. Er staat vervolgens een alinea bij waarin u zegt maar stel nu dat we alles gaan uitvoeren 
en alles gaan uitgeven wat we hebben gedacht met elkaar, dan zakt het naar 1,3. Dat laatste klopt. 
Dus de vraag aan u is heel feitelijk. Is de ratio volgens de wethouder Financiën van Roosendaal de 
ratio in de huidige Begroting is die 1,3 of is die 2,5? 
 
De heer THEUNIS: Nogmaals, voorzitter, heel simpel, wij voeren de besluiten uit van de raad. U raad 
heeft besluiten genomen tot vorming van een bestemmingsreserve die uitgegeven moet gaan worden. 
U raad heeft dat vastgelegd. Dus ik ga er van uit als college moeten waarschuwen van als de raad als 
die uitgaven doet zoals zij dat heeft vastgelegd komen we uit op 1,3. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wat staat er in uw eigen Begroting. Staat in uw Begroting dat de 
ratio weerstandscapaciteit 1,3 is of 2,5. Wat staat er zwart op wit? 
 
De heer THEUNIS: Het staat er allebei in. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het staat er niet allebei in. Wat erin staat… 
 
De heer THEUNIS: Dan leest u, dan leest u zelf dat boek niet. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wat er in staat in de Begroting zwart op wit is dat de ratio is 2,5. 
Dat staat er. Vervolgens schijft u in een tussenalinea schrijft u van ja, maar je kunt het ook anders 
zien. Want als je dat en dat doet dan zakt het naar 1,3. Ja, dat klopt. Maar de vraag is en blijft wat is 
de ratio. Met andere woorden, hoeveel geld is er dan. Want u doet voorzitter is toch een beetje ruis op 
de lijn creëren mensen een beetje het bos in sturen van vertrouw de wethouder maar. De wethouder, 
voorzitter, moet zich wel aan de feiten houden. En het feit is en blijft een ratio van 2,5. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ik stel voor om maar gewoon verder te gaan. Dan, voorzitter… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik vind dat u ook als voorzitter van de raad ook de wethouder 
ook gewoon, nou dwingen kunt u hem niet. Maar ik vind wel dat de wethouder antwoord moet geven 
op een hele feitelijkheid wat er in zijn Begroting staat. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar dan even de wethouder heeft die twee, die antwoorden al twee keer 
gegeven. U blijft met hem van mening verschillen. En voor de derde keer vervolgd de wethouder zijn 
betoog als reactie op uw derde interruptie op hetzelfde onderwerp. C’est la vie. 
 
De heer THEUNIS: Bovendien, voorzitter, werd er geen vraag gesteld.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Dan motie “Actualisatie Roosendaalse Woonagenda” motie nummer 6 daar 
hebben we in al een reactie gegeven op tijdens de eerste Begrotingsraad. Ja, ik ga akkoord met deze 
motie. Ik heb al eerder gezegd, we hebben overigens al eerder aangekondigd met de Woonagenda 
dat wij aan het eind, we hebben zelf het initiatief genomen aan het eind van deze bestuursperiode 
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deze actualisatie zouden geven. Dus wat dat betreft deze motie die ondersteunt dat alleen maar. Dus 
wat dat betreft wil ik wel even met u raad meedenken, de vorm waarin we dat doen. Wij zitten toch te 
denken van niet alleen maar hele dikke rapporten, maar dat het toch een onderwerp is wat ik graag 
met u raad in de vorm van een informatiebijeenkomst, themabijeenkomst wellicht met wat externen 
om dat met u raad te gaan delen. Wat dat betreft heb ik helemaal geen bezwaren tegen de motie. 
Integendeel zelfs.  
 
De VOORZITTER: De heer Beesems op dit punt? 
 
De heer BEESEMS: De Nieuwe Democraten gaan ervan uit dat de wethouder op de hoogte is van de 
concept Begroting van de Provincie waarin een ettelijke miljoenen beschikbaar worden gesteld om 
bestaande panden in de binnenstad, niet aan uitbreiding, maar in de binnenstad om te bouwen van 
kantoor en werkruimte naar woningen. Klopt dat en wilt u dat eventueel meenemen in uw verdere 
ontwikkeling. 
 
De heer THEUNIS: Voorzitter, het zou wel heel vreemd en merkwaardig zijn als wij daar niet van op 
de hoogte zijn. Sterker nog, maar dat komt op die avond aan de orde. Mogen we best trots op zijn, het 
staat ook in de Brabantse Woonagenda als u het daar zou zien dat zelfs een aantal foto’s die daar 
genomen zijn Roosendaalse foto’s zijn, succesvolle stedelijke transformatieprocessen in Roosendaal. 
We zijn voorloper op het gebied van stedelijke transformatie. We hebben al een keer een werkbezoek 
gehad van de gedeputeerde hebben we ook binnenstedelijk gekeken naar projecten die eventueel in 
aanmerking komen voor stedelijke transformatie. En wellicht in aanmerking komen voor financiering 
door de Provincie. Klopt precies.  
 
De heer BEESEMS: Ik begrijp dat het antwoord op mijn vraag dus ja is het wordt meegenomen. Dank 
u wel.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt op dit punt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden bij interruptie aan de Partij van de 
Arbeid een vraag gesteld over het tweede bolletje van punt 2, het besluit om het college te verzoeken 
een pakket aan concrete maatregelen, te nemen stappen en maatregelen als vervolg op de agenda 
uit 2015. Nou, samengevat aan de hand van de reactie van de Partij van de Arbeid begrijp ik daaruit 
dat het doel is van deze motie, één van de doelen, dat er een raadsvoorstel gaat komen. Een 
raadsvoorstel met een pakket, nou, aan stappen en maatregelen. Nou meen ik me te herinneren dat 
we de vorige keer bij de Woonagenda daar best een hele poos over gedaan hebben, één of twee jaar 
met bijeenkomsten en alles. Gaat u dat allemaal redden in de komende drie en halve maand? 
 
De heer THEUNIS: Nou, correctie, voorzitter, van ik kom hier niet met een raadsvoorstel. Wij hebben, 
u raad heeft de Woonagenda vastgesteld, kaderstellend en binnen dat kader ben ik bezig. Eigenlijk 
heeft u vanaf de Woonagenda nog nooit een raadsvoorstel van mij ontvangen. Ik moet de zaken van 
de Woonagenda uitvoeren. Overigens concrete stappen en maatregelen waar het om gaat is van de 
doelstelling van de Woonagenda is goede woningen, gekoppeld aan de behoefte van de 
Roosendalers. En dat zal zijn concrete stappen van een lijst met woningbouwprojecten die op dit 
moment worden uitgevoerd en die er nog in de planning zitten. Dus ik heb daar op zich geen 
probleem mee om daar een overzicht van ter beschikking te stellen op die informatie over aan u raad, 
maar geen raadsvoorstel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ja, dan snap ik nu waarom u er geen probleem 
mee heeft, want u gaat gewoon dat tweede bolletje helemaal niet uitvoeren. Dank u wel. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik was nog even motie “Roosendaal Global Goals 
Gemeente” vergeten, motie nummer 5. Ja, ik ben blij overigens dat de heer Yap zegt dat we geen, 
geen borden in Roosendaal moeten wegzetten over Global Goals City zoals veel gemeenten doen. 
Want ik denk dat dat alleen maar verwarring wekt. Overigens ook dank voor in ieder geval positivisme 
over de Duurzaamheidsagenda. Vanmiddag ook weer een leuke middag toen ook de gedeputeerde 
Spierings van de Provincie, gedeputeerde voor Duurzaamheid op bezoek was in Roosendaal onder 
meer voor een bezoek aan de duurzaamheidswinkel. Het is al het tweede bezoek aan Roosendaal in 
het kader van de duurzaamheid, ze heeft eerst ook al kennis genomen van onze duurzaamheidsactie 
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voor sportverenigingen. Eigenlijk hier als het gaat om ik heb er geen moeite mee om me aan te 
melden ergens, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Ja, ik vind toch de interpretatie ik doe maar mijn vrije 
interpretatie want ik ga ook niet VNG International de hulp daarvan inroepen om ambities te bepalen 
waar te maken, uit te dragen. Dat doe ik met onze Roosendaalse bevolking, duurzaamheidsagenda 
en dat doe ik ook met u raad, voorzitter. Dus dat ook niet. Concrete uitvoeringsagenda ook niet echt 
van plan. Ik wil even een tussenvoorstel doen dat ik het wel interessant vind als ik kijk naar die 17 
sustainable development goals om in ieder geval daar te kijken van wat doen wij daaraan in 
Roosendaal. Een inventarisatie en welke niet om dan met elkaar het gesprek aan te gaan moeten we 
daar nog iets aan doen. Global Goals of ik heb nu geleerd dat het zijn geen globale doelen maar 
wereldwijde doelen, maar dat moet je ook. En tot slot ik mag toch niet hopen dat we hier met die 
Global Goals dan dat gaan uitstralen, promotiecampagne voor Roosendalers gaan doen, want ik denk 
laten we ons maar aan onze eigen concrete doelen houden en onze eigen Roosendaalse concrete 
taal. Kortom, aanmelden vind ik prima en als de indieners zeggen van laten we eerst nou eens een 
goede inventarisatie houden van hoe gaan wij in Roosendaal met die doelen om zijn we dan een 
eindje op weg om te bepalen of we nog meer moeten doen. Tot slot nog twee moties van de VVD. 
Stimulering gehandicaptensport, akkoord. We zijn al in gesprek met het nieuwe programma voor 
sportservice West-Brabant om juist meer accent te leggen bij gehandicaptensport. Ik wil aantekenen 
dat betekent niet dat we er niets aan doen, wat dat betreft wil ik u ook wijzen naar het sportloket West-
Brabant waar Roosendaal bij is aangemeld. En jongstleden 22 mei nog de grote bijeenkomst over 
gehandicaptensport met de Roosendaalse sportverenigingen, maar deze motie past precies in onze, 
wat mij betreft één van de speerpunten in ons nieuwe beleid. Zelfde geldt, geen enkel probleem met 
motie nummer 4 “Faciliteiten sportverenigingen” om te kijken op onze Roosendaalse sportparken wat 
dat betreft denk ik ook even goed neerleggen bij een gebruikersgroep op Vierhoeven om te bekijken 
wat voor een mogelijkheden daar zijn middels een onderzoek. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Amendement 4 u raad wil extra budget voor cultuur en 
dat snap ik. Voorzitter, waar het college echter moeite mee heeft is de dekking. U wilt een ton halen uit 
de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Echter, daar liggen al uitgewerkte plannen onder. 
Met andere woorden daar zit geen extra ruimte om te besteden aan dit onderwerp. Dat wil ik u toch 
meegeven. Voorzitter, in de richting van mevrouw Koenraad en de raadsmededeling daar zijn een 
aantal bedragen in opgenomen in het kader van het Cultuurfonds… 
 
De VOORZITTER: Ja. Meneer Yap op, meneer Yap een interruptie op het onderwerp waar de 
wethouder mee begon. 
 
De heer YAP: Ja met dat amendement, voorzitter, kan de wethouder ook aangeven welke plannen er 
onder zitten, want juist dat potje zo nog beschikbaar zijn voor de zogeheten vierde tranche, maar er 
zijn nog geen concrete voorstellen aan onze raad aangeboden.  
 
De heer VERBRAAK: Nee, dat klopt voorzitter, maar u weet ook dat mijn collega Schenk met plannen 
bezig is en die zijn uitgewerkte plannen en die komen binnenkort naar u toe.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ik neem aan, voorzitter, dat de wethouder blij is met die ton die hij ter beschikking 
zal gaan krijgen. Heeft u dan een alternatieve dekking voor die ton. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, uiteraard ben ik als cultuurwethouder blij met elke steun die we 
krijgen. Maar u zult wel als raad moeten kijken waar kan ik de dekking vinden en er zijn wellicht in de 
Begroting mogelijkheden, die u in de schorsing kunt bespreken.  
 
De heer DE REGT: Heeft u zelf een suggestie of zegt u dat is aan de raad? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik vind dat dat echt aan de raad is. U bent creatief genoeg. 
Voorzitter, in de richting van mevrouw Koenraad ik zal u helpen. De raadsmededeling die nog op de 
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Commissieagenda staat voor binnenkort daar zit een drietal bedragen in. In totaal is dat 210.000 euro 
gesplitst in 120.000 euro dat zijn de subsidies en 90.000 euro en dat gaf iemand ook aan die is 
gesplitst in 60.000 euro Cultuurnetwerk en 30.000 euro Cultuurfonds. Wat u wilt want dat is vorige 
week ook bij de inspraakreactie gebleken dat die 30.000 euro daar kun je die prototypes zoals  
voorgesteld werd vorige week in De Kring niet van organiseren. En ik denk dat het uw bedoeling is om 
daar juist een extra impuls aan te geven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Ik ga naar wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over motie 9 “Onderzoek RoosenPas”. 
Geen begrotingsdebat zonder deze motie eigenlijk kan ik wel zeggen. En daarmee kan ik ook eigenlijk 
vaststellen dat het antwoord ook niet veel anders zal zijn als andere jaren dat eerdere onderzoeken al 
hebben plaatsgevonden en dat de schaalgrootte van Roosendaal echt anders is en dat ik daarom 
deze motie moet ontraden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. ik moet even kijken een tweetal moties. De eerste motie 
nummer 1 “Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen”. Ik ben blij met de introductie zoals de 
Roosendaalse Lijst dat aangaf dat we op dit gebied reeds goede stappen maken. Dat vindt het college 
wel een bevestiging dat we op zich op de goede weg zijn. Maar nog niet bij het eind aankomen. Wat 
dat aangaat het college zou prima kunnen leven met die motie om ook die laatste stappen nog te 
zetten. Ik ga niet zeggen dat we hem overnemen, want u moet hem vooral zelf in stemming brengen. 
Tot slot de motie 2 over de “Herontwikkeling van De Biggelaar”. Ja, ik dacht toch dat ik in de vorige 
raadsvergadering heel duidelijk was, maar blijkbaar niet. Er lopen al gesprekken met De Biggelaar. 
Dat doet ook de Binnenstadsdirectie voor een belangrijk deel. De gemeente faciliteert vooral, dat 
hebben we al gedaan in het bestemmingsplan. Maar het initiatief moet wel vooral liggen bij de 
eigenaar. En het is een leuke suggestie om het te slopen, maar dan sloopt u ook onze eigen 
parkeergarage, want die kan niet op drie hoog blijven hangen als je dat daaronder weghaalt. Althans 
dat zou een nieuwe bouwmethode zijn dus experimentele bouwmethode. Dat gaat het niet worden 
denk ik. Dus ja wat het college betreft is deze motie overbodig, want wat hierin staat dat doen wij al en 
deze motie zal niet bijdragen aan meer en andere gesprekken.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sta er eigenlijk een beetje van te kijken dat de 
wethouder zegt van dat het initiatief vooral bij de eigenaar moet liggen. Het lijkt me dat de gemeente 
daar toch ook een belangrijke rol in heeft. Want wij willen en compacte gezellige binnenstad, een 
aantrekkelijke binnenstad. Als er dan zo’n groot pand leegstaat dat denk ik dat het college daar toch 
ook wel een taak in heeft om te kijken wat we daaraan kunnen gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. De compacte binnenstad daar zit De Biggelaar in 
maar daar zit ook het V & D-gebouw in en de Dokter Braberstraat en daar heb ik u nog nooit over 
gehoord. Overigens dat is een veel groter pand wat leegstaat. En nogmaals bij De Biggelaar lopen er 
gesprekken, maar het blijft het initiatief van de eigenaar wat hij met z’n pand wil, want die zal er 
ongetwijfeld ideeën over hebben. Die heeft daarin geïnvesteerd en de gemiddelde investeerder wil 
linksom of rechtsom een belangrijk deel van zijn investering terugverdienen op de korte of langere 
termijn. Maar nogmaals de gesprekken lopen al dus deze motie draagt daar niet veel aan bij. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kennen natuurlijk de heer Lok als iemand die 
zich zeer betrokken voelt bij de binnenstad en ook regelmatig daar rondloopt en natuurlijk kijkt wat er 
gebeurt. En recent kom je langs De Biggelaar en het is ineens helemaal afgesloten. Grote zijpanelen 
erop je kunt er niet langs. Onze parkeergarage is moeilijker bereikbaar dat is dan wel een groot nadeel 
moet ik eerlijk zeggen, voorzitter. Ik mag toch aannemen dat die meneer al iets aan het doen is met 
dat vastgoed. Misschien kunt u alvast verklappen wat.  
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De heer LOK: Ja, hetgeen u ook heeft geconstateerd dat hij het aan het afzetten is. Daar hebben we 
ook naar gezocht en we hebben vooral gekeken of er tussen Parkeerbeheer BV en De Biggelaar een 
overeenkomst zou zijn, dat hij als het ware ons, onze parkeergarage ook naar de Raadhuisstraat 
direct toegang zou moeten leveren. Helaas is dat niet zo, want je kunt er aan de andere kant aan het 
Tongerloplein uit dus die moet altijd te allen tijden openblijven maar niet naar de voorkant van de weg. 
Ja, we zijn er natuurlijk met z’n allen absoluut niet tevreden over. Gelukkig zijn we niet de enige, want 
er zijn inmiddels ook andere onroerend goed eigenaren in de Raadhuisstraat die aan de bel trekken, 
dus ik denk dat we met steun van die andere partijen misschien wat eerder beweging kunnen krijgen 
in de eigenaar van De Biggelaar. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou dan voorzitter, zou ik willen voorstellen in plaats van, maar goed daar 
gaat natuurlijk de SP over, in plaats van deze motie dat we gewoon even afwachten tot we weten wat 
er nou eigenlijk achter die afzetting nu zich afspeelt. Zodat we daarna weten of er inderdaad iets 
verandert in die Biggelaar en hoe dat er voor ons uitziet. Dat is misschien iets praktischer dan die 
motie.  
 
De heer LOK: Ik vraag me af wat nu de vraag is, die had u ook niet aan mij dat snap ik. Nee, wat er 
zich achter afspeelt weten we wel. Hij heeft hem gewoon dichtgezet. Op die eerste etage is geen 
enkele winkel meer dus daarom heeft hij het dichtgezet. En de enige winkels die er nog in zitten zitten 
beneden in de kelder. Nou daar kun je dan nog wel met de roltrap en de lift, want de lift stopt alleen 
nog maar beneden en niet meer op die eerste etage. Omdat daar geen winkels meer zijn heeft hij het 
gewoon dichtgezet. Er gebeurt niets. We zouden willen dat hij woeste verbouwplannen al had, maar 
die heeft hij nog niet.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Voor mij liggen er twee moties waar ik op zal reageren. 
Allereerst motie 8 van de Nieuwe Democraten, “Betere stoepjes, fietspaden en gazons”, nou ja het is 
voor iedereen duidelijk dat de fractie van de Nieuwe Democraten altijd nastreeft dat het nog beter, nog 
mooier wordt. Op zich is daar niets mis mee natuurlijk. Het is wel zo en dat wil ik toch even iedereen 
aan helpen herinneren dat wij ook dit jaar een voorstel richting de raad hebben gedaan om inderdaad 
die substantiële inhaalslag te maken. We zijn er momenteel ook druk in uitvoering mee bezig, daar is 
ook al wat van over in de pers verschenen. En het lijkt me goed dat wij die inhaalslag waar wij nu mee 
bezig zijn, dat wij die ook gewoon eens even afwachten met elkaar. Dan een reactie op motie 10 
waarbij de motie 10 “Structureel betere onkruidbestrijding” waarbij naar dezelfde bestemmingsreserve 
verwezen wordt als bij motie 8, namelijk de bestemmingsreserve Vastgoed. Voorzitter, het is zo dat 
als je iets structureel wil gaan veranderen zoals in dit geval in deze motie, het gaat over structureel 
betere onkruidbestrijding dat je dat niet zal kunnen dekken uit incidentele middelen. De 
bestemmingsreserve Vastgoed is echt een incidentele pot. Bovendien staat in het dictum van het 
besluit dat onkruidbestrijding als dat naar een niveau A gebracht wordt om dat op te nemen in de 
Beheerkalender. Dan haalt de fractie van de Nieuwe Democraten even wat zaken door elkaar. De 
Beheerkalender gaat echt over reconstructies in verhardingen en in groen en onkruidbestrijding, dat is 
echt een onderhoudsniveau. Alle onderhoudsmaatregelen staan niet in de Beheerkalender. Ja en u 
gaat er verder zelf over of onkruidbestrijding nog naar een hoger niveau getild moet worden. 
Vooralsnog streven wij dit B niveau na en daar zijn de middelen ook voor. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Ik heb zelf nog… O, meneer Yap nog een vraag 
aan u. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, uw collega Verbraak gaf aan dat de dekking van het cultuur amendement 
wellicht niet verstandig was omdat dat uit het potje Vitale Wijken en Dorpen komt, daar bent u 
verantwoordelijk voor. In het vorige voorstel heeft u om iets meer dan 200.000 euro gevraagd, de 
derde tranche. Vierde tranche heb ik even gekeken zal wellicht Dijken, Centrum, Kalsdonk, trapveldje 
en positionering Nispen zijn, misschien nog meer voorstellen. Maar kunnen we dan een voorstel van u 
verwachten dat dat een voorstel zou zijn van 8,6 ton.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, voorzitter, het is inderdaad zo dat dat bedrag over is. Ik heb ook goed uw 
acties gevolgd aangaande het Burgerakkoord. De prioriteiten die in het Burgerakkoord naar voren zijn 
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gekomen betreffen veiligheid, het groen en het grijs en het Sociale Domein met name als het dan gaat 
om eenzaamheid, armoede en participatie. Dan hebben juist deze drie speerpunten ook prioriteit bij 
onze inwoners. Dus wij komen inderdaad met een voorstel om ook deze prioriteiten mee aan te 
pakken vanuit verschillende wijken en dorpen. 
 
De heer YAP: Maar voorzitter, dat zou wel krom zijn met hetgeen wat we hebben afgesproken want 
als u die thema’s noemt daarvoor hebben we juist weer andere potjes, veiligheid-handhaving, 
voorliggend veld voor Sociaal Domein dan lijkt het me toch verstandiger om daar een beroep op te 
doen? 
 
Mevrouw SCHENK: Het klopt dat wij zoveel mogelijk gebruik maken van reguliere middelen. U noemt 
nu twee prioriteiten. Ik heb er drie genoemd en daar waar niet voldoende regulier geld is wordt 
bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen als vliegwiel ingezet. Dus op deze drie speerpunten 
wordt er inderdaad een voorstel richting u raad voorbereid waarbij inderdaad de inwoners zelf hebben 
aangedragen waar die behoefte zit en dan komen wij met een voorstel.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad nog een vraag. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik wilde aan mevrouw Schenk vragen het is toch eigenlijk wel 
vreemd dat het college dan eigenlijk, we hebben nu de begrotingsbehandeling voor het volgende jaar 
natuurlijk dat snap ik maar zeg maar je kunt daar natuurlijk toch ook over van gedachten wisselen van 
of welke activiteiten je in bepaalde budgetten hebt. Nu bepaalt u eigenlijk van wat er in die vitaliteitspot 
wat daar uit gaat dan en u neemt daar zelf andere doelen bij. Dus we kunnen daar natuurlijk ook 
gewoon over praten van is dit doel waar wij nu die dekking nodig hebben kan dat doel daar ook niet 
gewoon onder. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter. Deze hele opmerking kan ik niet helemaal plaatsen. Alle 
voorstellen die in Vitale Wijken en Dorpen richting u raad gaan zijn allemaal opgebouwd samen met 
inwoners. Aan de hand van vitaliteitskaarten en de dialogen die wij continu voeren werken wij aan de 
prioriteit om die vitaliteit omhoog te krijgen. In geen enkel overleg met mij is gesproken over 
prototypes, dus dat herken ik niet. Dus dan zou u als je raad dan juist over gaan om dingen op te 
leggen. Volgens mij leg ik helemaal niets op. Ik geef altijd een voorstel richting u raad. Ik geef ook heel 
vaak aan waar ik wel reguliere dekking vindt en daar waar geen reguliere dekking gevonden wordt 
want de meeste voorstellen worden al regulier gedekt. Daar waar dat niet aanwezig is onderbouw ik 
dat altijd, staat altijd in het voorstel en dat wordt u gewoon voorgelegd.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, kunt u dan nog toelichten hoe het dan inderdaad wel mogelijk is? U 
bent in gesprek met inwoners en daar komen allerlei acties uit. Maar u heeft ook niet de gesprekken 
gehad in het Burgerakkoord, dus die komen dan ook toch binnen uw budget ineens opduiken. Begrijp 
ik dat goed? Want dat is ook eigenlijk iets wat uit een ander spoor komt, maar dat komt dan wel in uw 
budget. En dan is mijn argument eigenlijk, dan zou het ook uit een ander spoor kunnen komen.  
 
Mevrouw SCHENK: Het is zo dat het niet zomaar in mijn budget komt. Ik geef alleen aan en dat is wat 
ik zojuist aangaf dat de prioriteiten die bij mij op mijn bordje komen vanuit die gesprekken met alle 
netwerken in wijken en dorpen deze drie prioriteiten naar voren komen en dat dat overeen stemt met 
prioriteiten die uit het Burgerakkoord voortkomen dus dat is alleen een constatering.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik heb vervolgens nog één vraag gehoord van de heer De 
Regt die zal ik even beantwoorden dat gaat over de arbeidsmigranten.  
 
De heer NIEDERER: Er is een wetmatigheid die zegt dat al wat je aandacht geeft groeit. En ik zou u 
willen vragen, ik zal u op de hoogte houden zoals het college multidisciplinair ook een plan van 
aanpak zal ontwikkelen met betrekking tot de overlast Stationsbuurt en Gastelseweg. Krijg ik elke dag 
wel iets van mails te zien en te horen. Maar ik vraag u om overzicht en relatieve rust op dit dossier te 
houden. Want zoals gezegd al wat je aandacht geeft groeit en dit zit in een negatieve spiraal wat niet 
nodig is. Het college is zich goed bewust van overlast en ongemakken daar gaan wij aan werken. Ik 
zal u van tijd tot tijd informeren dat zal allemaal niet volgende week zijn. Maar laat het college in alle 
rust met vele partners ook buiten het Stadskantoor, want dit varkentje wassen wij niet alleen als 
overheid. Maar geef ons de ruimte en bewaart u de rust als ik het zo mag uitdrukken om te komen tot 
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een ordentelijke oplossing van deze kwestie. Dat is alles wat ik even wilde meegeven zo op weg naar 
de kerstboom. Ja nadat sinterklaas en zwarte piet weer vertrokken is.  
 
De VOORZITTER: Dat is van de zijde van het college eerste termijn. Dan meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft gesproken over het amendement 
extra budget stadsgesprekken dat die incidenteel waren. Het amendement wat aangenomen is staat 
toch duidelijk vermeld dat nog te bestemmen nog een structureel budget beschikbaar wordt gesteld. 
Dus mijn vraag is hoe nu verder? 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is aan uw tweede termijn om daar een voorzet voor te doen, want de eerste 
termijn is nu gesloten dus wij gaan naar de tweede termijn. Als u nog even… Ja? 
 
De heer BROUWERS: Wij zouden graag een schorsing willen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik had die vraag eigenlijk verwacht. Dus laat ons zeggen, we zouden lekker 
opschieten vanavond de tweede lezing. 10 minuten maximaal. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor 10 minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik voel dat u eruit bent. Als u allemaal weer gaat zitten dan 
vervolgen wij de vergadering. Dames en heren, wij gaan beginnen. Het is 21.30 uur. Jongelui! En dat 
is wel genderneutraal. Zitten! Goed. Uiteraard bedoel ik het allemaal buitengewoon sympathiek, dat 
weet u allemaal wel. Ik loop even heel kort want die tweede termijn, nou we gaan stemmen hoor want 
u bent twee weken geleden al de hele avond bezig geweest, we weten het nu wel. Ja, dat weet u zelf 
ook hoor. Collectief dan komt er iets bij u los om dat toch niet te doen. Wees nou eens gewoon even, 
denk aan uw stad en uw inwoners die kunnen dan ook naar bed als zij de televisie uitzetten en zo. 
Wie de schorsing aanvraagt daar loop ik weer even, dat lijkt me gewoon het meest praktische dat ik in 
de volgorde van sprekers op de amendementen of moties die u heeft ingediend of daar een wijziging 
is in het dictum of überhaupt een wijziging is die noodzakelijk is voor ons met betrekking tot de 
besluitvorming. Ik vraag even aan de heer De Regt, Roosendaalse Lijst of er nog vanuit de door u 
ingediende stukken nog wijzigingsvoorstellen op tafel komen. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Geen wijzigingen maar wel een toevoeging in de 
ondertekening. Ook de Nieuwe Democraten of de VLP tekent onze motie nummer, motie nummer 1. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 1 dat is “Manifest maatschappelijk verantwoord inkomen” daaraan 
wordt toegevoegd als ondertekenende, daar staat u toch al op. Inkopen. Maar wat u staat er al op als 
Roosendaalse Lijst? 
 
De heer DE REGT: De VLP wordt eraan toegevoegd. 
 
De VOORZITTER: Ja, o de VLP. O en dat zegt u over de VLP. Goed VLP is toegevoegd. Dan ga ik 
even vragen de factie van het CDA. Verder geen. Fractie van de SP? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter wij hadden één motie de “Herontwikkeling van De Biggelaar”. We 
hebben net even overleg gehad GroenLinks en de SP en we hebben besloten om de motie aan te 
houden. En we wachten even af hoe de gesprekken verlopen en mochten we toch de noodzaak zien 
om dat dit jaar nog verder in te dienen dan komt hij nog een keer terug.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik begrijp dat. Motie nummer 2 “Herontwikkeling De Biggelaar” wordt 
aangehouden. Dus daar gaan we vanavond niet over besluiten. De fractie van de VVD geen 
wijzigingen. D66 ook niet. Partij van de Arbeid? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de motie nummer 5. 
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De VOORZITTER: Kleine aanpassing op het punt onder 2, daar maken we van “samen met de 
Roosendaalse inwoners, organisaties en instellingen de ambities te bepalen waar te maken en uit te 
dragen” als suggestie ook van de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is een wijziging van nummertje 2, onder dictum. Ik denk dat dat is 
uitgewerkt door u dan delen, want dat is meer dan een woord of een komma. Dan delen we nu even 
die motie uit, dat is dan de gewijzigde motie 5 en die maakt onderdeel uit van de beraadslaging en 
van de stemmingen. Nou, die motie wordt uitgedeeld. Dan loop ik even door naar de fractie van de 
Nieuwe Democraten. Wijzigingsvoorstellen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar die rollen nu van de printer af. Het zijn er twee, maar de precieze 
tekst heb ik nu niet bij de hand, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Maar die komen nog. Oké. Dus daar wachten we dan nog eventjes op. En dan ga 
ik nog even naar de fractie van GroenLinks nog wijzigingen? Dat niet. Dan… Was ik de VLP 
vergeten? Ja, meneer Brouwers? 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben nog een wijziging op ons amendement 
numero 1 “Verhogen subsidiebudget” aan te vullen met, met dien verstande dat in de Begroting is 
structureel budget van 25.000 beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van Herdenken en Vieren,  
zodat dit budget niet langer ten laste komt van het subsidiebudget Maatschappelijke Initiatieven. In de 
Begroting een structureel budget voor 15.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het jaarlijks 
organiseren van stadsgesprekken en het tweejaarlijks door een burgerinitiatief te organiseren van een 
G1000, zodat dit niet langer ten laste komt van het subsidiebudget Maatschappelijke Initiatieven. De 
dekking van dit totale, structurele budget van 40.000 euro te dekken uit het meerjarige 
begrotingssaldo. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dat is ook iets meer dan één woord. Dus ook, maar ik kon het wel volgen. Ik denk 
dat dit goed zit, maar dat wordt ook een gewijzigd amendement nummer 1, maar wordt ook even 
rondgedeeld. En dan hebben we nog de twee wijzigingen van de Nieuwe Democraten, laat ons daar 
even op wachten dat we zometeen ook alle actuele stukken hebben. Meneer Schijvenaars?   

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik kan er alvast één noemen voorzitter, dat is de motie “Betere stoepjes, 
fietspaden en gazons”, daar verandert maar één getal in en dat is bij het besluit van minimaal 3 
miljoen wordt minimaal 2 miljoen.  

 

De VOORZITTER: O, kunnen we dit zo doen. Ik neem u even mee naar motie nummer 8 “Betere 
stoepjes, fietspaden en gazons”, dan moet u kijken naar het dictum de tweede bullet waar nu een 
bedrag staat genoemd van minimaal 3 miljoen euro dat wordt 2 miljoen euro. Dus 3 wordt 2. Even, 
even, even opletten hoor, want straks stemt u over iets waarvan u dan later zegt ja dat had je beter 
moeten vertellen. Dit is dus de gewijzigde motie 8 in het kader van het bedrag wat nu 2 miljoen is. 
Meneer Schijvenaars? 

 

De heer SCHIJVENAARS: En inmiddels heb ik van de griffie de gewijzigde motie binnengekregen 
“Structureel beter onkruidbestrijding” en ik ga het dictum even opnieuw herhalen, voorzitter. 

Eén, onkruidbestrijding zowel op verhardingen als in plantsoenen een forse inhaalslag maakt met als 
doel kwaliteitsniveau A in 2020. En als tweede bullet, extra impuls van maximaal 1 miljoen euro te 
dekken door het overschot aan middelen in de bestemmingsreserve Vastgoed hiervoor aan te 
wenden. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar ik denk dat die ook even moet worden uitgedeeld, motie 10 want die reikt 
iets verder dan de bekende punt of komma. Ik heb helemaal niets. Begin even bij, ja en dan wachten 
we nog op het amendement. O nee die heb ik gekregen. Oké, heeft u nu allemaal op uw tafeltjes de 
gewijzigde moties en het gewijzigde amendement? Zodat we precies weten wat nu voorligt ter 
besluitvorming? Ja, dat is het geval? Ik kijk nog even naar de fracties of er nog een behoefte is aan 
mag het zijn geen termijn of een hele korte tweede. Want ik denk dat alles wel gewisseld is dan kan 
het college nog even een standpunt geven over de gewijzigde moties en het gewijzigde amendement. 
En dan denk ik dat we de beraadslaging kunnen sluiten om over te gaan tot stemmen. Ik kijk even 
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naar de Roosendaalse Lijst. Geen behoefte. Het CDA? Geen behoefte. SP? Nee. VVD? Nee. VLP? 
Ja, in de persoon van de heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. We hebben ons amendement aangepast. Het andere 
amendement leges ontheffingen die zullen wij ook gewoon blijven indienen. De overige moties en 
amendementen zullen wij niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, dank u wel. Ik kijk even naar de fractie van D66. Niet het geval. Partij van 
de Arbeid, meneer Yap. Ja. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, het zou zonde zijn om geen tweede termijn te nemen zeker omdat dit 
volgens mij de laatste avond in deze gemeenteraad is van deze bestuursperiode dat we over een 
groot dossier praten als de Begroting. Volgens mij komt hierna in deze zaal geen vuurwerk meer tot 
maart 2018, misschien wel dat gaan we zien. 
 
De VOORZITTER: Ik hoor het u zeggen. 
 
De heer YAP: Misschien kunnen wij als PvdA daar nog wel voor zorgen, maar voorzitter even terug 
naar de Begroting. Ja, wij hebben kunnen zien de toelichting op motie “Actualisatie Roosendaalse 
Woonagenda”. Richting de VVD toch een laatste poging. U heeft eerder ook de motie 
Arbeidsmarktagenda aangenomen eigenlijk met dezelfde overweging, een motie van de 
Roosendaalse Lijst waarin juist ook werd voorgesteld om een concreet pakket aan maatregelen. Nou 
volgens mij is dat niet anders. En even ja voor de duidelijkheid wat ons betreft wordt deze motie ook 
zo geïnterpreteerd zoals de wethouder heeft aangegeven. Ik denk dat we daar in de wisselwerking 
gemeenteraad-college wel uitkomen.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. En u heeft een vraag van meneer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, blijkbaar is er een misverstand ontstaan bij de heer Yap. Het was niet 
onze poging, onze bedoeling om uw motie af te branden maar juist om redenen te vinden om ermee in 
te kunnen stemmen. En vandaar ook dat wij ook bleven vragen van ja hoe moeten we hem nu lezen, 
want daar was ons inziens een misverstand. Dus vond het toch belangrijk om dat even te vertellen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, volgens mij hebben wij hier meerdere avonden gevoerd ook over andere 
moties waar de interpretatie ook nogal eens verschilt. We hebben onlangs volgens mij ook een motie 
voorbij zien komen, meerderheid aangenomen. College legt die  motie naast zich neer. Motie ook 
ingediend door uw partij. Als we hier nogmaals naar kijken volgens mij hoeft daar geen ja hoe zeg je 
dat daar hoeft geen discussie over te zijn qua uitvoering, qua interpretatie. Nogmaals ik denk de uitleg 
die de wethouder heeft gegeven daar kunnen de indieners mee leven, voorzitter. Voorzitter, toch een 
kleine aanpassing op onze tweede motie gedaan. Ik heb dat net voorgedragen. De kern is uiteraard 
dat Roosendaal dit vanuit lokaal beleid oppakt om juist ook te laten zien wat we op het gebied doen 
van duurzaamheid. Ik denk dat de wethouder dat ook goed verantwoordde het gaat overigens wel 
verder dan duurzaamheid, het gaat ook om de bestrijding van armoede, goed bestuur en dergelijke. 
Het is belangrijk dat Roosendaal ook met die landelijke campagne meedoet, dus dat nog ten aanzien 
van die tweede motie PvdA. Voorzitter, ja voor de rest denk ik dat u in de stemming kan zien hoe we 
omgaan met de overige moties en amendementen. 
 
De VOORZITTER: Ja, zo gaat dat bij Vrouwe Democratia. Goed, de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ja weer genoten van een debatje, armdrukje met de 
wethouder Financiën over wat is nou de ratio weerstandscapaciteit, weerstandvermogen. En als je 
nou bladzijde 90 pakt van de Begroting u heeft hem allemaal,  dan staat er dus de ratio 
weerstandsvermogen is 2,5. Dat is zwart op wit dat is wat er staat en verder op als je inderdaad dan 
een overzichtje maakt van als we dat allemaal gaan uitvoeren, ja dan zakt die weerstand. Ja, dat is 
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logisch en dan kom je uit op die 1.3. Maar het debat ging over wat is de ratio, wat zijn de feiten. En de 
feiten zijn zoals staan op bladzijde 90, voorzitter. Dat is één. Dan twee, we hebben verschillende 
moties en amendementen gemaakt en zoals gebruikelijk gaat u daar allemaal op tegen stemmen. 
Maar zoals ook traditioneel is worden al die moties worden in de loop der jaren allemaal netjes 
uitgevoerd. Zo werkt dat nu eenmaal in Roosendaal. Ja, we hebben gestreden voor beter onderhoud 
en beheer. Ja altijd was het antwoord nee gaan we niet doen, want er is geen geld. En wat zien we nu 
wethouder Schenk is hard bezig om te komen tot  beter onderhoud en beheer. Ja, het duurt altijd 
eventjes voordat het landt maar gelukkig landt het altijd wel. En het zou mooi zijn voor Roosendaal als 
het wat sneller gaat en als het wat beter opschiet. Dus wethouder Schenk wij wensen u daar heel veel 
succes bij. Voorzitter, de verschillende moties en amendementen worden gewoon in stemming 
gebracht en dan zult u ook wel merken hoe wij op andere moties gaan reageren, voorzitter. En er zal 
denk ik vanavond iets bijzonders gaan gebeuren, dat is dat wij straks een stemverklaring gaan 
afleggen en ik verzoek u om daar aandachtig naar te luisteren, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk naar de fractie van ja, mevrouw Koenraad, GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de schorsing heeft eigenlijk niet gedaan dat we de dekking ook echt 
gaan aanpassen. We hebben natuurlijk goed geluisterd naar mevrouw Schenk en we willen zeker niet 
haar belangrijke werk in die wijken met Vitale Dorpen en Wijken zeg maar van haar van middelen 
beroven, zeg maar. Toch heb ik vanuit mijn mede indieners ook niemand gehoord die echt zei dat 
moet echt anders. Natuurlijk Roosendaalse Lijst we hebben het er even over gehad of we het 
misschien toch uit het Voorliggend Veld zou kunnen komen. Dat blijkt dat ook weer niet zo te kunnen. 
Eigenlijk merk ik aan alle indieners vooral dat ze heel graag willen dat die prototypen doorgaan, dus 
dat moet u denk ik als belangrijkste reden voor dit amendement zien. Als je kijkt naar oud en nieuw, 
dus oude verenigingen en wat er nu allemaal gebeurt, wat we natuurlijk ook niet willen is dat er een 
soort hippe club is en een soort ouderwetse club. Dus aan de voorkant zal een goede opdracht 
moeten zijn van dat ook het Cultuurnetwerk ook de oude partijen, noem het maar even voor het 
gemak de oude partijen, de gevestigde partijen goed opzoekt dat die mee kunnen doen. En verder is 
het natuurlijk vooral heel belangrijk het budget wat daar naartoe gaat ook bedoeld is om nog meer 
budget te maken. Mevrouw De Beer wees me daar ook nog even op in de schorsing van dat juist dat 
een hele belangrijke functie is. Dus ja voor GroenLinks is het ook heel belangrijk dat we ook op een 
andere manier gaan denken en daarbij is het juist ook heel goed om te ontschotten in die budgetten. 
En als budgetten alleen maar in hokjes gedacht worden dan gaat het misschien niet lukken met de 
prototypen en dat is vooral heel jammer. Als antwoord op de heer Van Gestel en de wethouder heeft 
me daar even bij geholpen. Die 100.000 die komt dus bij de 30.000. Dan wilde ik het zo maar laten. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan vraag ik even aan nog twee wethouders om 
even kort te reageren op de gewijzigde voorstellen die zijn ingediend. Dat is de wethouder Theunis 
wat betreft amendement nummer 1 en de motie nummer 5. Even op die wijziging een korte reactie te 
geven. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Beide wijzigingen ben ik akkoord. Ik heb er geen 
problemen mee. 
 
De VOORZITTER: En dan wethouder Schenk op de moties 8 en 10, die gewijzigd zijn ingediend. Het 
grasveld en de fietsendinges van 3 naar 2 en de onkruidbestrijding. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inhoudelijk kan ik me, zou ik alleen maar in 
herhaling treden. Wat mij betreft maakt het, is mijn verhaal niet afwijkend omdat nu van 3 naar 2 
miljoen gegaan wordt in de motie 8. Wat betreft motie 10 is het voor mij dan heel onduidelijk wat de 
bedoeling is, want er wordt maximaal 1 miljoen aan incidenteel geld ingezet. Dus dat houdt dan in dat 
we tijdelijk naar een hoger kwaliteitsniveau gaan. Ja, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Maar goed 
het is aan u raad om daarover te gaan of u dat ook zo wilt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging en dan gaan wij stemmen. Meneer 
Brouwers.  
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een hoofdelijke stemming willen over 
amendement nummer 2 “Vrijstelling leges”. 
 
De VOORZITTER: U wilt een hoofdelijke stemming over amendement nummer 2 “Vrijstelling leges 
evenementenvergunning 2018”. Het is erg onrustig. Dat is helemaal niet nodig hoor, want we zijn er 
allemaal zo doorheen. Ja, als u dat wilt voor amendement 2 dan zullen wij dat, dan zullen wij dat 
doen. Amendement nummer 2 daar zal een hoofdelijke stemming plaatsvinden. Ja het verzoek wordt 
gedaan. Ik heb daar een opvatting over maar dat doet er niet toe. Dat gaan wij gewoon doen. Maar we 
beginnen bij het begin en dat is dat wij eerst over de amendementen gaan stemmen met ook weer in 
volgorde van zwaarte, lees wat het meeste impact heeft op de Begroting. En dan komen wij tot de 
volgorde dat wij eerst gaan stemmen over amendement nummer 3, daarna nummer 4, daarna het 
gewijzigde amendement nummer 1 en ten slotte het amendement nummer 2 Dus wat nu aan de orde 
is is amendement nummer 3 de “Verwerking financiële consequenties van onverwerkte 
raadsbesluiten”. Wil één uwer daarover een stemverklaring? Dat is niet geval. Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. 
Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 4 handelend over “Extra budget voor Cultuur”. Eén uwer 
een stemverklaring op dit punt? Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP zal dit amendement niet steunen. De SP is op zich voor  
ingezette activiteiten voor cultuur dat die doorgang zouden vinden maar wij vinden de dekking die 
gezocht is in de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen niet correct, omdat daar ook al allerlei 
ideeën voor zijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten willen pleiten voor meer cultuur, 
alleen wel met een onderbouwing of dat dan haalbaar is. Wij hebben van de prototypes als ze nu zijn 
geweest weinig in de stad weinig gezien en gehoord. Vandaar dat wij tegen dit amendement 
stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VLP zal tegen dit amendement 
stemmen. De discussie over het Cultuurfonds, het voorstel, raadsmededeling die voorligt die ligt 
binnenkort voor en daar zullen wij alles uit de doeken doen. Maar goed, we gaan geen extra 100.000 
euro steken in deze flauwekul. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, maar het is een stemverklaring je mag er van alles van vinden, maar dat 
gaan we niet meer naar elkaar becommentariëren. De beraadslagingen zijn voorbij. Anderen nog van 
u raad wat betreft een stemverklaring? Niemand meer? Dan gaan wij stemmen? Wie is voor 
amendement nummer 4? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de VLP, SP, 
Nieuwe Democraten. Het amendement is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan het gewijzigde amendement nummer 1. Ook hiervoor geldt stemverklaring één 
uwer. Is niet het geval. Wie is voor dit gewijzigde amendement nummer 1? Daarvoor heeft u met z’n 
allen ja gezegd, dus dat is bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan amendement nummer 1 dat gaat hoofdelijk. Ik meld u op voorhand dat de 
heer Beesems mij heeft verzocht toen ook nog niet bekend was dat we hoofdelijk zouden stemmen, 
dat hij zich wil onthouden van stemming in verband met betrokkenheid bij één van de evenementen. 
De heer De Regt? 
 
De heer DE REGT: Mogen wij nog wel een stemverklaring afleggen of is dat lastig? 
 
De VOORZITTER: Ja, nou ja maar doe het dus per persoon, want ik moet dus uw naam opnoemen en 
als dan de fractievoorzitter als het enigszins kan de stemverklaring namens de gehele fractie zou 
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willen doen, want anders wordt het wel erg veel maar dat snapt u wel. Ja, wij beginnen bij nummer 4 
en nummer 4 is meneer Beesems maar die zegt niets. Oké, dan gaan we door. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Boons. 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Eveneens voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN:  De heer Van Broekhoven. 
 
De VOORZITTER:  De heer Van Broekhoven. 
    
De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN:  De heer Brouwers. 
 
De VOORZITTER:  De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN:  Mevrouw Claessens. 
 
De VOORZITTER:  Mevrouw Claessens. 
 
Mevrouw CLAESSENS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
  
Mevrouw VAN STRAATEN:  De heer Van Dorst. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN:  De heer Emmen. 
 
De VOORZITTER: De heer Emmen.  
 
De heer EMMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN:  Mevrouw Frijters. 
 
De VOORZITTER:  Mevrouw Frijters. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
  
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Ginderen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Voor, stem tegen sorry. Sorry, tegen, tegen, tegen, tegen, tegen, tegen. 
 
De VOORZITTER: Ik noteer tegen, maar het is op het randje. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Hessels, Heessels. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
  
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hertogh. 
 
De VOORZITTER: Meneer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Heumen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Tegen. 
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De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen. 
 
De VOORZITTER: De heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN: Tegen.  
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Klaver. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Missal. 
 
De VOORZITTER: De heer Missal. 
  
De heer MISSAL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
  
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Voor 
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De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers.  
 
De heer RAGGERS: Voorzitter ik wil graag een stemverklaring afleggen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Namens D66, D66 zou het mooi hebben gevonden als dit louter zou gelden voor 
niet-commerciële activiteiten. Het hoeft voor ons niet voor elke commerciële activiteit te gelden en als 
het voor niet-commerciële activiteiten was zijn geweest dan hadden wij voorgestemd. Dan hadden wij 
misschien wel een ook mogelijkheden gezien voor nieuw beleid naar de toekomst. Maar in dit geval 
zullen wij tegen stemmen. Ik zal tegen stemmen. 
 
De VOORZITTER: Ja, tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook een stemverklaring. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Het amendement om leges af te schaffen klinkt sympathiek, zeker tegen 
sinterklaastijd en vlak voor de verkiezingen. Echter, hoe ga je verenigingen uitleggen dat ze in het ene 
jaar geen leges hoeven te betalen en een jaar later weer wel. Bovendien maakt de gemeente zelf ook 
de nodige kosten om alle vergunningen te kunnen verlenen. Kortom, niks is gratis. Het lijkt een klein 
bedrag maar met gemeenschapsgeld moeten we zorgvuldig omspringen.  En wij stemmen tegen.  
 
De VOORZITTER: En u stemt ook tegen.  
 
De heer DE REGT: Ja. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Voor. 
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De VOORZITTER: Voor.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. Wij gaan tellen.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Aygün 
 
De VOORZITTER: O. De heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Ja, we zijn er. 
 
De VOORZITTER: Nu gaan we echt tellen.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 18 stemmen voor, 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen.  
 
De VOORZITTER: Met 18… 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Nee met één onthouding dus dat is één eraf. 
 
De VOORZITTER: Tel ze nog even.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 18 – 15. 
 
De VOORZITTER: 18 voor en 15 tegen. Ja, we moeten het zeker weten.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 15 ja. 
 
De VOORZITTER: Met 18 voor en 15 tegen is het amendement aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dat betekent dat wij nu om een tweetal onderdelen het aldus geamendeerde 
raadsvoorstel, het moedervoorstel aan u voorleggen te besluitvorming. Wil één uwer over het totaal 
van het raadsvoorstel zoals het er nu voorligt nog een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. 
Dat is wel het geval. Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Technisch is de Begroting op orde en daarom zullen 
wij instemmen. Echter, de onderliggende betekenis, effecten willen wij het komend jaar fors gaan 
bijsturen, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Wie is voor het aldus 
geamendeerde raadsvoorstel lees Begroting 2018 met ik zal dat even netjes doen voor de 
besluitvorming dat zijn vier besluitpunten. Heb jij de agenda nog? Ja, doe nog maar even… Ik kom zo 
even bij u dan doen we het even netjes de vier beslispunten dat u dat in één keer weet waar we het 
over gehad hebben. Ja, u stelt dus vast de geamendeerde concept Begroting 2018 inclusief de 
bijbehorende Begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2018-2021 en het Investeringsplan 2018- 
2021. Sub 2 u neemt kennis van de actualisatie van de reserves en de voorzieningen tot en met 2021. 
3. De bijgevoegde herziene grondexploitatie stelt u vast (geheime documenten). 4. De opgelegde 
geheimhouding te bekrachtigen. Dus daar gaat het over. Wie is voor het raadsvoorstel? Daarvoor 
heeft u met z’n allen ja gezegd. Raadsvoorstel Begroting is aldus aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan hebben nog moties. Motie nummer 1 “Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen”. Eén uwer een stemverklaring op deze motie? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor 
motie 1? Daar bent u met z’n allen voor. De motie is aanvaard. 
 
De VOORZITTER:  Motie 2 is aangehouden, dat gaat over De Biggelaar dus daar gaan we het nu niet 
over hebben. Motie nummer 3 “Stimulering gehandicaptensport”. Een stemverklaring één uwer op dit 
onderwerp? Niemand? Wie is voor motie nummer 3? Dat bent u ook bij unanimiteit. Aldus besloten. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Faciliteiten sportverenigingen”. Stemverklaring gewenst? Nee? 
Wie is voor motie nummer 4? U bent eendrachtig vanavond. Aanvaard.  
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 5 “Global Goals Gemeente”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 5? 
Eveneens met uitzondering van de VVD en de VLP is deze motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Even zien hoor, motie nummer 6 “Actualisatie Roosendaalse Woonagenda”. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wij gaan stemmen. Wie is voor deze 
motie? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van de VLP. De motie 
nummer 6 is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 7 “Besteding overschotten bestemmingsreserves aan kerntaken”. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
deze motie? Voor deze motie heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten de motie is 
verworpen.  
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 8  inzake “Betere stoepjes, fietspaden en gazons”. 
Behoefte aan een stemverklaring? Dan gaan wij stemmen? Wie is voor deze gewijzigde motie 
nummer 8. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 9 “Onderzoek RoosenPas”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Wie is voor deze motie? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En tenslotte de gewijzigde motie nummer 10 inzake “Structureel betere 
onkruidbestrijding”. Behoefte aan een stemverklaring? Nee? Wie is voor deze gewijzigde motie 
nummer 10? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
 
4. Sluiting  
De VOORZITTER: Niet meer aan de orde zijnde feliciteer ik u en onszelf met deze prachtige 
Begroting 2018. De raadsvergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 
30 november 2017 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


