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1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, als u, als u uw plaatsen in zou willen nemen, het is 19.30 uur en de 

raadsvergadering is geopend. Allemaal zeer welkom, in bijzonder heet ik in het kader van de 

mededelingensfeer van harte welkom onze gasten van de raad, zitten achteraan op de bekende 

gereserveerde stoelen en wij verwelkomen de heren Kraak, Van der Waal, Van Gastel, Lodiers, 

Uijtdehaag, Jansen en Bienefelt. Zeer welkom in, in ons midden en de heer Machielse. Welkom als onze 

gasten van de raad. Ik meld afwezig de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD en tenslotte wil ik 

nogmaals maar nu namens u allen tijdens deze raadsvergadering van harte feliciteren met de dochter 

Jasmijn, dochter van Michael Yap en Eveline Hoppenbrouwers. Michael, namens ons allen van harte 

gefeliciteerd met deze Tullepetaon. De heer Van Poppel. 

 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, we willen graag collega Yap namens de SP-fractie een kleine 

attentie overhandigen, met deze blijde gebeurtenis. 

 

De VOORZITTER: Zo aan het eind van het jaar ben ik buitengewoon mild. Ga uw gang. Goed, oké.  

Wij gaan naar het vragenhalfuurtje, de vragen van de VLP inzake de Uriliften en dat is wethouder Schenk.  

 

Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. De vragen van de VLP met betrekking tot de Urilift kan ik als 

volgt beantwoorden, de Uriliften in Roosendaal, we hebben er een tweetal, die zijn ook van dezelfde 

fabrikant. Momenteel zijn de technische problemen nog in onderzoek bij de technische recherche van de 

politie Amsterdam en als de oorzaak bekend is wordt dit zeker ook door de fabrikant gecommuniceerd. 

Wat tot dusver ook al door de fabrikant is gecommuniceerd is het feit dat bij de Urilift er geen sprake is 

van gas. Er is geen gas wat gebruikt wordt en ook de Urilift is niet aangesloten op het gasnet. En 

momenteel richt het onderzoek zich met name op de meest voor de hand liggende oorzaak en dat heeft 

te maken met rioleringsproblemen. En zodra wij, want wij houden het onderzoek natuurlijk goed in de 

gaten en zodra wij aanleiding krijgen vanuit de fabrikant en vanuit het onderzoek om ook onderzoek te 

verrichten dat het dus wel echt betrekking heeft op de Urilift zelf dan gaan wij zeker ook het onderzoek 

aan. Maar momenteel is daar geen aanleiding toe. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Voldoende zo beantwoord op dit moment? Dat is het geval. Dan ook voor 

mevrouw Schenk de vragen omtrent, ook van de fractie van de VLP, omtrent ambulances in de 

binnenstad. 

 

Mevrouw SCHENK: Vindt u het ook goed dat ik vraag 5 beantwoord? De millimeters van Rogep? 

 

De VOORZITTER: Ik heb een nieuwe lijst, een nieuwe lijst. U, nee precies, u nee, u staat bij de vraag 5 

van de Nieuwe Democraten, de millimeters van Rogep. 

 

Mevrouw SCHENK: Wat betreft de vraag van de Nieuwe Democraten het artikel heb ik natuurlijk ook 

gelezen, het artikel van Rogep. Ik heb ook regelmatig ook contact met Rogep. Het is zo als het gaat om 

de bestrating en oneffenheden van meer dan 5 millimeter waar Rogep naar verwijst dan kan ik aangeven 

dat wij tweejaarlijks inspecties volbrengen en die vormen de informatiebron om inzicht te krijgen op de 

toestand van de verhardingen. In mei 2015 komen de resultaten van de nieuwe inspectie beschikbaar en 

daarbij wordt echter niet specifiek inzichtelijk gemaakt hoeveel bestratingen niet voldoen aan de door u 

gestelde norm. Op de tweede vraag welke handreiking wij Rogep kunnen bieden, ja dan moet ik zeggen 

dat de hoogteverschillen tot 5 millimeter alleen voorkomen bij de kwaliteitsklasse A+ en A. Binnen de 

vastgestelde kwaliteitsniveaus B en C, zoals die in de nota verbindend beheren is vastgesteld daar 

gelden andere hoogteverschillen. Rogep verwijst in het artikel echt naar een richtlijn en wij proberen echt 

wel die richtlijn zo goed mogelijk te volgen en ons zo goed mogelijk daaraan te confirmeren, maar we 

hebben natuurlijk wel te maken met de voor ons beschikbare middelen en de richtlijn richt zich op een A, 

A+ niveau. En zoals u weet is er binnen door de raad gestelde randvoorwaarden geen ruimte om dit 

niveau op alle plekken te realiseren. Wel bieden wij middels de wijkschouw de mogelijkheid 

prioriteitsplekken jaarlijks gezamenlijk in beeld te brengen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars nog een aanvulling? 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording het is 

buitengewoon slecht nieuws voor Rogep en voor de doelgroep die zij vertegenwoordigt wij willen daar 

toch graag een keer in de diepte over spreken volgend jaar bij de Commissie Bestuur en dat zullen wij op 

tijd gemotiveerd gaan agenderen, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Akkoord. Het zal tegen die tijd op de agenda worden gezet. Dan ga ik weer terug naar 

vraag 2 in het halfuurtje van de VLP, daar komt ie nog een keer ambulances in de binnenstad. Wethouder 

Lok. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. De vragen van de VLP die zijn gesteld naar aanleiding van een, een 

artikel wat de NOS heeft gepresenteerd. Ik ga even kort in op de vragen. Hebben zich er in de autoluwe 

binnenstad ooit problemen voorgedaan met de toegang van de hulpdiensten? Dat is een tweeledig 

antwoord, zowel bij de gemeente als bij parkeerbeheer zijn er geen problemen bekend met betrekking tot 

toegang tot het autoluwe gebied van dergelijke hulpdiensten. We hebben het ook bij de ambulancedienst 

zelf nagevraagd natuurlijk zoals dat hoort en die heeft ook aangegeven geen problemen te hebben met 

de toeging tot het autoluwe gebied. Het huidige dynamische systeem is zelfs voor hen het meest 

praktisch, zo geven ze zelf aan. Vraag 2, is het college van B en W bereid om te investeren in deze 

technologie? Daar is het antwoord dus nee, op dit moment is daar geen aanleiding toe.  

 

De VOORZITTER: Kijk even naar de VLP, voldoende beantwoord voor dit moment? Dat is het geval. Dan 

zal zowel wethouder Lok als wethouder Verbraak ieder een deel pakken in de beantwoording ook van de 

fractie van de Nieuwe Democraten inzake de parkeerautomaten.  

 

De heer LOK: Ja. 

 

De VOORZITTER: Wethouder Lok. 

 

De heer LOK: De Nieuwe Democraten heeft daar een vraag over gesteld en dat is altijd goed. En wij 

hebben een interessant stukje uit de krant gekopieerd en ze zijn heel blij dat ze een keer gelijk hebben 

gekregen van Riek Bakker en dat gun ik ze van harte. Maar nu even tot de vragen. Welke mogelijkheden 

binnen alle wet- en regelgeving ziet het college om gehoor te geven aan de opvatting van Riek Bakker dat 

alles op alles moet worden gezet om bij toekomstige initiatieven (die mogelijk zijn in de binnenstad) de 

ondernemers te laten kiezen voor de binnenstad en waarom. Het was een vraag die in ieder geval 

vergelijkbare, die wel wat herinnering opriep want in de Commissie hebben de Nieuwe, de Nieuwe 

Democraten een vergelijkbare vraag gesteld. Dus het zal de Nieuwe Democraten vast niet verbazen dat u 

nu een vergelijkbaar antwoord terugkrijgt van het college. En dat antwoord luidt, zodra initiatiefnemers 

zich bij ons melden wordt in overleg met hen gekeken of vestiging in de binnenstad past. Of het ons past 

en ook of het hun past. We gaan met dergelijke initiatiefnemers in gesprek en we verkennen de 

mogelijkheden die er zijn en faciliteren hen zoveel als maar mogelijk is. Maar, ik zet er wel een maar bij 

het moge duidelijk zijn dat de ondernemer uiteindelijk zelf zijn eigen keuze maakt waar die zich wil 

vestigen. Tot zover het antwoord op vraag 1.  

 

De VOORZITTER: Met betrekking tot dat antwoord kijk ik even naar de fractie, voldoende voor dit? Nee? 

De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor deze keer een 

genuanceerd antwoord op de vraag die hij mogelijk heeft herkend vanuit de Commissie gezien. Ik dank 

hem daarvoor hartelijk dat hij nu wel de boodschap van mevrouw Bakker heeft begrepen en zo ook gaat 

handelen. Dank daarvoor. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder Verbraak voor de andere vraag. 

 

De heer VERBRAAK: Dank u, voorzitter, de Nieuwe Democraten vragen of het college aangaande de 

verhuizing, mogelijke verhuizing van de bibliotheek 180 graden is gedraaid. Voorzitter, het college is 

onlangs in november twee dagen de hei op geweest in Breda, vlakbij. En daar zijn een aantal stevige 

richtingen bepaald door dit college. U gaat er de komende tijd nog wel meer over horen. Voorzitter en één 
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van die richtingen dat staat op dit moment in de brandhaard van de belangstelling dat is de sloop van het 

Stadskantoor. Op dat moment zijn wij ook gaan nadenken over alternatieve locaties en wat in de tijd toen 

u de vragen stelde nog niet speelde was dat wij niet wilde dat Parrotia leeg komt te staan, want dan sla je 

weer een gat in de binnenstad. Door die richtingen die wij hebben bepaald in Breda kwam, kwam daar 

een nieuwe optiek in en natuurlijk had ik uw filosofie in mijn achterhoofd zitten die u destijds gelanceerd 

hebt. En ik weet dat de Nieuwe Democraten dat plan om de bibliotheek te verhuizen naar het 

cultuurcluster van harte steunen. Voorzitter, toen hebben we gezegd we moeten nu, nu moeten we echt 

kijken of het kan dat we het cultuurcluster verrijken met de bibliotheek. De Kring heeft die opdracht 

overigens aanvaard en de bibliotheek zal zich, zoals u vandaag hebt gelezen, wil daar graag aan 

meewerken ondanks het feit dat eigenlijk alles seinen op groen stonden om een contract met AlleeWonen 

te ondertekenen. Nou, dat hebben we even een jaar on hold gezet om de mogelijkheden te bestuderen 

om de bibliotheek toe te voegen aan het cultuurcluster. En daar zijn we op dit moment volop mee aan de 

slag. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Kijk ik even naar de Nieuwe Democraten. Voldoende beantwoord voor dit moment? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij zijn heel blij en trots op deze wethouder met dit geweldige 

besluit. 

 

De VOORZITTER: Ja. Dan wethouder Lok, inzake de parkeerautomaten. 

 

De heer LOK: Deze keer geen stoelendans. Een vraag van de Nieuwe Democraten over de 

parkeerautomaten. Worden deze automaten zo ingesteld dat er betaald kan worden per minuut of per 

seconde en waarom. Ik moet eerst even één boodschap vooraf doen. In de toelichting wordt gesproken 

over nieuwe parkeerautomaten en dan moet ik u toch helaas teleurstellen er is absoluut geen sprake van 

nieuwe parkeerautomaten. De bestaande parkeerautomaten, dat zijn dan nu niet meer de bestaande 

want ze zijn nu wat, ze zijn nu niet meer bestaand. Maar de bestaande parkeerautomaten zijn 

omgebouwd waarbij het betalen met een chipknip is vervallen en gewijzigd in betalen met de pinpas 

zonder pincode, het zogenaamde dip & go stond in de krant. Dus dat klopt. En zoals u weet geldt in 

Roosendaal een bedrag betalen per uur en als u gebruikt maakt van de applicaties waar u zelf naar 

verwijst in de toelichting op de smartphone en dan zijn daar een aantal applicaties en dan kunt u daarmee 

betalen per minuut. Maar dat is niet aan ons, dat is het systeem wat die mensen toepassen. Vraag 2 

bieden deze nieuwe generatie parkeerautomaten ook mogelijkheden voor koppeling met winkel, 

winkeliersacties en/of kansen in het kader van Smart Retail City en ja welke. Nee, want de oude 

parkeerautomaten en nogmaals het zijn nog steeds de oude parkeerautomaten, maar waarbij het 

betaalsysteem is veranderd zijn niet geschikt voor koppeling met winkeliersacties. Daarvoor moet sprake 

zijn van zogenaamde digitale parkeerautomaten en dat zijn dit niet. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars? Nee, niet het geval. Oké. Dan ga ik naar het 

vragenhalfuur van de VVD inzake de kerncentrale Doel 4. Dat zal ik doen. 

 

De heer NIEDERER: Daar is de vraag dat gelet op jongste berichtgeving omtrent mogelijke terroristische 

activiteiten rondom het saboteren van Doel 4, dat de portefeuillehouder wordt gevraagd of hij bereid is 

actie te ondernemen om de veiligheid van onze gemeente te waarborgen. En zo ja in welke vorm. Ja, 

natuurlijk volgen wij dat, dat zeer. De veiligheid van onze inwoners, natuurlijk ook in regionaal verband 

Woensdrecht, Bergen op Zoom. Maar ik zeg er wel nadrukkelijk bij dat dit een zaak, een kwestie is van de 

Federale Autoriteiten in België. En onze Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de 

coördinatie waar het gaat om stralingsongevallen omdat hier mogelijk een terroristische actie aan ten 

grondslag ligt weet ik zeker dat alle burgemeesters in Nederland ook worden geïnformeerd door de 

NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding als onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. En ik heb geen enkel telefoontje uit die Haagse kringen gehad waardoor ik me zorgen zou 

moeten maken. Dus ik denk dat op dit moment er voor de burgemeesters aan Nederlandse zijde geen 

aanleiding is om daar iets anders mee te doen dan er kennis van te nemen en de berichtgeving te volgen 

voor wat die berichtgeving waard is overigens. Ik moet het doen met toch dossiervorming vanuit de 

bevoegde autoriteiten, maar er is naar ons toe geen enkel signaal afgegeven dat we x of y moeten doen, 

preventief moeten doen, in het verband met het stilleggen en het onderzoek met betrekking tot Doel 
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nummer 4. Voldoende zo mevrouw, voor dit moment mevrouw Frijters. En is er nieuws en ik verwijs 

overigens naar de antwoorden op de vragen van D66 die een poos geleden zijn gesteld en die we 

uitvoerig hebben beantwoord. En zolang dat staat dan, laat ons dan op die lijn blijven zitten. En is er iets 

te melden wat van belang is daar kunt u van op aan, dan bent u en uw 34 collega‟s de eerste die het te 

horen krijgt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: En dan tenslotte in dit vragenhalfuurtje de vragen van D66 inzake de 

belastingsamenwerking. Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Vragen van D66 over de problematiek bij de 

belastingsamenwerking. Allereerst het is niet zo dat ik heb aangegeven dat er niets aan de hand zou zijn. 

Ik denk dat ik de vorige keer heb aangegeven dat er wel degelijk iets aan de hand is, maar overigens heb 

ik toen ook aangegeven dat deze gemeente als lid van het Algemeen Bestuur ook per direct actie heeft 

ondernomen om het Algemeen Bestuur bijeen te roepen om ons te laten informeren over de problematiek 

en wat daar aan te doen. Dus die ongerustheid die deel ik ook wel. Wat ik toen ook heb aangegeven is 

wat is onze rol in het Algemeen Bestuur en wat is mijn rol daarin. Ik heb ook expliciet gemaakt mij gaat 

het om twee dingen, waar ik op stuur dat is eerst de hele dienstverlening aan de burger en aan ons het 

heffen van belastingen, innen van belastingen, informeren van de burger bij vragen en het behandelen 

van de bezwaarschriften, dat is de taak waarop wij de belastingsamenwerking aanspreken op de kwaliteit. 

En het moet binnen de budgettaire kaders die wij hebben vastgesteld. Dat is het eerste waar je op stuurt. 

Niettemin willen wij natuurlijk wel geïnformeerd worden over de voortgang van de aanpak van die 

problematiek. U wijst terecht op het lopende onderzoek en u vraagt of ik nu de raad kan informeren. Dat 

kan ik nu niet, maar wat ik wel toezeg is zodra we informatie hebben en dat zal zijn begin januari over het 

lopend onderzoek, zal ik ook dat zal wellicht rond medio januari zijn de toezegging om ook u raad 

daarover te informeren.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel.  Ik kijk even naar de heer… Ja, voldoende beantwoord voor dit moment? 

Oké, dank u wel wethouder Theunis.  

 

2. Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Ik breng u 

eerst even in procedure het verzoek tot het houden van een interpellatie en dat verzoek is ingediend door 

de fracties van de Nieuwe Democraten, VLP en de Partij van de Arbeid en dat handelt inzake de 

woonvoorziening voor drugsverslaafden, daklozen, thuislozen, het drugshostel. Dat verzoek is rechtmatig 

op tijd en alles volgens de regeling der kunsten ingediend. Maar dat moet ik aan u voorleggen en in 

stemming brengen of u instemt met het interpellatieverzoek. Dat zal ik nu doen en dan zal ik daarna een 

agendavoorstel doen waar wij dit onderwerp dan vanavond zullen behandelen. Maar in de eerste plaats 

even aan de orde of kan worden ingestemd met het verzoek tot interpellatie. Wie is daar voor? Daar voor 

bent u allen als ik het goed zie met uit…, nee, met uitzondering van de fractie van GroenLinks. Dan is 

daarmee het interpellatieverzoek gehonoreerd en stel ik u voor om dat debat…. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter… 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. Ja. 

 

Mevrouw OUDHOF: Mag ik er nog een verklaring bij afleggen? 

 

De VOORZITTER: Nee, niet op dit moment. Nee, nee het is alleen behandelen we het ja of nee. Dat is, 

dat is voor nu aan de orde, dan kunt u straks nog iets van zeggen als u het dan toch wilt. Maar voor nu is 

het dat interpellatie wordt toegestaan door u raad en ik stel voor om dat te agenderen bij agendapunt 7, 

7.C dat is ook de C-categorie en daar en dan zal het, zal de interpellatie worden gehouden. En ik zie 

beschuit met muisjes in de kleuren roze en wit en ik schat zo in, juist, dat dat van de heer Yap afkomstig 

is, waarvoor, waarvoor dank. Goed, zijn er nog andere, sssst… eventjes, andere punten vanuit u raad wat 

betreft het vaststellen van de raadsagenda? Niemand? Dan is dit de agenda voor vanavond.  
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  

      van 24 september 2014, 29 oktober 2014 en 5 november 2014 

De VOORZITTER:  Dan gaan we naar agendapunt 3 het vaststellen van de vergadering van u raad. Dat 

zijn er een paar samengepakt van 24 september, 29 oktober en 5 november jongstleden. Er zijn bij het 

voorzitterschap, bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen dus mag ik er van uitgaan dat u 

instemt met hetgeen daar is verwoord. Dat is het, dat is het geval. Aldus. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 4 dat zijn de ingekomen stukken en mededelingen. 

 

a.  Lijst ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Onder a. lijst  van aan u raad geadresseerde brieven. Ik neem aan dat u daar kennis 
van neemt en ook voor zover van belang de wijze van, van, van af-, afdoening. Geen op- of 
aanmerkingen op die lijst? Dat is niet het geval. Ja, in mijn vreugde met betrekking tot beschuit met 
muisjes vergat ik het vragenhalfuurtje hoe kan ik he. Het hoogtepunt van de avond. Heeft niemand 
gepiept. Zullen we het maar overslaan? Nee, het was om u te testen dat begrijpt u wel. Wij gaan naar het 
vragenhalfuurtje (zie onder agendapunt 1). 

 

5. A-categorie 

De VOORZITTER: Dan, ja, kunnen we nu door naar agendapunt, agendapunt 5. Dat zijn de zogenaamde 

hamerstukken, de A-categorie. Ik zal u steeds ook per onderwerp nog even vragen of u daar toch nog 

een stemverklaring over zou willen afleggen. 

 

a. Voorstel 53 Verordening leerlingenvervoer 

De VOORZITTER:  Ik begin bij 5.a. en dat handelt over de verordening leerlingenvervoer. Eén.. Ja, 

mevrouw ga uw gang. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, ik wil graag een namens de Roosendaalse Lijst een stemverklaring 

afgeven. We stemmen wel in met het voorstel, maar we willen wel aantekenen verrast te zijn door het feit 

dat er reeds een bestemming is gegeven aan het vrijgenomen, vrijgekomen budget. De Roosendaalse 

Lijst zou liever de keuze bij de jaarrekening gemaakt hebben. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan is het 

voorstel aanvaard.   

 

b. Voorstel 54 Regionaal Kompas 2015-2020: “vangnetnota voor de Wmo” 

De VOORZITTER:  Agendapunt 5.b Regionaal Kompas 2015-2020 en dat heet vangnetnota voor de 

Wmo. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Dan is dat voor… Ja? Meneer 

Schijvenaars? Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. We willen graag benadrukken dat bij het Regionaal 

Kompas de regio zich akkoord heeft verklaard met de realisatie van een woonvoorziening in Roosendaal 

en dat staat expliciet verwoord op pagina 45 onder het kopje “conclusies”. Wij houden de regio aan het 

nakomen van deze gemaakte afspraken en rekenen op volledige medewerking van het college.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Nee? Dan is het voorstel aanvaard. 

 

c. Voorstel 55 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

De VOORZITTER:  5.c verordening rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden. Daar behoefte 

aan een stemverklaring één uwer? Niet het geval. Aldus besloten. 

 

d. Voorstel 56 Deelname gemeente Drimmelen aan gezamenlijke rekenkamercommissie 

De VOORZITTER:  Agendapunt 5.d, deelname gemeente Drimmelen aan de gezamenlijke 

rekenkamercommissie. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Nee? Dan is dat voorstel aanvaard.   
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e. Voorstel 57 Vaststellen wijziging verordening op de elektronische bekendmaking 

De VOORZITTER:  Agendapunt 5.e vaststellen wijziging verordening op de elektronische bekendmaking. 

Wil één iemand daar nog iets over zeggen? Niemand? Dan is hiermee ook dat voorstel aanvaard.  

 

6. B-categorie 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6, dat zijn de zogeheten bespreekstukken.   

 

a. Voorstel 58 Verordening PW en Wet Maatregelen WWB 

De VOORZITTER:  En dan beginnen we met 6.a. en dat gaat over de verordeningen Participatiewet en 

de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand. Als B-stuk is dat geagendeerd door de fracties van de SP en 

de Partij van de Arbeid. Dan zou ik met deze twee fracties willen beginnen. Namens de fractie van de SP 

mevrouw Oudhof, ja, mevrouw Derks. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Vandaag nemen we een aantal besluiten ten aanzien van de 

Participatiewet. Eén daarvan is de verordening tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. In de 

Commissie hebben we hier al uitgebreid bij stilgestaan. Gemeenten zijn vanuit landelijk beleid verplicht 

een verordening op te stellen voor de tegenprestatie in de bijstand. Gemeenten zijn echter vrij om te 

bepalen op welke wijze ze de tegenprestatie vormgeven. De wethouder gaf in de Commissie al aan om 

de verordening een Roosendaalse kleur te geven, de kleur van menselijke maat en van Roosendaal als 

sociale stad. Soepel, motiverend en stimulerend omgaan met invoer van de tegenprestatie. Maatwerk 

leveren bij mensen die dat willen en kunnen. Dat vindt de SP een goed uitgangspunt en bij de uit-, 

invoering van, van deze wijze staat Roosendaal niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de 

gemeentes zo omgaat met de tegenprestatie. Belangrijk is om bij dit onderwerp de tegenprestatie en de 

re-integratie goed uit elkaar te houden. Re-integratie wordt gebruikt om mensen in de bijstand te laten re-

integreren naar betaald werk. Gemeenten hebben daar een budget voor. De SP-fractie vindt dat we hier 

maximaal op in moeten zetten. Iedereen die in de bijstand zit en de mogelijkheden daarvoor heeft hoort 

activiteiten aangeboden te krijgen die voorbereiden op een reguliere baan.  Voor de uitvoering van de 

tegenprestatie daarentegen is geen budget beschikbaar. Er zijn nu mensen in Roosendaal die in de 

bijstand zitten die door omstandigheden of psychische of lichamelijke conditie op enig moment helemaal 

niet in staat zijn om re-integratie, om te re-integreren naar een betaalde baan. Dat die mensen de kans 

krijgen door middel van motiveren en stimuleren om een bijdrage te leveren die maatschappelijk nuttig is 

dat is een mooie zaak. Niet dus met het doel om te re-integreren maar met het doel om maatschappelijk 

nuttig bezig te zijn maar vooral ook om erbij te blijven horen. Dat brengt ons tot de motie die ik voor wil 

lezen. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

Mevrouw OUDHOF: De motie heet “Maatwerk bij tegenprestatie in Roosendaal”. Dan lees ik het dictum 

voor. Draagt het college op, op basis van de verordening tegenprestatie een beleidsregel voor 

Roosendaal op te stellen die bij de uitwerking van de verordening de nadruk legt op stimuleren en 

motiveren bij het leveren van de bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van onze stad en dorpen. 

Is getekend SP-fractie. 

 

De VOORZITTER: Ja, wij hebben een andere motie qua tekst, in ieder geval qua dictum. Die hebben wij. 

 

Mevrouw OUDHOF: Nee, hoor, deze is het geworden. Dank u. Ik lees hem nog een keer voor. Ja? Ja, 

dank u wel. Draagt het college op en nu komt de echte: Op basis van de verordening tegenprestatie een 

beleidsregel voor Roosendaal op te stellen die bij de uitwerking van de verordening uitgaat van de 

positieve benadering van de uitkeringsgerechtigden ten aanzien van de tegenprestatie, rekening 

houdende met de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen zelf.  

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 1 en heet “Maatwerk bij tegenprestatie in Roosendaal”. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter. Voorzitter, dan heb ik ook nog een tweede motie die ik namens meerdere 

partijen in wil dienen, te weten CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VLP, Roosendaalse Lijst en de 

Nieuwe Democraten en de motie heet “Beschut werken in Roosendaal”. Deze motie is aangehouden 
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tijdens de vergadering van 29 oktober. Toch voorzitter is belangrijk om als Roosendaalse gemeenteraad 

deze motie toch nog in 2014 in te dienen en mee te geven aan de wethouder. De Participatiewet is 

wederom vanavond ook aan de orde en het is goed dat de raad deze motie toch nu gaat inbrengen. Ik zal 

hem voorlezen. Even kijken of ik nu toch wel de goede ga pakken…. Even kijken… Motie “Beschut 

werken in Roosendaal”, draagt het college op mensen die nu reeds beschut werken en tot de doelgroep 

behoren ook na 1 januari 2015 daarvoor in aanmerking te laten komen. En het tweede bolletje, de 

financiële ruimte binnen de Participatiewet daartoe aan te wenden en op basis daarvan ook andere 

Roosendalers die tot de doelgroep behoren de gelegenheid te bieden voor een beschutte werkplek. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Beschut werken in 

Roosendaal”. De heer Yap.  

 

De heer YAP: Voorzitter, deze motie krijgt steun van de PvdA, alleen we hadden nog wel een vraag. Met 

deze motie bedoelt u toch eigenlijk ook alle mensen die zijn geïndiceerd voor een voorziening als beschut 

werk moeten daarvoor in aanmerking komen. Dat klopt hè? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, zoals in het tweede bolletje staat, het staat erbij de financiële ruimte 

binnen de Participatiewet daarvoor aan te wenden, dus wat dat betreft is het natuurlijk wel afhankelijk van, 

van het budget en gaan we daar wel naar kijken. En dat staat er, binnen, binnen het budget staat er. Dus 

wat dat betreft, denk ik, zodra het echt ter sprake komt zullen we daar zeker nog verder over moeten 

doorgaan.  

 

De heer YAP: Voorzitter, dat antwoord snap ik dan niet helemaal, want wilt u nu als iemand in aanmerking 

komt voor beschut werk en het geld is op, ja wat zou u dan willen met die persoon. Zegt u dan die hoort 

dan thuis in een andere voorziening want er staan meer voorzieningen opgenomen in die re-integratie 

verordening. Of zegt u nee die persoon koste wat het kost moet in aanmerking komen voor beschut werk, 

want dat is de voorziening die het beste bij zo iemand past. 

 

Mevrouw OUDHOF: Zoals er nu staat zou die in aanmerking komen, want we weten natuurlijk het 

precieze budget nog niet van de voorziening, dus wat dat betreft zou ik nu zeggen die komt nu in 

aanmerking voor beschut werken, want we leveren maatwerk. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dank u wel mevrouw Oudhof. Vervolgens is het woord en dan 

inventariseer ik nog eventueel andere sprekers in eerste termijn, mevrouw Derks van de fractie van de 

Partij van de Arbeid.  

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Met de drie decentralisaties krijgen wij er als gemeente 

belangrijke taken bij. Dat weten we inmiddels. Eén van die taken is ook het uitvoeren van de 

Participatiewet. De uitvoering van deze taak doen we als gemeente niet alleen, er is een regionaal plan 

van aanpak. Toch is en blijft het van belang dat we als lokale Roosendaalse raad wel onze eigen gestelde 

kaders Roosendaal de Stad van de Menselijke Maat willen toetsen aan het kader van, wat in het 

raadsvoorstel is geformuleerd. De PvdA blijft hameren op maatwerk en individuele plannen van aanpak, 

zoals de verordeningen nu voorliggen missen wij hier een aantal punten die wij als PvdA belangrijk 

vinden. Deze wet zou niemand moeten kunnen afschrijven. We moeten dan ook onze uiterste best doen 

om een verordening vast te stellen waarin we mensen blijven activeren en op een passende manier 

blijven betrekken bij de samenleving. We hebben dan ook een tweetal amendementen en een motie 

opgesteld die naar ons idee bijdragen aan het hiervoor geformuleerde doel. De participatiewet heeft tot 

doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om weer mee te doen op de arbeidsmarkt. 

De Tweede Kamer heeft dan ook maatwerk afgedwongen in de vorm van een individueel plan van 

aanpak, daar zijn wij het als PvdA dan ook blij mee. We juichen het dan ook toe dat dit is opgenomen in 

een model verordening re-integratie zoals beschikbaar is gesteld door de programmaraad van Divosa. 

Tot onze teleurstelling zien wij dit niet terug in Roosendaal. In de kaders die wij als raad gesteld hebben 

past juist het maatwerk. Het kijken naar de persoon, zijn kwaliteiten, zijn werkervaringen en zijn 

persoonlijke omstandigheden. Wij pleiten daarom voor een toevoeging van een artikel dat toeziet op het 

maatwerk. Juist omdat de kans vergroot om mee te doen en dit met de huidige decentralisaties bij uitstek 

de taak is van de gemeente om dit maatwerk te leveren. Ik voeg graag dan het artikel, aan het artikel 2 
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toe aan de re-integratie verordening en verzoek de rest van de artikelen door te nummeren. Artikel 2 

betreft maatwerk in de vorm van een individueel plan van aanpak. Het college onderzoek nauwkeurig de 

individuele wensen, acties gericht op vergroting van de zelfstandigheid, mogelijkheden en capaciteiten 

van een inwoner om de ondersteuning zo doelmatig en duurzaam mogelijk te realiseren. Het college legt 

het vast in het persoonlijke actieplan van de betreffende inwoner. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Re-integratie Verordening 

Participatiewet”. 

 

Mevrouw DERKS: Dan vervolg ik mijn verhaal rond een ander onderwerp en daar, zo komt dan ons 

amendement 2 op uit. De gemeente kan om financiële risico‟s te beheersen een verdeling maken van de 

middelen over de verschillende voorzieningen. Het uitgeput zijn van de begrotingsposten kan echter geen 

reden zijn om aanvragen voor voorzieningen te weigeren waarvoor budgetoverschrijding toch eventueel 

op zou kunnen treden. Om deze aanvragen voor voorzieningen af te wijzen en dus het risico op 

overschrijding tegen te gaan is er een oplossing bedacht in de vorm van het bij verordening instellen van 

subsidie en/of budgetplafonds. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een persoon een voorziening aanvraagt 

dit geweigerd kan worden onder het mom van het bereiken van het budgetplafond, dat is dus vreemd 

omdat het eventueel uitgeput zijn van de begrotingsposten hiervoor dus nooit een reden zou kunnen zijn. 

Natuurlijk moet de gemeente wel bezien of er een andere mogelijkheid is om die ondersteuning te geven. 

Alleen levert dit niet het maatwerk op wat we als samenleving wensen en dat maatwerk is juist datgene 

wat we als PvdA voor ogen hebben. Tuurlijk blijft de verplichting om te ondersteunen, maar door zo‟n 

plafond verdwijnt het maatwerk. Zie ook de motie van de SP, die we onderschrijven over dit onderwerp ter 

attentie van het beschut werk. Ook hier pleit men voor geen plafond. Naar ons idee lijkt dit artikel in de 

verordening opgenomen te zijn speciaal om het aantal mensen dat voor beschut werken in aanmerking 

komt kunstmatig klein te houden. Wij snappen de gedachtegang van het college, omdat beschut werk 

een grote kostenpost kan zijn voor het totale budget. Toch vinden wij dat zo‟n besturingsinstrument niet 

ingezet mag worden. Een oplossing voor de krapte van het budget moet op een andere manier worden 

gevonden, bijvoorbeeld in de risicoreserves. En daarbij weten we dus ook niet, zoals ik net al probeerde 

te benadrukken, of er een overschrijding gaat plaatsvinden. Juist als het gaat om leveren van maatwerk is 

het voor deze doelgroep van belang dat de mogelijkheid voor het in aanmerking komen voor beschut 

werk blijft. In de modelverordening van de VNG is het plafond ook nergens opgenomen, dus waarom 

zouden we nou strenger zijn dan nodig? Ons amendement voorziet dus in het schrappen van artikel 3, 

geen financiële sturing, maar beleidsmatige sturing. Op basis van hier bovenstaande komen we met een 

amendement om artikel 3 uit de re-integratie verordening Participatiewet 2015 te schrappen. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet ook “Re-integratie verordening 

Participatiewet”, maar laat ons dan zo doen dat amendement nummer 1 dan ziet op het toevoegen van 

artikel 2 en het amendement 3 ziet op het schrappen van artikel 3.  

 

Mevrouw DERKS: Het volgende onderwerp betreft de tegenprestatie. Wat is eigenlijk die tegenprestatie? 

Heeft u het al kunnen nummeren? Kan ik? 

 

De VOORZITTER: Ja, maar u heeft nog 16 seconden. 

 

Mevrouw DERKS: Oké, dan ga ik even verder. Die motie, ja maar ik krijg nu vertraging door de mensen 

omdat ze niet zo snel zijn met nummeren natuurlijk.  Wat is de tegenprestatie eigenlijk? Voor wie is die 

bedoeld?  Het gaat om het naar vermogen verrichten van onbeloonde maatschappelijke nuttige 

werkzaamheden door mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, waarbij nadrukkelijk wordt 

voorkomen dat dit leidt tot verdringen van de arbeidsmarkt. Je moet dus denken aan het organiseren van 

feesten, het opknappen van speelplekken, sneeuwschuiven, enzovoort. Bij de tegenprestatie gaat het 

nadrukkelijk om tegenprestatie naar vermogen. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met 

een aantal factoren zoals lichamelijke en psychische beperkingen, zorgtaken, kennis, kunde, maar ook de 

mogelijkheden van de begeleidende organisatie. De PvdA vindt het belang van de sociale activering 

groot. We schijven dus niemand af. Wanneer rekening wordt gehouden met het vermogen van mensen 

bij het doen van tegenprestaties dienen ze het nut van de maatschappij. We betreuren dan ook dat voor 

de begeleiding en coaching in het raadsvoorstel binnen het participatiebudget geen middelen beschikbaar 
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worden gesteld. Wij snappen de budgettaire overwegingen voor de korte termijn maar vragen ons af of dit 

voor de lange termijn ook een positieve weerslag heeft op het budget. Wat zou de coaching en 

begeleiding van deze mensen feitelijk gaan kosten? Juist door nu een investering te doen in coaching en 

begeleiding en dus het welslagen van de tegenprestatie heeft dit op de lange termijn een positief effect op 

de mogelijkheden op het verkrijgen van een baan. Doordat ik zoals ik hierboven al schetste de 

eigenwaarde en competenties kan vergroten en ook de sociale cohesie binnen, binnen een sociale 

gemeenschap. Daarbij komt dat niet iedereen uit de doelgroep die begeleiding en coaching nodig heeft 

heel intensief begeleid hoeft te worden. Het kan misschien wel bestaan uit het plegen van een enkel 

telefoontje. Wij komen daarom met de volgende motie samen met D66 en GroenLinks. Vanwege de tijd 

beperk ik me tot het dictum en dat is: Draagt het college op een onderzoek uit te voeren naar de 

verwachte kosten van coaching en begeleiding van de personen die de tegenprestatie moeten uitvoeren. 

Het resultaat van dit onderzoek, de raad voor 1 maart 2015 te doen toekomen en gaat over tot de orde 

van de vergadering. Ik dank u voor uw aandacht. 

 

De VOORZITTER: De motie, blijft u even staan, krijgt mee nummer 3 en heet “Budget coaching en 

begeleiding tegenprestatie” en een vraag van de heer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN:  Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen en ik heb bewust gewacht tot het 

einde van de termijn dan kan ik ze in één keer stellen. Allereerst amendement 1, artikel toevoegen. Maar 

eigenlijk is het al geregeld in de leidende principes die we al hebben vastgelegd eerder. Dus dit zijn de 

verordeningen die komen voort uit de leidende principes, dus mijn vraag aan mevrouw Derks zou zijn van 

is het artikel dan echt wel nodig. En andere vraag over dat onderzoek naar tegenprestatie voor die 

coaching, als de kosten bekend zijn komt u dan ook met een voorstel om dekking voor die kosten te 

vinden of gaat dat van de re-integratie af. Hoe denkt de PvdA daarover?  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Met betrekking tot het eerste amendement, dus dat artikel waarvan aangenomen wordt 

dat dat dan in de basisprincipes is opgenomen, het is maar de vraag of ook de uitwerking op die manier 

plaats gaat vinden en wij hechten er juist zo‟n belang aan dat dat maatwerk, dat dat maatwerk ontstaat. 

En dat het ook echt gebeurt en willen gewoon dat er een actieplan komt voor die betreffende inwoners en 

dat staat nergens genoemd en dat is toch anders dan zeggen in de algemene ideeën die we hebben dat 

we maatwerk willen leveren. We zeggen hiermee dat we een persoonlijk actieplan voor die mensen willen 

hebben, dat is toch ietsje anders. Het gaat toch verder. Nou, u bent het er niet mee eens, zie ik maar 

goed. Amendement 2, daar vroeg u even kijken, of  3 even kijken, wat vroeg u, bij welk? Over budget? 

Over de dekking. Over de dekking van rond het budgetplafond en die subsidieplafonds. Nee, over de 

coaching en begeleiding. Ik heb nou zoveel ingediend…. Ik weet het niet meer. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, ik zal de vraag herhalen.  

 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Als uit het onderzoek blijkt dat er een bepaald budget nodig is voor die coaching 

gaat u dan ook met een voorstel komen om budget te regelen voor die coaching. Bedoel, of gaan we dan 

zeggen gaan we iets onderzoeken en als straks blijkt nou het, het kost wat we gaan er niks mee doen 

want dan heeft het onderzoek… 

 

Mevrouw DERKS: Nee, nee, nee. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dan heeft het onderzoek geen nut. 

 

Mevrouw DERKS: O, nee op die manier. Nee, dat is u heeft hem nou volgens mij nog iets scherper 

gesteld en dan was, dan is mijn antwoord ook heel kort nee, wij willen dan er echt iets mee doen. Maar wij 

willen in ieder geval bezien wat het kost en daarmee kun je dan een waarde afweging maken en dan kun 

je ook misschien een, een regel voor vaststellen of een format vaststellen welke vormen van coaching en 

begeleiding je eventueel zou kunnen toepassen en wat passend is ook in het budget. Dus je moet niet, 
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dus het moet passend zijn, maar ook van waarde als je kijkt naar wat budget wat we ervoor hebben. Wij 

zijn ook niet, we zijn ons wel van bewust dat er gewoon werkbudget is. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer, niet meneer, nee? Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid komt met twee amendementen sowieso het 

schrappen van, van het plafond en de sowieso dat meer mensen dan maatwerk kunnen doen en 

individueel maat, maatwerkplan. En op zich staat de SP daar best positief tegenover maar zou het ook zo 

kunnen zijn dat de Partij van de Arbeid bereid is om dat mee te nemen in de Roosendaalse beleidsregels, 

dus dat het meer een Roosendaals karakter zou kunnen krijgen? Dus wat wij eigenlijk ook voorstellen met 

de tegenprestatie, dus dat er vanuit Roosendaal een apart plan komt hoe wij de verordening uitvoeren.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Ik moet er even over nadenken. Sowieso is het als wij de toezegging krijgen van een 

beleidsregel is dat mooi. We hebben er dan voor de rest geen invloed meer op maar juist omdat dit één 

van de basisprincipes zijn van waarop deze wet is gebaseerd, zou je ook moeten willen dat dit in een 

verordening opgenomen wordt. Dus dat is zeker waar we in eerste instantie van uit willen gaan. En als dat 

dan echt niet anders kan, wij willen gewoon dat er maatwerk wordt geleverd. Wij willen dat zo‟n plan van 

aanpak dat er voor die mensen komt, dan zouden we eventueel daarvoor meegaan. Maar we vinden 

gewoon dat hoort thuis in een verordening. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, mevrouw Derks. Ik kijk nog andere fracties in eerste termijn, wie van 

u wenst in deze termijn nog het woord? Ja, mevrouw Koenraad. Ja, mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik denk dan doe ik het maar gewoon in de eerste termijn en dan 

kunnen we lekker opschieten. GroenLinks steunt ook, of het dient ook mede in deze motie over het 

budget. In de Commissie hebben we het er uitgebreid over gehad. Ook nu weer heeft mevrouw Oudhof 

en mevrouw Derks ook weer voldoende verteld over die participatie en dat coaching budget. De 

wethouder heeft in de Commissie toegezegd dat hij ermee bezig zou gaan en voegde daar eigenlijk 

vooral het punt vrijwillige inzet aan toe. En GroenLinks vond dat een heel goed punt, want het is wel 

duidelijk dat we heel voorzichtig moeten zijn met de budgetten, daarom zou GroenLinks inderdaad in dat 

onderzoek echt de vrijwillige inzet vooral, dat daar vooral het onderzoek over gaat. En de wethouder zelf 

noemde toen de opzet à la bedrijvencentrum waarbij de professionele maar onbetaalde coaching aan 

startende ondernemers eigenlijk het voorbeeld is en deze doelgroep is wel totaal anders maar daarmee 

kan de opzet nog natuurlijk wel nog hetzelfde zijn en zou je toch professionele coaches vrijwillig kunnen 

gaan werken, bijvoorbeeld gepensioneerde mensen die dat zouden gaan doen, maar bijvoorbeeld ook 

ervaringsdeskundigen van mensen die bijvoorbeeld zelf met succes zo‟n tegenprestatie nu hebben 

gedaan kunnen misschien ook weer mensen coachen die dat nog gaan doen. Dus wat GroenLinks betreft 

de suggestie vrijwilligers vonden wij een hele goede en die zou eigenlijk ook wel de basis moeten zijn 

voor ons van dat onderzoek. En dat was eigenlijk het enige wat daarover wilde zeggen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dat was de eerste termijn van u raad als ik het goed 

heb gezien. Dat is het geval. Dan is het woord in eerste termijn aan wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, de diverse fracties hebben in de Commissie een uitstekende discussie 

met elkaar gevoerd, waaruit een aantal zeer zinvolle opmerkingen zijn gekomen. De zes gemeentes zijn 

er klaar voor om de Participatiewet vanaf 1 januari uit te gaan voeren met alle onzekerheden die de 

decentralisaties in zich dragen. Er is een directeur benoemd, die is inmiddels 1 december begonnen en 

ook hij heeft er heel veel zin in. Voorzitter, er is aan mij geen enkele vraag gesteld door de fracties maar ik 

wil toch zo vriendelijk zijn om op de moties en amendementen te reageren, want die zijn er, die liggen er 

natuurlijk wel.  Richting mevrouw Oudhof, de motie maatwerk bij tegenprestatie Roosendaal. Als we, als 

de Werkpleinen hun werk goed gaan doen en we zetten er met z‟n allen de schouders onder dan zou de 

tegenprestatie zo weinig mogelijk gebruikt moeten worden, want zoals u weet de tegenprestatie is geen 

re-integratie, is meedoen. Vandaar ook dat er geen geld zit in de budgetten voor die tegenprestatie. 

Voorzitter, ik kan niet anders zeggen dan dat hetgeen wat de SP verwoord in de motie dat eigenlijk 
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precies is wat ik in de Commissie heb gezegd, stukje maatwerk, positieve benadering, Roosendaal is een 

sociale stad, stad van de menselijke maat en dat heeft mevrouw Oudhof ook aangegeven. En eigenlijk 

wat u het college opdraagt daar kan ik volledig achter staan op één ding na moet er nou een extra 

beleidsregel opgenomen worden. Ik heb in de Commissie toezeggingen gedaan wat u hier zegt, nou daar 

is geen speld tussen te krijgen. Rekening houden met de wens en mogelijkheden van de betrokkenen 

zelf, een positieve benadering de uitkeringsgerechtigden ten aanzien van de tegenprestatie, dat zijn 

allemaal zaken die ik in de Commissie toegezegd heb. En ook echt zo wil gaan uitvoeren. Mocht het nou 

volgend jaar zo zijn mevrouw Oudhof dat u absoluut ontevreden bent over de uitvoering kom dan bij mij 

terug en dan gaan we samen kijken van hoe kunnen we dat dan oppakken, maar ik zou geen extra 

beleidsregel op dit moment toevoegen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, als ik het goed hoor dan zegt de wethouder dus dat hij de motie 

eigenlijk overneemt omdat hij dan overbodig is omdat hij het toch zo gaat doen. Klopt dat? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, ik vind, ik vind overbodig altijd zo onaardig, mevrouw Oudhof. U hebt daar uw 

best over op gedaan en om dan te zeggen is overbodig. Ik, ik neem hem over heb ik eigenlijk gezegd, ik 

wil hem best overnemen, maar een extra beleidsregel heb ik niet nodig. Ik heb liever dat wij samen 

volgend jaar wanneer we gaan monitoren hoe loopt het nou allemaal en hoe loopt het nou met die 

tegenprestatie dat wij dan met elkaar in discussie gaan en kijken of het naar behoren loopt, want alle zes 

gemeentes zijn zoekende om dit zo goed mogelijk op te pakken en wij als Roosendaal gaan daar zeker 

ons best voor doen. 

 

Mevrouw OUDHOF: Oké, dan heb ik nu gehoord dat de wethouder in ieder geval de motie overneemt en 

dan gaan wij daar nog verder over in discussie. 

 

De VOORZITTER: Nee, doe dat even in de tweede termijn even goed afconcluderen en dan komt het 

goed. Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik heb begrepen dat ik van mevrouw Oudhof geen extra beleidsregel 

over, op hoef te nemen en daar ben ik zeer verheugd over. Uw tweede motie “Beschut werken in 

Roosendaal”, die door een groot deel van u raad onderschreven wordt, ik kan u tot u en mijn vreugde 

melden mevrouw Oudhof dat bullit 1 draagt het college op mensen die nu reeds beschut werken en dat 

ook na januari 2015 daarvoor in aanmerking te laten komen. Ja, dat gebeurt ook. Dus bullit 1 tot de 

natuurlijke uitstroom gaat het ook gebeuren. Wat wel, wat wel gevoelig ligt is de financiële ruimte binnen 

de Participatiewet daarvoor te gaan gebruiken. Kijk, u moet één ding goed weten, je kunt elke euro ook in 

het kader van de Participatiewet maar één keer uitgeven. Het college heeft gezegd wij werken binnen 

Rijksbudgetten, nou dat is het streven wat we volgend jaar ook gaan doen. Alles wat wij extra willen doen 

dan kan maar dan zult u plustaken in moeten kopen. Plustaken kosten extra geld, dus daar moet u dan 

wel heel goed rekening mee houden. Overigens beschut werken daarvan geven alle zes de gemeentes 

aan dat we met beschut werken aan de slag gaan. Alleen hoe, dat komt in het vroege voorjaar van 2015 

omdat we op dit moment een herstructureringsopdracht van de WVS voorligt en we in de tweede helft van 

januari meer over beschut werken gaan weten. Hoeveel mensen kunnen we beschut werken aanbieden, 

onder welke condities en op die manier gaan we dat aanvliegen. Dus, het is eigenlijk nog te vroeg om nu 

al aan te geven wat de financiële ruimte is maar u, u motie laat niets aan helderheid over dat u als 

raadbreed het beschut werken draagt en dat onderschrijft deze portefeuillehouder graag. Voorzitter, de 

Partij van de Arbeid niemand afschrijven, nee natuurlijk niet, mevrouw Derks niemand afschrijven, want 

dat is nou juist de bedoeling van de Participatiewet om iedereen mee te laten doen. Wat u wel wilt is al 

een aantal zaken nu al aftimmeren en daarvan zeg ik ook dat is nog zo vroeg. Laat ons nu eerst eens aan 

de slag gaan per 1 januari. Het is allemaal nieuw voor de zes gemeentes we gaan kijken hoe we samen 

de goede dingen kunnen doen in het West-Brabantse met die zes gemeentes. En ik wil in ieder geval 

afraden om nu plafonds te laten vallen eigenlijk om dezelfde reden als ik aan mevrouw Oudhof geef. Wij 

moeten wel binnen het Rijksbudget gaan blijven. En als u dat niet wilt dan kunt u inderdaad een plustaak 
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opnemen en zeggen wij willen meer dan het basispakket, dat kan maar dan zult u ook zoals de heer 

Matthijssen terecht opmerkte het ja het budget daarbij moeten leveren. Voorzitter, dat eigenlijk over het 

amendement over de subsidie op budgetplafonds. Ja het andere amendement wat u inbrengt is het 

vaststellen, beleid en financiën worden toegevoegd en dan het maatwerk met name in artikel 2. Wat als 

een rode draad door de Participatiewet loopt is inderdaad het leveren van maatwerk dat plan van aanpak 

waar u het over hebt ja dat is heel veel administratieve handelingen, daar ligt een grote mate van 

verantwoording bij degene, bij de werkzoekende. Ook die zal sterk betrokken moeten worden in zijn eigen 

participatieplan, die zal dat ook voor een deel zelf moeten doen. De tijd is voorbij dat we dat als overheid 

allemaal aanreikte. Er ligt een grote mate van verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf, voorzitter. Dus ik zou 

op dit moment, ik benadruk dit moment, ik weet ook niet hoe de vlag er over een jaar bijhangt, waar we 

tegenaan gaan lopen. Er zijn mogelijkheden om allerlei beleidsregels toe te voegen, te schrappen of wat 

dan ook, maar op dit moment zou ik willen voorstellen om te gaan werken met de verordening zoals die 

nu voorligt en volgend jaar via monitoring regelmatig bij u terug te komen en met elkaar de discussie aan 

te gaan of wij de goede dingen doen. Voorzitter, dan de budget coaching en begeleiding tegenprestatie, ja 

die ligt in lijn met mijn eerdere beantwoording. Alles kan wat u wilt, maar nogmaals dat worden wel 

plustaken, want dit is niet afgesproken met de zes gemeentes zit dus niet in het basispakket. Als u zegt 

van ja ik vind die tegenprestatie zo belangrijk om daar ook geld voor beschikbaar te stellen ja dan zult u 

daar ergens vandaan moeten halen en komt er extra budget bij. Ik wil dat u raad ontraden omdat we ook 

met de tegenprestatie we moeten hem niet groter maken dan dat ie is, de tegenprestatie nogmaals is 

geen re-integratiemiddel we gaan daar zorgvuldig mee om, maar het is pas helemaal aan het einde van 

de rit als mensen echt helemaal geen werk kunnen vinden en ook niet aan het werk kunnen dan ga je aan 

de slag met de tegenprestatie van wat zou u dan wel kunnen, wel willen, wat zijn uw mogelijkheden. 

Voorzitter, tot zover mijn beantwoording. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Yap een interruptie? Ja ga uw gang. 

 

De heer YAP: Voorzitter, ik begrijp dat de portefeuillehouder één aanpak wil hebben vanuit die zes 

gemeenten, lijkt me ook logisch. De PvdA heeft in ieder geval wel vernomen van de PvdA-fracties in die 

overige vijf gemeentes dat ze wellicht ook inzetten op een paar aanpassingen. Wellicht dat ook andere 

politieke partijen dat doen in die andere gemeenten. Ja, hoe gaan die zes gemeenten daar dan mee om 

als uiteindelijk blijkt na vanavond in Roosendaal maar ook in andere gemeenten dat toch de 

verordeningen die worden vastgesteld op punten verschillen van elkaar per gemeente. Hoe, hoe gaat 

Roosendaal en hoe gaan die zes gemeenten daar dan mee om. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik heb vanmiddag nog met de vijf collega‟s aan tafel gezeten. De 

verwachting is dat de wijzigingen die gaan komen marginaal zullen zijn. Moerdijk heeft hem zelfs 

compleet overgenomen, zonder één enkele aanpassing. Halderberge morgenavond verwacht de 

portefeuillehouder wel een wijziging maar die zal dan gaan vallen in het pluspakket. En de andere 

gemeentes durf ik op dit moment niet te zeggen hoe het daarbij staat. Alles wat er ingebracht wordt door 

de raden wordt op ons eerstvolgende overleg ingebracht en zullen we kijken of dat mogelijk 

aanpassingen moet geven in de verordening, maar wij verwachten op dit moment de raden gehoord 

hebbende maar nog niet alle raden zijn bij elkaar geweest dat het marginaal zal zijn.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Nog even een vraagje aan de wethouder over de laatste motie 

over budget coaching en begeleiding. U heeft in de Commissie op ideeën van mevrouw Koenraad wel 

gezegd ik vind het een goed idee om eens met vrijwilligers aan de slag te gaan en dan is ook de 

suggestie gedaan om even een, een terugkommoment van mensen die, personen die een tegenprestatie 

leveren te begeleiden. U zou daarmee aan de slag gaan, gaat u dat alsnog doen? Dit is in mijn ogen een 

beetje een zwaardere motie dan wij in de Commissie besproken hebben. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer VERBRAAK: Ja, dat klopt, voorzitter, daar heeft mevrouw De Beer gelijk in. Ik ga daar zeker mee 

aan de slag want ik vind de suggestie van mevrouw Koenraad uiterst waardevol. Ik spreek daar ook 

regelmatig mijn collega Polderman over omdat die ook de Participatiewet uiteraard als één van de drie 

decentralisaties zeer nauw volgt. En ik vind dat een waardevolle toevoeging om te gaan kijken of er 

inderdaad vrijwilligers zijn, mensen die mensen in de, met de tegenprestatie willen gaan begeleiden. En 

dat gaan we zeker op enig moment met een voorstel voor komen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik voor de tweede termijn naar u raad. Wie wenst in 

tweede termijn het woord. Ik begin even bij nieuwe sprekers. De heer Mol, fractie CDA. 

 

De heer MOL: Voorzitter, vertrouwen is ook in de politiek een groot goed en zeker als je samen wilt 

besturen ook erg belangrijk. De afgelopen twee jaar is er in het totale sociale domein heel veel voorbereid 

en in de komende jaren en de jaren daarna dan zal duidelijk worden of Roosendaal in samenwerking met 

andere gemeenten en in samenwerking met partners in dat domein de juiste keuzes heeft gemaakt en de 

optimale trajecten heeft ingezet. Wij zijn daar als raad, voorzitter, heel goed in meegenomen. Wij zijn er 

interactief bij betrokken geweest, dat is een sterk voorbeeld van hoe dat kan werken. En wij zien als CDA-

fractie dan ook correcties zoals door collega fracties worden voorgesteld in dit stadium niet zo zinvol 

zitten. Maar ik geef toch nog een korte toelichting. Over de motie van de Partij van de Arbeid met 

betrekking tot coaching tegenprestaties en de SP-motie couleur locale noem ik hem maar even, wil het 

CDA het volgende opmerken. In de Commissie hebben wij wat betreft deze onderwerpen ook inbreng 

geleverd op de voorliggende tekst en het debat en de antwoorden op onze vragen dat brengt ons ertoe 

om de verordeningen dus aan te nemen in de gepresenteerde vorm. Met andere woorden alle middelen 

inzetten om mensen aan het werk te krijgen en mensen aan het werk te houden. Als je dieper nadenkt 

over coaching wat van nature heel dichtbij ons staat dan denken wij toch dat het in dit geval, dat in dit 

geval de regels heel helder zijn. De aanpassing van de wet is duidelijk en biedt ingeval dat 

tegenprestaties aan de orde komen volop mogelijkheden voor iedere betrokkene om zich daarop om die 

tegenprestaties te bezinnen en daar de juiste maatschappelijke verantwoorde motivatie in te vinden. Dus 

geen geld voor coaching op dit moment. En tegen de SP zeggen we dat de verordening wat ons betreft 

volop mogelijkheden biedt waaruit de Roosendaalse menselijke maat spreekt. De mogelijkheden zijn 

voldoende sociaal en hier en daar pedagogisch en corrigerend van aard. En dat is wat ons betreft ook 

nodig om de grondhouding van sommige deelnemers aan onze samenleving te ontwikkelen en kansen te 

bieden de tegenprestaties te kiezen die bij hem of haar past als dat aan de orde komt. De wijze waarop 

de verordening wordt toegepast is heel belangrijk, dus met andere woorden beleidsregels zou je daar nog 

aan toe kunnen voegen. Maar daar gaan wij op dit moment niet over. Wij hebben daar vertrouwen in, kom 

ik terug met dat woord. De komende tijd zal ons leren, voorzitter, of dat terecht is. En is dat niet zo, dan is 

er wat ons betreft nog gelegenheid om middels onze controlerende taak alsnog in te grijpen. Wij willen dat 

proces gewoon op die manier aangaan. Met betrekking tot het amendement van de Partij van de Arbeid 

wat ik er nog even uitlicht, met betrekking tot het afzien van plafonds, we zijn eigenlijk dat amendement is 

eigenlijk in strijd met het uitgesproken doel. De wethouder had het er ook al over, om binnen het 

Rijksbudget te blijven. Wij voelen er in dit stadium helemaal niks voor om op voorhand al met een open 

eind situatie voor de dag te komen. Dus dat gaan wij niet steunen, voorzitter.  Tot zover onze bijdrage in 

tweede termijn.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer meneer Mol. Dan ga ik naar meneer Van Gestel van de fractie van de 

VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, participatie meedoen betekent dat. En de wet dus ook de verordening 

die we moeten vaststellen regelt hoe we mensen moeten laten meedoen of liever gezegd wat we moeten 

doen als mensen niet mee willen doen om ze zover te krijgen om mee te doen. En dat, voorzitter, dat 

werkt het beste mensen mee laten doen op de arbeidsmarkt, dat werkt het beste als we alles op alles 

zetten om voldoende werkgelegenheid te creëren om voldoende werk te hebben, want dan kunnen die 

mensen namelijk aan het werk. En als er genoeg banen zijn en de economie draait goed en er zijn weinig 

mensen in de bijstand  of weinig mensen nog op de beschutte werkplek omdat de mensen een baan 

hebben, echt werk hebben, dan is dat ook nog eens in onze portemonnee erg voordelig. Ja, voorzitter, 

mooier kunnen wij het als VLP echt niet maken. Uitvoering daarentegen ligt niet bij ons, dat ligt bij het 

college, dus ja dan toch maar weer eens een keer de oproep aan het college investeer in banen, 
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investeer in werk. En wat betreft de tegenprestatie, voorzitter, ja je kunt natuurlijk niet tegen een 

tegenprestatie zijn als dat betekent dat je mantelzorg mag verlenen of dat je vrijwilliger mag zijn bij een 

sportclub of dorpshuis, perfecte de tegenprestatie. Maar als mensen zelfs dat niet zouden willen, als 

mensen echt niets willen, als mensen het vinden en dat is een hele beperkte groep maar echt vinden dat 

ze thuis kunnen zitten en vinden dat ze niks hoeven te doen, ja voorzitter daar moeten we wel wat tegen 

doen daar moeten we wel tegen uit komen. Maar voor al die andere mensen die heel graag willen moeten 

we dus ook zeker de kans geven zelf een plan te ontwikkelen voor school, voor vrijwilligerswerk, voor 

mantelzorg, voor dus opleiding of deels werk, deels de tegenprestatie. En als mensen investeren in zo‟n 

plan moeten we ze gewoon het voordeel van de twijfel geven. We moeten onszelf niet verhullen in dure 

machines en dure papierwinkel om die mensen maar te begeleiden naar iets waar ze eigenlijk niet horen, 

want ze horen gewoon op een normale baan bij een normaal bedrijf gewoon in deze stad werk te vinden. 

De VLP is er dus voor alle inwoners uit onze gemeente en wij hopen dat het college die mening deelt. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van mevrouw Koenraad voor u. 

 

Mevrouw KOENRAAD:  Ja, voorzitter, we hadden het in de Commissie hadden we het er ook over, dat 

waarom is het zo dat als je onder de Participatiewet valt, dus in een soort van inkomenssituatie dat als je 

dan niet aan het werk bent of dat je dan moeilijk aan het werk kan komen dat je dan niet wil, terwijl 

dezelfde soort mensen misschien het geluk hebben dat ze dus wel in een zorgtraject zijn beland en die 

krijgen dus betaald, die werkplekken worden betaald vanuit de AWBZ , toen nog, dat wordt dan nu straks 

anders maar goed. Dus waarom is dat onderscheid er dat bij de ene poot, zeg maar, is het dat je niet wilt, 

terwijl bij de andere is het omdat je het niet kunt. En GroenLinks vindt eigenlijk dat het dezelfde mensen 

zijn en dat ze toevallig in een andere stroom zitten. Wat vindt meneer Van Gestel daarvan?  

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voor mij is de vraagstelling niet helemaal helder, voorzitter. Volgens mij heb ik 

nou juist uiteengezet dat we als VLP zeggen dat je mensen de kans moet bieden die tegenprestatie vorm 

te geven, dat kan mantelzorg zijn, dat kan vrijwilliger zijn bij een dorpshuis of buurthuis. Degene die echt 

niet willen ja die moeten dan maar door het college beetje geprobeerd met een beetje, ja dwang vinden 

wij een naar woord, maar toch wel een beetje richting geven hoe die mensen dan toch die tegenprestatie 

gaan invullen. Maar dat is niet anders maar het is een hele beperkte groep. De wethouder zelf horen 

zeggen. Ja, ik zeg altijd als mensen niet kunnen is dat iets anders als willen. Dus willen vind ik erg. Als je 

niet kan, ja dan kan het ook niet. Je moet mensen niet gaan dwingen, het is geen Noord-Korea, je kunt 

mensen niet dwingen iets te gaan doen wat ze niet kunnen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat is precies de crux van mijn vraag, van waarom is het zo dat als 

je dus inderdaad in die tegenprestatie zit terwijl je misschien ook psychiatrische problematiek hebt of 

misschien wel gewoon een heel laag IQ dat het dan wordt uitgelegd als niet willen, dat is precies wat u nu 

aan mij ook uitlegt. Maar dus…. 

 

De heer VAN GESTEL: Nee. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dat is mijn vraag, waarom zou je die mensen ook niet veel meer coaching en zorg 

kunnen bieden. 

 

De heer VAN GESTEL: Nee, maar ik ken genoeg mensen die zelfstandig in staat zijn geweest afgelopen 

vier jaar om zelf met ideeën te komen ondanks hun fysieke of mentale gesteldheid om zelf een invulling te 

kunnen geven, door onderwijs, gedeelde tegenprestatie, gedeeld werk, toch proberen aan de slag te 

gaan en iets te doen voor die uitkering die gegeven wordt. Dus die mensen zijn er afdoende en dat is ook 

het signaal wat ik wil afgeven. Geef die mensen altijd het voordeel van de twijfel en bespaar je die 

papierhandel. Laat die mensen zelf proberen daar richting aan te geven en monitor dat zo eens en dan. 

En zet in op het creëren van banen wat volgens mij veel effectiever is dan je concentreren op papier 

en regels en noemt u het maar op. Praktisch denken, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. 
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Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. De Roosendaalse Lijst is van mening dat dit raadsvoorstel in 

samenwerking met de regiogemeenten op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. En de wethouder 

was helder in de Commissie en nu ook weer helder en heeft de toezegging gedaan dat de beleidslijnen in 

de geest van hetgeen in de Commissie besproken is zullen worden opgesteld. Er is al heel veel gezegd 

over de tegenprestatie, het betreft een kleine groep die slechts alleen als ze verwijtbaar gedrag vertonen 

een sanctie zouden kunnen oplopen. En even in navolging van het laatste stukje van de heer Van Gestel 

kan ik me nog herinneren dat zelfs wethouder Verbraak gezegd heeft als er werkelijk personen zijn die 

weigeren of echt geen tegenprestatie willen leveren, dat hij dan met wethouder Polderman aan de slag 

zou gaan om te kijken of er dan toch echt iets meer aan de hand is dan alleen werk weigeren. Dus ik denk 

dat wij de toezegging die in ieder geval wat de Roosendaalse Lijst betreft voldoende hebben om in ieder 

geval de motie van de tegenprestatie niet te steunen. Zojuist heb ik nog een aanvullende vraag gesteld 

aan wethouder Verbraak over de begeleiding of de coaching van de mensen die een tegenprestatie 

leveren ik ben blij dat hij met de suggestie die mevrouw Koenraad in de Commissie heeft gedaan om op 

een ja misschien eenvoudige manier toch wat ondersteuning te geven aan de mensen die ondersteuning 

geven mee aan de slag wil gaan. Dus wij wachten even zijn voorstel af. De Roosendaalse Lijst is altijd 

voorstander geweest van het binnen Rijksbudget blijven van deze complexe Participatiewet, dus wij willen 

het in ieder geval de verordening zo laten zoals hij nu in elkaar steekt. En wat betreft het maatwerk in de 

vorm van een individueel plan van aanpak wij zijn de mening toegedaan dat er echt wel maatwerk 

geleverd wordt. Wij hebben zelfs gesproken over niet gelijk en dat leek ons toch nog even wat sterker dan 

maatwerk. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Anderen nog van u raad anders dan de spreeksters in 

eerste termijn die nog het woord wensen in tweede termijn? Nee. Dan loop nog ik nog even de 

spreeksters af  in eerste termijn. Mevrouw Oudhof nog behoefte aan een tweede termijn. Dat is het geval. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Nou, er is al veel gezegd zeker over de verordening en 

tegenprestatie. Daar wil ik dan toch ook nog wel nog het één en ander nog meer over zeggen. Wat al 

gezegd is de wijze van toepassen van de verordening is natuurlijk heel erg belangrijk, zoals de 

verordening nu ligt ja staat er toch dwang en dwang achter. Het is toch zo van bij niet uitvoeren dan kan 

toch ook de uitkering ingetrokken worden. Wat dat betreft wat de wethouder aangeeft van hoe hij er juist 

mee om wil gaan en juist de verordening wil gaan uitvoeren zoals de menselijke maat, de Roosendaalse 

Menselijke Maat, nou daarvan, daar zijn wij voorstander van. Zoals de wethouder dat aangeeft dat is de 

lijn van de motie van de SP en inhoudelijk geeft hij ook aan dat hij dit zo wil gaan doen. Nou dat, dat zou 

voor ons een aanvulling zijn om de verordening zo uit te gaan voeren. Dus wat dat betreft kunnen wij 

daarin instemmen en dat betekent eigenlijk dat de motie dan uitgevoerd wordt naar ons idee. Maar voor 

ons is het dan heel belangrijk om dat zeker te monitoren en zeker een evaluatie te gaan doen en te kijken 

of, of toch die menselijke maat toch voldoende aanwezig zal zijn in de verordening. En ja dat er toch 

vooral gekeken wordt naar mogelijkheden van mensen en te kijken van ja wat willen die mensen en 

vooral ook wat is er aan de hand als, als iemand niet, niet in staat is om iets te gaan doen. Dus dan komt 

zo iemand in een heel andere hulpverlening terecht. Dus dat zou wat ons betreft zijn we daarvoor. Dan, 

even kijken, op zich de Partij van de Arbeid ja, ja wij zouden, wij zijn wel voorstander van wat zij aangeven 

van dat het toch belangrijk is om een individueel traject, maatwerk te doen. Ik ben benieuwd eigenlijk, 

want ja de wethouder zegt ook daar weer van dat gebeurt eigenlijk al voldoende. Nou wij zijn benieuwd 

wat de Partij van de Arbeid daar dadelijk nog op te zeggen heeft. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Mevrouw Derks, tweede termijn. Ja. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Door alles wat er nou net is gezegd heb ik zo ontzettend veel 

om mijn hoofd waar ik op wil reageren maar dat zal niet allemaal lukken, denk ik. Ik heb wel een aantal 

dingen opgeschreven. In het eerste punt even op mevrouw Oudhof met betrekking tot dat plan van 

aanpak. Als we maatwerk willen leveren is het, denk ik, wel belangrijk dat wij weten wat iemand kan en 

wat iemand wil en wat de toestand van een persoon is waarin dat maatwerk zou kunnen passen. Dus ik 

denk juist dat het in een verordening thuishoort. Maar ik ga gelijk over naar begroting en budget het is 

opvallend dat er juist in het kader van deze drie decentralisaties hebben gezegd er is één, eigenlijk één 

pot geld waar we het mee moeten doen en dan nog merk je dat er heel erg wordt gedacht in een budget 
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dat er is voor bijvoorbeeld de tegenprestatie. Het budget dat er is voor re-integratie. We moeten over de 

schutting heen kijken, we moeten ook kijken naar de Wmo. En op welke wijze kunnen we met onze 

beleidsregels en de daarbij behorende budgetten misschien schuiven waardoor we wel die tegenprestatie 

tot een goed einde kunnen brengen waardoor wel die re-integratie volbracht kan worden. We moeten echt 

ontschot gaan denken en niet alleen in het kader van dat we het nu eenmaal moeten doen, maar we 

moeten het ook echt gaan doen. En er zijn mogelijkheden voor, dus dat wilde ik ook nog even zeggen, 

zeker vanwege de opmerkingen van ja waar halen we het budget vandaan. Moet eens kijken hoe zit het 

met de Wmo, kunnen we een samenwerking vinden binnen de wijkteams waardoor we kunnen zien wat 

die mensen met een tegenprestatie eventueel wel en niet zouden kunnen doen. Kunnen we aansluiting 

vinden met die vrijwilligers, eigenlijk hetzelfde ook wat mevrouw Koenraad net ook of al net zei en wat ze 

bij de vorige Commissie heeft gezegd, dat is eigenlijk ook onderdeel van dat onderzoek dat we zouden 

willen doen. Kijk nou verder dan alleen maar wat kost het. Het is geen rijtje van een uurtje factuurtje. Daar 

gaat het niet om, zoek elkaar op, ontschot en ga samen aan het werk met alle drie de decentralisaties. 

Maatwerk staat ook voor ons voorop en ik denk ook vanuit onze PvdA-gedachte mogen we ook best wel 

wat plustaken kopen als het nodig mocht zijn, want maatwerk dat gaat boven alles. Tot slot wilde ik ook 

nog iets zeggen over de cliëntparticipatie. In de afgelopen Commissie heeft wethouder Verbraak 

aangegeven dat zijn collega wethouder Polderman die toen achter mij zat en die daar gelijk op reageerde 

dat er een nieuwe raad voor sociaal domein de cliëntenraad dat die gepresenteerd zou gaan worden, de 

Participatieraad, daags na de Commissie. We zijn nu veel verder en we hebben daar eigenlijk, of ieder 

geval of ik heb het gemist maar ik heb er nog niks van gehoord. Ik wilde graag weten hoe het daarmee 

staat en wat de samenstelling is van de raad. En daar zou ik ook eigenlijk graag een reactie op willen 

hebben. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Derks. Mevrouw Koenraad nog behoefte aan een tweede 

termijn? Nee? Akkoord. Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, goed geluisterd naar alle bijdragen. Eén vraag nog van mevrouw Derks 

met betrekking tot de cliëntenparticipatie, Participatieraad. Is collega Polderman volop mee bezig. 

Volgende week vindt de tweede bijeenkomst plaats en na de jaarwisseling verwacht ik dat deze raad 

ingesteld zal worden.  

 

De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel. Dan kan ik de beraadslagingen sluiten om vervolgens over te 

gaan tot besluitvorming tot stemmen. Ik vraag even aan mevrouw Oudhof,  gelet op de toezegging het 

betoog van de wethouder geeft dat u nog aanleiding om motie, ik geloof dat het motie 1 was om die in te 

trekken of brengt u toch alles in stemming. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, gezien de toezegging van de wethouder gaan we hem niet in stemming 

brengen, dus laten we hem zo. 

 

De VOORZITTER: Dus motie 1 trekt u in? Ja? Motie 1 wordt ingetrokken, daar gaan we dus ook niet over 

stemmen. Goed. Dan gaan wij eerst stemmen over de amendementen, dat kan in de volgorde van 

nummering. Dus eerst amendement nummer 1 die handelt over  het toevoegen van artikel 2, dat is nu 

aan de orde. Wil één uwer daarover een stemverklaring afleggen? Niemand? Wie is voor amendement 

nummer 1?  Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, SP, Nieuwe Democraten. 

Daarmee is het amendement verworpen. 

 

De VOORZITTER: Amendement nummer 2 dat handelt over het schrappen van artikel 3. Eén uwer 

behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wie is voor amendement nummer2? Daarvoor 

heeft gestemd de fractie van de Partij van de Arbeid. Het amendement is verworpen. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het ongewijzigde moedervoorstel als zodanig, het wets-…, het 

raadsvoorstel. Behoefte aan een stemverklaring één uwer over het totaal dat voorligt? Niemand? Wie is 

voor het raadsvoorstel? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Ja, bij unanimiteit aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Vervolgens ligt voor, liggen voor twee moties. Motie nummer 2 handelend over 

“Beschut werken in Roosendaal”. Daarover iemand nog het woord? Nee? Wie is voor motie nummer 2? 
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Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van D66 en VVD. De motie is 

aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Tot slot op dit onderdeel motie nummer 3 motie “Budget coaching en begeleiding 

tegenprestatie”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor 

motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en 

Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 

 

b. Voorstel 59 Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 

De VOORZITTER:  Dan gaan wij naar agendapunt 6.b Integraal veiligheidsplan 2015-2018 en het daarop 

gebaseerde actieplan 2015. De fractie van de VVD heeft het geagendeerd als B-stuk en ik zou dan ook 

willen vragen aan mevrouw Frijters van die fractie om het woord te voeren.  

 

Mevrouw FRIJTERS: Veiligheid is voor de VVD altijd een heel belangrijk punt. Wij willen ook graag dat de 

inwoners van onze gemeente veilig zijn en zich veilig voelen. Buurtpreventie is een effectieve manier die 

kan bijdragen aan het veiligheidsgevoel en het doet ons daarom goed dat er veel aandacht wordt 

gevraagd voor deze buurtpreventieteams. Morgen vindt de landelijke “1 dag niet” actie plaats waaraan 11 

buurtpreventieteams meedoen. Op verschillende manieren wordt er door de teams in samenwerking 

onder andere politie en de gemeente aandacht gevraagd voor inbraakpreventie. Dit vindt de VVD een 

mooi initiatief waarmee het veiligheidsgevoel van de inwoners van onze gemeente zeker kan worden 

versterkt. Verder heeft de VVD tijdens de Commissievergadering aangegeven dat er een aantal wijken 

zijn waarop het veiligheidsgevoel helaas laag scoort, zoals de wijk Centrum-Noord, de wijk Centrum-

West, Langdonk en industriegebieden. Echter is enkel de wijk Langdonk specifiek opgenomen in een 

integraal veiligheidsplan. Tijdens de Commissievergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven ook 

deze wijken aan te willen pakken. Ik hoop nog een keer op een extra toezegging van de 

portefeuillehouder hierop maar de VVD is hier erg blij mee, want wij zien graag dat elke wijk de aandacht 

krijgt die zij nodig hebben wat veiligheid betreft. En wij vertrouwen er eigenlijk wel op dat de 

portefeuillehouder maatwerk gaat toepassen op de gevallen waar dit nodig is. Verder heeft de VVD 

tijdens de Commissievergadering aangekondigd te overwegen een motie in te dienen waarmee extra 

toezicht en handhaving in de binnenstad gegarandeerd gaat worden. Zeker in het kader van het 

aantrekkelijk maken van onze binnenstad is het belangrijk dat het winkelend publiek zich veilig voelt 

wanneer zij door de binnenstad lopen. Zo zouden zij bijvoorbeeld niet afgeschrikt moeten worden door 

fietsers of scooters die door de voetgangersgebieden heen razen. De VVD is van mening dat 

burgerparticipatie in combinatie met de inzet van handhavers de veiligheid in de binnenstad kan 

verhogen. Tijdens de begrotingsbehandeling en de Commissievergadering heeft de portefeuillehouder 

toegezegd te zorgen voor extra handhaving binnen de huidige budgetten in de binnenstad. Graag krijgen 

we hier nogmaals een bevestiging van. En mocht die bevestiging niet komen dan hebben we een motie 

voorbereid om dit alsnog vast te kunnen leggen.  

 

De VOORZITTER: Ja, u was de enige fractie die het had B-stuk, dus dan zal ik daar alvast antwoord… 

Een vraag voor mevrouw Frijters van de heer Van Heumen. Ga uw gang. 

 

De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Het is maar een kleine vraag hoor maar ik vroeg me af 

kunt u de begrippen toezicht en handhaving nog wat verder toelichten? Ze zijn mij een beetje vaag, heeft 

u daar misschien wat voorbeeldjes van. Hoe zou u dat invullen? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Frijters. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, ik gaf een kort voorbeeld door bijvoorbeeld door dat wat ook in de 

Commissievergadering is besproken. Als bijvoorbeeld buurtpreventieteams in combinatie met handhavers 

zoals Boa‟s wat extra controleren in de binnenstad dat zou al heel veel helpen. En verder wat toezicht en 

handhaving inhoudt weet u denk ik wel, dus ik denk niet dat u de definitie daarvan wilt horen maar meer 

wat wij bedoelden in onze motie. Het is gewoon de bedoeling dat het veiliger wordt voor het winkelend 

publiek in de binnenstad. En dat kan, ja het moet binnen de huidige budgetten, dus ik neem aan dat de 

portefeuillehouder daar wel een goede invulling aan kan vinden. 
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De VOORZITTER: De heer Breedveld nog een vraag. 

 

De heer BREEDVELD: Dank u wel, dank u wel, voorzitter. Als je, het eigenlijk heel simpel, als je de 

handhaving en toezicht in de binnenstad intensiveert dan kan dat door de capaciteit ten koste gaan van 

iets anders. Heeft de VVD ook een keuze gemaakt als je dat in de binnenstad intensiveert waar het dan 

ten koste van zou gaan of laat u dat aan de portefeuillehouder? 

 

Mevrouw FRIJTERS: Het is heel makkelijk om nou te zeggen dat laat ik aan de portefeuillehouder, maar 

nou ja zoals ik al aangaf, burgerparticipatie kan daar wel goed, een goed voorbeeld van zijn. Het is de 

bedoeling dat de portefeuillehouder in ieder geval toe, dat stimuleert en bijvoorbeeld door die actie die 

enkele weken geleden is geweest met wat de ondernemers zelf hebben gedaan in de Raadhuisstraat dat 

is dan weer het voorbeeld wat wij vaker gebruiken. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk manieren die gewoon 

gratis zijn wat niks extra‟s kost en waar wel, wat wel effectief kan zijn en ja en burgerparticipatie kan goed 

zijn in combinatie met handhaving.  

 

De VOORZITTER: De heer Beesems. 

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Het ligt een beetje in de lijn met wat meneer Van Heumen 

vraagt in constaterende dat behoort bij de motie die nu misschien wordt ingediend, wordt gesproken 

alleen maar de overlast van fietsers en scooters. Is dat wat u bedoelt met het college op te dragen 

toezicht en handhaving te intensiveren, de fietsers en de scooters? Want zoals het hier onder staat in het 

dictum is dit veel meer omvattend.  

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou ja, het is wel hetgeen wat mij, wat ons, de VVD het meest in het oog springt ja. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Heumen heeft de smaak te pakken. 

 

De heer VAN HEUMEN: Dit is fantastisch. 

 

De VOORZITTER: We maken er geen termijn van hè. 

 

De heer VAN HEUMEN: Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, nee, maar ondertussen doet u het wel.  

 

De heer VAN HEUMEN: Ja, inderdaad. 

 

De VOORZITTER: Nou, …. Ga uw gang. 

 

De heer VAN HEUMEN: Nee, voorzitter, ik kreeg net ingefluisterd dat u noemde de buurtpreventieteams 

maar de buurtpreventieteams die zien niet toe op het handhaven. Dus hoe gaat u dan handhaven? 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, er is sowieso natuurlijk altijd al sprake van handhaving in de binnenstad zoals 

in elke wijk. Buurtpreventieteams kunnen wel de ogen en de oren zijn en dat doorgeven aan handhaving, 

dus het kan elkaar versterken. Natuurlijk gaat het niet alleen buurtpreventieteams kunnen het niet op 

zichzelf maar ze kunnen wel de extra ogen en oren zijn van handhavers. 

 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

 

De heer HEEREN:  Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had nog even een vraagje naar aanleiding 

van wat de heer Beesems vroeg net wat bedoelt u precies met het gebied waar u nu wilt handhaven. In 

de raadsvergadering van september was u voorstander voor de controle van alcohol ook een activiteit 

van handhaving in de binnenstad. Valt dit onder het voorstel wat u hier doet? En nogmaals wil ik even van 

u de relatie van buurtpreventie tot handhaving. Bedoelt u daar handhaving Boa‟s mee of handhaving van 

de politie. 
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Mevrouw FRIJTERS: Ik begin even met uw eerste vraag. U vroeg als ik het goed heb begrepen of de 

alcoholpreventie waar wij reeds eerder over hebben beslist of dat hier onder valt? 

 

De heer HEEREN: Dat was toen handhaving in de binnenstad en de vraag of u dat mee wilt nemen in dit, 

in deze motie. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, ik heb destijds ook gevraagd aan de portefeuillehouder of, of wij dat, die 

handhaving specifiek moesten, dat heb ik een keer gevraagd of dat specifiek moet worden opgenomen. 

De burgemeester, of de portefeuillehouder heeft destijds gezegd dat dat zijn eigenlijk twee losse dingen. 

Het valt hier wel onder maar dat is een specifiek, het is een apart punt. Dus, nee dat valt niet onder dit.  

 

De heer HEEREN: U had het, is ook handhaving, u praat over intensiveren dus wilt u dat intensiveren. 

Maar ik begrijp uit uw beantwoording dat u dat niet wilt. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Wat zegt u, even ik versta u niet. 

 

De heer HEEREN: Het ging hier over intensiveren, dus we hebben handhaving en ja dat is handhaving in 

de binnenstad, maar in uw voorstel wordt gesproken over intensiveren. Dus wat ik van u begrijp is dat u 

niet wilt intensiveren de alcoholcontrole. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, wilt u nog één keer uw vraag herhalen, want ja het spijt me maar ik….versta 

het echt niet hoor. 

 

De heer HEEREN: Ja zeker, madam. Wat ik wilde zeggen is dat de alcoholcontrole is wat gebeurt in de 

handhaving in de binnenstad en met uw voorstel wilt u dat intensiveren ja of nee. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nee.  

 

De heer HEEREN: Dan bent u mij nog een antwoord schuldig op de andere vraag. En dat was hoe u de 

buurtpreventie ziet ten opzichte van handhaving, Boa‟s of politie. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Dat is denk ik meer de invulling van de portefeuillehouder zelf, want ik heb niet 

zoveel zicht op wat binnen de budgetten kan, dus. 

 

De heer HEEREN: Wat is uw visie daar dan op? 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, het is in ieder geval een goede training vandaag voor mij. Mijn visie hierop is 

dat het eigenlijk allebei kan. 

 

De VOORZITTER: Ja, het zijn wel interrupties, het worden hele termijnen nu. U heeft genoeg 

geïnterrumpeerd. Mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel. Mijn vraag heeft betrekking op het mooie voorbeeld van de 

Raadhuisstraat waarbij ondernemers zelf het één en ander op weten te lossen, zou het dan niet veel 

beter zijn ook in het kader zoals u net noemt vanuit de participatiesamenleving om eerst eens te kijken 

hoe we het toch met ondernemers zelf op kunnen lossen. Dan hebben we gelijk ook het probleem 

getackeld wat CDA aanroert, dat het geld ook maar één keer uitgegeven kan worden. En misschien zijn 

er nog prioriteiten die ergens anders liggen. Is dan niet een idee om eens te onderzoeken of daar ook nog 

meer mogelijkheden in zijn, voordat het geld al uitgegeven is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Frijters. 

 

Mevrouw FRIJTERS: Nou, in principe is dat wat, eigenlijk wat wij, we hebben een motie, die heb ik 

formeel nog niet ingediend maar eigenlijk is dat wel wat wij willen, maar het moet wel echt vastliggen dat 

het gestimuleerd wordt dat er aan gewerkt wordt. En dat is wat deze motie inhoudt, want het blijft binnen 



 
 

Verslag raadsvergadering 10 december 2014     pagina 21 

de budgetten. Ja, vooralsnog kan, ja wat er al gezegd werd als er meer gehandhaafd gaat worden moet 

er meer budget komen dat is nu nog niet. Dus ik denk dat, dat omvat dit wel, dus. 

 

De VOORZITTER: Ja, u, u had als B-stuk als enige om de motie te kunnen, ja u hoeft de motie niet in te 

dienen, maar ik, ik wil u een beetje helpen dat u straks niet thuis komt en denkt hé ik heb de motie niet 

ingediend. Want, nou ik zal wel antwoorden, kijk dan maar of het nodig is. Ja. 

 

De heer NIEDERER: Ik, laat ons zo doen, ik heb u goed verstaan. En ook de heer Van den Beemt in de 

vorige raadsvergadering en in de Commissie dat die extra toezicht en handhaving in de binnenstad 

natuurlijk niet ziet op de Drank- en Horecawet, want daar hebben we aparte Boa‟s voor die en ook 

scholieren, of die er wat jong volwassenen meneer Van Heumen weet u nog, was er zeer enthousiast 

over om dat te doen. Dus dat, ik heb die, de oproep zo verstaan dat het met name ziet op toepassing van 

de Wegenverkeerswet, verkeersgedrag dus scooters, de fietsers, die door de straten gaan waar al dan 

niet een voetgangersgebod geldt of anderszins het in die binnenstad minder plezierig maakt om, nou ja 

zeg maar de vouwen uit je broek gereden te worden. In het kader van revival van die binnenstad, creatief 

shoppen dat je dan ongestoord en gezellig wilt doen en ook op de terrassen wilt zitten hier achter mij. En 

niet te pas en te onpas en vooral de onpas min of meer het gevoel hebt dat je omver gereden wordt. Nou, 

zo versta ik die motie, uw oproep althans. Nou dat gaan wij doen, dat heb ik u toegezegd. Dat zeg ik u 

weer toe en dat wij binnen de capaciteit die we hebben daar op momenten dat het er echt toe doet, de 

koopavonden de koopzondagen, nou ja kortom wanneer er echt veel publiek is in die binnenstad om daar 

en dan heel slim extra inspanning op te leveren. Als u mij zo kunt verstaan dan kan het hiermee zo 

worden afgetikt. Als u zegt van nou ik wil de motie toch nog indienen en daarover stemmen it‟s up to you. 

Maar ik denk als we met deze uitleg met elkaar dan hetzelfde bedoelen en ik heb wat beleidsvrijheid, wat 

marge, om wel een goede inzet te doen, want de Boa‟s en de toezichthouders kunnen ook maar één keer 

worden ingezet. Dus daar moeten we ook, schaarse capaciteit, dan denk ik dat we een heel eind komen 

met elkaar. En ook met de ondernemers, die het betreft, in de binnenstad die buitengewoon creatief zijn 

en willen meewerken om ook hun straat zo aangenaam mogelijk te laten zijn in termen van verkeers-, 

verkeersveiligheid. Dat zou mijn, dat zou mijn antwoord, dat is mijn antwoord. En die andere wijken die u 

noemde wat betreft de veiligheidsbeleving, uiteraard werken wij aan alle wijken en dorpen en buurten in 

het totaal van de gemeente Roosendaal. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dat, het antwoord van de portefeuillehouder noopt dat nog tot een tweede termijn van 

de zijde van u raad? Nee, nee, maar ik kijk nog even naar mevrouw Frijters. Ja, u wilt de tweede termijn 

gebruiken? Ja, ga uw gang en de rest van de raad niet begrijp ik, afhankelijk van… ja, ik snap u meneer 

Breedveld, ja. Mevrouw Frijters.  

 

Mevrouw FRIJTERS: Bedankt, meneer de voorzitter. Ja, ik dacht ik ben zo goed bezig, ik maak hier ook 

nog even gebruik van. Nou ja, inderdaad ik vroeg in eerste termijn om uw toezegging. Ik heb deze 

gekregen, dus nu acht ik het, achten wij het, indienen van de motie niet meer noodzakelijk dus bedankt 

voor de toezegging.  

 

De VOORZITTER: Dolgraag gedaan. Goed dan de motie die niet de motie was, dan gaan wij stemmen 

over het raadsvoorstel, over het Actieplan en de Kadernota, de nota 2015-2018. Eén uwer behoefte aan 

een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het raadsvoorstel? U bent daar 

in unaniem. Het voorstel is aanvaard. 

 

c. Voorstel 60 Belastingvoorstellen 2015 

De VOORZITTER:  Vervolgens gaan wij naar agendapunt 6.c inzake de belastingvoorstellen 2015 en de 

fractie van de Nieuwe Democraten hebben dit stuk geagendeerd als B-stuk. Meneer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel is natuurlijk een uitvloeisel van de 

Programmabegroting die we met elkaar al hebben vastgesteld, althans in grote meerderheid. En met 

betrekking tot de afvalstoffenheffing hadden wij in de programmabegroting al een discussie met het 

college over het afromen van de enorme grote voorziening voor de afvalstoffenheffing. Dat is een bedrag 

wat in de orde van grote van 3,2 miljoen 3,4 zit, daar moet vanuit de laatste berap moet daar nog 6 ton uit. 

Dan moet er ook nog een twee ton uit max in het kader van een heffing vanuit de Rijksoverheid. En dan 
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blijft er nog steeds heel veel geld over. Dat is geld van onze inwoners, onze belastingbetalers en die 

betalen al heel veel jaren feitelijk te veel aan de afvalstoffenheffing, vandaar ook die enorme voorziening. 

Onze inwoners zijn ook steeds beter bezig met het scheiden van afval en dan zou het mooi zijn als ze 

daar ook iets voor terug gedaan kan worden door bijvoorbeeld met lagere tarieven te gaan werken. En 

zeker ook in de wetenschap dat over enkele jaren we sowieso al met lagere tarieven gaan werken in 

verband met een nieuw contract. Nu hebben wij begrepen dat Attero de huidige contractant, die heeft 

inderdaad een, die houdt voorlopig vast aan het contract wat is afgesloten met de gemeente. En dat 

betekent je mag niet praten over een boete maar dat er dan sprake kan zijn van een naheffing, een hele 

forse naheffing. Er zijn verschillende scenario‟s doen de ronde, van ruim 1 miljoen tot iets meer dan 2 

miljoen. Nu hebben wij begrepen dat Attero vorige week de gemeente heeft aangeboden om te beginnen 

met een arbitrage, en arbitrage houdt in dat er gekeken gaat worden om te komen tot een minnelijke 

schikking. Nou, dat doe je alleen maar wanneer je de opvatting hebt dat er toch ergens een middenweg te 

bewandelen is die voor alle partijen goed is. Immers Attero wil ook gewoon met alle gemeenten natuurlijk 

wel een goede relatie houden en zullen ook niet de gemeente helemaal op scherp aan het contract gaan 

houden. Daarmee is de verwachting realistisch dat die naheffing in ieder geval fors minder zal zijn dan die 

2,2 miljoen waar nu over wordt gesproken, het zou ook zomaar richting de 1 miljoen kunnen gaan. Als je 

dan op een gegeven moment beseft dat dan de voorziening nog steeds heel royaal is dan vinden de 

Nieuwe Democraten  in ieder geval dat het ons siert om een deel van die voorziening terug te geven aan 

de inwoners. En dan praat je over gemiddeld genomen 23 euro, voorzitter, is toch een leuk bedragje. Nu 

heeft de wethouder namens het college ook gezegd dat hij ook een stuk voorziening nodig heeft om een 

aantal toezeggingen na te komen, onder andere een toezegging aan de Nieuwe Democraten dat er 

gewerkt gaat worden aan grondstofparkjes in plaats van wat we nu allemaal hebben met die lelijke 

bakken voor de verschillende soorten grondstoffen. We zijn blij met die toezegging en we snappen ook 

dat er geld voor nodig is, daarom willen we ook niet de voorziening helemaal afromen, maar we willen wel 

een deel gaan teruggeven. En daar komt ook bij dat hoewel de toezegging is gedaan er op dit moment 

nog geen concreet voorstel ligt, het is ook niet opgenomen in het Investeringsplan van de gemeente 

Roosendaal en zolang dat er nog niet is, voorzitter, zien wij ook geen reden om dan nu al die voorziening 

in stand te houden, want dan blijft die nog steeds een jaar of twee jaar of misschien wel drie jaar een 

enorme omvang behouden en we denken dat het dan goed is dat we dat afromen en teruggeven aan 

onze inwoners. Voorzitter, het amendement dat wordt mede ingediend namens de fractie van de VLP en 

de Nieuwe Democraten en het amendement dat wil ik dan graag nu gaan indienen. Het amendement 

heeft als titel “Lagere lasten afvalstoffenheffing” en hoort bij het raadsvoorstel 60 belastingvoorstellen 

2015. In vergadering bijeen, beraadslaging, besluit beslispunt a 10, het is allemaal heel technisch u heeft 

het ook allemaal voor u,  als volgt te wijzigen: De verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2015 inclusief de bijbehorende tarieventabel afvalstoffenheffing, waarbij de tarieven in 

de tarieventabel onder 1.1 en 1.2 als volgt worden gewijzigd en dat zit in hoofdstuk 1, tarieven vast 

bedrag afvalstoffenheffing 1.1 de belasting als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder a bedraagt perceel per jaar 

198 euro en 30 cent. 1.2 in afwijking van het bepaalde onder 1.1 bedraagt de afvalstoffenheffing voor 

zover voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen gebruik wordt gemaakt van een niet bemeterde 

afvalcontainer per perceel per belastingjaar gebruikt door a 1 persoon 232 euro en 10 cent, b meer dan 1 

persoon 258 euro en 10 cent. En de minderopbrengst van 800.000 euro te dekken uit de voorziening 

exploitatie reinigingssector (Saver). 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Lagere lasten 

afvalstoffenheffing”. De heer Van Ginderen op dit punt een vraag aan de heer Schijvenaars? Ja, ga uw 

gang. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Schijvenaars u gaf het zelf al even aan 

en tijdens de laatste vergadering over de Begroting heeft u een amendement ingediend over de lagere 

afvalstoffenheffing en dat is toen door grote meerderheid van de raad verworpen. In de Commissie 

Bestuur toen u dit initiatief wat u nu toelicht heeft ingediend, toen vond u ook geen gehoor bij een 

meerderheid van de Commissie. Nu probeert u het in andere vorm wederom, maar waarom denk u de 

raad dan vanavond wel te overtuigen als u al twee keer nul op rekest heeft gekregen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Een hele goede vraag, het algemene antwoord is altijd de aanhouder wint. 

Soms duurt het vele jaren voordat je gelijk krijgt, maar je krijgt altijd gelijk. Maar wat er speelt, wat er 
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speelt is dat er nieuwe informatie is. Op het moment dat deze zaken werden ingediend door onze fractie 

toen was er inderdaad nog geen informatie beschikbaar dat Attero over zou gaan tot een arbitrage en juist 

die nieuwe informatie maakt het heel erg zichtbaar dat die voorziening nu inderdaad alle ruimte heeft. Ik 

kan u ook verzekeren als wij deze, dit amendement verwerpen, ja dat dan de voorziening Saver die zal 

dan vele jaren vele miljoenen blijven bedragen, tot aan de volgende verkiezingen. Dat het dan wellicht wel 

opportuun wordt geacht om dan wel te komen tot een verlaging van de afvalstoffenheffing, maar waarom 

zouden we zoveel jaren wachten als het geld er nu is en als we met elkaar heel veel praten over het 

armoedebeleid, heel veel praten over koopkracht, heel veel praten over een impuls geven aan de 

economie, waarom zouden wij dan als raad massaal tegen een motie gaan stemmen, een amendement  

gaan stemmen om 8 ton extra koopkracht in de Roosendaalse samenleving te brengen, 8 ton extra 

koopkracht in de Roosendaalse samenleving, dat zijn ook weer zoveel arbeidsplaatsen. Wie is daarop 

tegen? 

 

De VOORZITTER: Goed, we gaan het zien in de stemmingen straks. Ja? Akkoord? Dank u wel. Ja, u 

was de enige fractie als B-stuk. Dan kan nu het woord aan de wethouder, wethouder Theunis zijn namens 

het college.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard verdient een door de raad ingediend 

amendement een respectvolle en vooral ook inhoudelijke beoordeling en gelet op het vele van de heer 

Schijvenaars zal ik daar ook even wat uitgebreider de tijd voor nemen. Inderdaad al geconstateerd door 

Van Ginderen het amendement is al een keer door bijna een unanieme meerderheid van de raad 

verworpen. Ik moet zeggen het doet me ook een beetje verdriet dat de VLP dit steunt, maar ik hoop wat 

argumenten aan de dragen dat in elk geval ook de VLP daarop terugkeert. En ik zal ook wat punten van 

de heer Schijvenaars, maar laat ik even het amendement voor u volgen. Een aantal punten in het 

amendement over de financiering, dan valt mij in elk geval op dat hoe de 8 ton wordt verdeeld dat zit op 

het vaste tarief, dat staat haaks op het uitgangspunt van de burger belonen voor zijn scheidingsgedrag, 

want u geeft geld terug op het vaste tarief. Dat vind ik een omissie, want dan denk ik had dan op het 

variabele tarief, dan had het nog enigszins daarop inhoud gehad. Maar wat ik er ook nog financieel 

moeite mee heb is hoe gaat u om met kwijtschelding, want u gaat nu volgend jaar geld terug geven aan 

huishoudens die geen kwijtschelding genieten, da‟s prima. Maar stel nou voor dat ze de jaren hiervoor dat 

wel hebben gehad kwijtschelding en dan gaat u geld teruggeven waar zij niet aan hebben bijgedragen. 

Maar goed daar valt misschien nog iets in te corrigeren. Als ik even kijk, voorzitter, moet ik het toch even 

er zitten een aantal omissies in de argumentatie. Staat bijvoorbeeld bij de overwegingen binnen gesloten 

financiering mag er geen sprake zijn van een structurele spaarpot. Van wie niet? Van de wetgever niet of 

van de raad niet? Van wie mag dat niet? U mag een voorziening dat staat, we hebben een accountant, 

dat mag gewoon wel, maar het mag blijkbaar van meneer Schijvenaars niet. Dan nog eens een keer dat 

rekening houden met die boetes, dat dat geen, omdat er lager tarief, tariefverlaging zou plaatsvinden. Ik 

denk dan, moeten wij niet ons al te blij mee maken natuurlijk hebben wij een lager verbrandingscontract 

per 1 januari 2017, dat is fijn. Ik meen uit mijn hoofd dat het verbrandingstarief op dit moment een derde 

van de kosten uitmaakt. Als je kijkt de verlaging is twee derde, dan reken ik kom ik uit dat je op ongeveer 

twee negende dan moet je goed breuken hebben geleerd twee negende dat het minder zou kunnen 

betekenen. Dat is een aantal tientjes, dat is heel leuk. Maar ik moet wel structureel, het is niet een 

eenmalige heffing, naheffing begrijp ook niet waar dat over gaat, maar het gaat inderdaad over die boete, 

die heffing van 14,00 euro per ton restafval, die is wel structureel. We hebben geen rekening, die moeten 

we straks, die gaat daar in elk geval van af. Er is ook een discussie in het kader van afschaffen van 

statiegelden en ook de vergoeding van de kunststof die we genieten of die vergoeding van de kunststof in 

de toekomst wel gaat bestaan. Dus dat zogenaamde zeer forse tariefsverlaging per 1 januari 2017 maak 

ik mij zorgen om, want zo heel fors is die niet. En ik vraag me nog af wat daar netto van gaat overblijven, 

allemaal feiten, allemaal informatie die u ook op internet kunt vinden. Dan van mening zijnde dat de 

inwoners al jaren feitelijk een hoog tarief betalen. Ja, dan had ik toch eerder afgelopen jaren van de 

Nieuwe Democraten ook amendementen verwacht van die zouden leiden tot structurele lasten verlaging 

met een goede dekking. Ook nooit wat gezien. Overigens ook nog een keer, hoe is die voorziening 

opgebouwd, allemaal geld van de burger. Misvatting, want wie zich daar goed in verdiept die ziet dat die 

voorziening ook is opgebouwd in een hogere inkomsten, incidentele inkomsten van monostromen, 

papierverkoop, kledingverkoop en dergelijke. Daar is die voorziening ook grotendeels uit opgebouwd en 
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niet uit zogenaamd te hoge heffingen. Uiteraard, onze inwoners moeten effectief rondom afvalscheiding 

en zien het graag terug in lagere tarieven, natuurlijk is dat het geval.  

 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

 

De heer HEEREN: Ik zou graag aan de wethouder even een verduidelijking, vraag willen stellen. U had 

het over monostromen die geld opleveren, wat dan geen geld zou zijn van de burgers. Van wie is dat geld 

dan wel en waar gaat dat uiteindelijk naartoe, want het zijn wel inkomsten voor de firma Saver. En hoe 

wordt dat dan, ja hoe moet ik daar tegenover aan kijken. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, ik probeer net uit te leggen dat die voorziening binnen de 

afvalstoffenheffing staat, die inkomsten zitten in de voorziening en die voorziening is van en voor de 

burgers. Ik heb u juist die inkomens van die monostromen, die komen in de voorziening terecht binnen de 

afvalstoffenheffing die van de burgers is, dus niet van Saver, want die staat bij ons en daar gaat het nou 

net om. Maar dan ga ik door, dan staat er ook nog in de conclusie er is sprake van een oneigenlijk gebruik 

van de afvalstoffenheffing. Oneigenlijk gebruik, wie bepaalt dat de wetgever of de accountant? Anders 

worden wij op onze vingers getikt, onbegrijpelijk. Dan, gaan de inwoners van Roosendaal meer dan 

genoeg hebben van de lastenverhogingen. Welke? Ik neem aan dat dat lastenverhogingen zijn die door 

het Rijk of anderen wordt veroorzaakt niet door de gemeente, want buiten de rioolheffing kan ik me niet 

bedenken afgelopen jaren dat wij ook maar ergens buiten inflatiecorrectie lasten hebben verhoogd in dat 

zaakje. Maar dan komt het mooiste punt, de arbitrage. Wij zijn vanmiddag met spoed bijeen geweest in 

ieder geval in dit gewest van de GSV-gemeenten omdat wij ons ernstig zorgen maken om die door Attero 

voorgestelde arbitrage. De stand is nu heel simpel. De boete die wij in dit gewest moeten betalen is nul, 

nou dat is mooi. Lager dan nul kan in elke geval niet. Een minnelijke schikking, een arbitrage die zou 

kunnen leiden dat de boete die door andere gewesten zou moeten worden betaald en daar maken wij ons 

ernstig zorgen om. Door minnelijke schikking zou worden verdeeld over alle gewesten, zou voor ons meer 

dan nul betekenen. Dus de arbitrage waar de heer Schijvenaars op doelt, voorzitter, is een risico voor nog 

meer te gaan betalen. Dus eigenlijk een tegenargument om dit te gaan doen. Ja, dan hebben we ook nog 

inderdaad heb ik al gezegd een naheffing over die twee ton, dat is geen structureel nadeel. Overigens per 

1 januari 2015 en die is structureel, 2 ton per jaar. En dat moeten wij gaan opbrengen met z‟n allen. Dan 

over het… 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, ik denk op het punt van de arbitrage? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, inderdaad. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, gaat de gemeente Roosendaal meewerken aan die arbitrage. 

 

De heer THEUNIS: Dat moet u aan het gewest vragen, dat weet ik nog niet. Daar gaat het nou net om dat 

wij met de gemeenten bij elkaar en dat wij vooralsnog daar uiteraard niet aan meewerken. En we willen 

ook morgen, of vrijdagmiddag is er een overleg van de vereniging van contractanten waar de zes 

gewesten, worden wij vertegenwoordigd in ieder geval onze woordvoerder de gemeente Bergen op Zoom 

waar wij klip en klaar willen weten wat gaat die arbitrage inhouden, wat betekent het als het gewest dit 

gewest niet meedoet aan de arbitrage, wat zijn de risico‟s daarvan uitermate onduidelijk en zeer 

zorgvuldig opereren, maar laat één ding duidelijk zijn nul is nul lager kan niet en we moeten oppassen dat 

de kans  bestaat door arbitrage dat het meer is welke kans weet ik niet, maar reden te meer, nog meer 

reden om hier voorzichtig te zijn met die voorziening.  

 

De VOORZITTER: Ja, nog één keer meneer Schijvenaars. Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS:  Zei de wethouder nu zojuist aan het begin van zijn beantwoording dat de 

gemeente Roosendaal geen voorstander is van arbitrage?  
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De heer THEUNIS: Ja, dan treed ik in herhaling, dat weet ik niet. Ik zie nu het arbitrage als een risico want 

nogmaals ik zit nog op nul, dan ga ik kijken onder welke condities moeten wij meedoen, zijn wij 

gedwongen om arbitrage. Het zou ook nog kunnen, heb ik niet de juiste informatie van, gaan wij 

vrijdagmiddag in ieder geval in onderhandeling ook met, met Attero in de vereniging van contractanten. 

Dat is het nou juist ik kan niks anders constateren, het is een risico waar wij voor moeten oppassen en dat 

risico is in ieder geval de kans op meer dan nul en daar moet je rekening mee houden.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter, want in de eerdere beantwoording heeft de wethouder 

aangegeven dat er drie scenario‟s zijn met betrekking tot de naheffing en het meest erge scenario is dat 

we dan toch in het kader van die gewestelijke afspraken een naheffing gaan krijgen van 2,2 miljoen. Hoe 

moet ik dat nou plaatsen met de opmerkingen van zojuist van zoals het nu voorligt dat we dan op nul 

staan.  

 

De heer THEUNIS: Ik heb alleen gezegd dat op dit moment zoals wij nu zien de boete nul is. Ik heb alleen 

geconstateerd dat door andere afspraken mogelijk door andere opgedrongen het meer is dan nul, enige 

wat ik zeg. Het enige wat ik zeg er is een risico. Ik kan niet inschatten hoe hoog dat risico is, hoe 

omvangrijk. Ik zeg alleen het is een risico. Als tegenargument dat u zegt van u weet zeker dat het er 

alleen maar beter op kan worden. Ik zeg van nou beter op worden doet het in elk geval nooit, want lager 

dan nul nogmaals dat kan het niet worden als alleen een risico dat het slechter wordt.  

 

De VOORZITTER: Voldoende zo. Ja, oké. 

 

De heer THEUNIS: Dan vervolg ik…. 

 

De VOORZITTER: Meneer Brouwers, snelt naar de… 

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. De wethouder heeft in de Commissie de vorige 

keer aangegeven dat hij ook nog plannen had in de toekomst wat te gaan doen inzake de 

afvalstoffenheffing. Kunt u concreet zijn, want wij missen eigenlijk nog de plannen, eigenlijk die u eerst al 

genoemd had.  

 

De heer THEUNIS: Ik begrijp even niet goed welk plan. Plan om de afvalstoffen te verlagen? 

 

De heer BROUWERS: Ja, nee, waar het om gaat is u heeft gezegd van ja die voorziening is zo hoog wij 

komen nog met plannen, waar moeten we dan aan denken ondergrondse containers of wat voor soort 

zaken.  

 

De heer THEUNIS: O, akkoord, ja daar ben ik nog niet, ik ben nog niet afgerond. Dat was het punt, daar 

ga ik u op bedienen, dat was het punt van al die toezeggingen die gedaan zijn. En ik zal ze even aflopen, 

het zijn er meer, dat gaat inderdaad de toezegging aan de heer Schijvenaars, milieuparkjes, activiteiten 

waar we al mee bezig zijn waar eerst ordening van containers gaat plaatsvinden in de Westrand. 

Overigens zit daar maatwerk en ook die burgerparticipatie heel duidelijk van belang. Aanpassing van de 

milieustraat, ik meen ook hij is bijvoorbeeld, meneer Matthijssen van de VVD heeft toen ook gezegd van 

service verlening omhoog, re-integratieplekken ga daar ook als je er wat geld voor over hebt, ga dat daar 

ook aan besteden, communicatie en educatie mevrouw Koenraad van GroenLinks heeft duidelijk gezegd 

van intensiveren zeker ook de educatie op scholen, dat gaat ook geld kosten. Ondergrondse containers 

met name plastic containers de heer Mol van het CDA, daar gaan we aan werken om te kijken of we 

daarin kunnen bedienen. En u heeft als raad, voorzitter, ook goedgekeurd dat wij beginnen met een pilot 

voor de omgekeerde inzameling, dat gaat ook centjes kosten.  Als u nu tegen mij zegt van ja wij hebben 

daar geen plan voorzien, dan denk ik heel simpel, vraag er dan gewoon om. Dan krijgt u een plan. U gaat 

daar toch niet zeggen van ik heb geen plan gezien, dus wij gaan dit niet doen. Dat is heel simpel, vraag 

dan gewoon om een plan en dan zullen wij dat plan leveren. Ik kan overigens zomaar bedenken dat dat 

plan wel eens aanzienlijk meer zou gaan kosten dan wat u nu aan die burger teruggeeft. Dus als we dat 

plan uitvoeren gaat die burger meer betalen. Dat lijkt me dan ook logisch. Ja, tot slot, ik denk, ja ik denk 

dat ik er onderhand wel ben.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar u raad in tweede termijn, anders dan de spreker in 

eerste termijn of er nog behoefte is bij anderen om het woord te voeren. Dat is niet het geval. Ik kijk nog 

even naar de heer Schijvenaars voor een tweede termijn.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, laten we met het makkelijkste deel beginnen. Hierbij dan het 

formele verzoek aan het college om met een plan te komen met betrekking tot al die toezeggingen die de 

afgelopen tijd zijn gedaan. En dan graag ook even een duidelijke deadline wanneer we dat plan dan gaan 

krijgen, uiteraard met financiële dekking. Dat is het makkelijke deel. Dan, voorzitter, dank aan de 

wethouder met betrekking tot zijn informatie over de arbitrage en dat daar vanmiddag spoedoverleg over 

is geweest en binnenkort een vervolg. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden welke argumenten 

dan gaan spelen voor de wethouder of hij wel of niet mee wil doen met die arbitrage. En wat ik vreemd 

vind is dat een arbitrage is vaak voorzien in een overeenkomst die is gesloten. En op het moment dat dan 

partijen gebruik maken, zich houden aan de overeenkomst en partijen aangeven dat ze willen overgaan 

tot arbitrage, dan neem ik aan dat ook dan de andere partij daaraan mee gaat werken, als dat niet zo is 

dan geldt natuurlijk simpelweg datgene wat in de overeenkomst is vastgelegd. Zo eenvoudig ligt het ook 

in deze wereld. En dat bevreemdt het mij dat de wethouder uitspreekt dat het vasthouden aan de 

overeenkomst zoals die ligt, dezelfde overeenkomst op grond waarvan de wethouder heeft gezegd er zijn 

drie scenario‟s denkbaar we betalen niks, we betalen precies datgene wat we als gemeente Roosendaal 

hadden moeten leveren en niet hebben gedaan, of ik krijg inderdaad ook die extra naheffing in het kader 

van die gewestelijke samenwerking en dat was dan 2,2. Dan vraag ik me inderdaad af hoe kan het dan 

dat de wethouder aangeeft dat niet meegaan met de arbitrage, dus per definitie zou betekenen dat dan 

Roosendaal geen naheffing krijgt bovenop die 1,1. Of bedoelt de wethouder dat er helemaal geen 

naheffing meer gaat komen, zelfs niet die 1,1 conform het contract. Voorzitter, en dan natuurlijk alle 

argumenten van de wethouder met betrekking tot zaken die zijn genoemd in de toelichting. Ja, voorzitter,  

daar kan ik op gaan reageren maar dat is toch wat ons betreft een kwestie van uitwerking. En dan 

misschien toch nog even een andere slotvraag aan het college. Verwacht het college dat zij de komende 

jaren dan op basis van de ontwikkelingen, de voorziening die er is, op basis van het plan dat wij gaan 

krijgen, dat we dan de komende jaren geen gelden uit de voorziening worden afgeroomd om terug te 

geven aan onze inwoners, hetzij direct, indirect, vaste kosten of variabele kosten. Ik wacht even de 

antwoorden af, voorzitter en dan wil ik graag even één minuut schorsen om met de mede-indiener overleg 

te hebben over de motie of het amendement gaan indienen.  

 

De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel. Geen andere sprekers, dan kijk ik even naar de wethouder nog 

voor een korte reactie. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, de laatste vraag van de heer Schijvenaars, wat ik verwacht ja dat doet 

er niet zoveel toe. Ik heb altijd betoogd die voorziening die is van en voor de burger en uiteraard gaat u 

raad er over hoe dat geld besteed gaat worden. Inderdaad ik heb nooit gezegd je zou het niet moeten 

teruggeven aan de burger, dat kan. Het enige wat ik nu zeg ben daar nu nog even voorzichtig mee. 

Overigens in welke mate dat wij geld van de voorziening voor al die extra faciliteiten voor het plan gaan 

benutten dat hangt ook van de raad af, moeten we erbij benadrukken dat dat plan ook heel variabel 

omdat u raad heeft uitgesproken dat wij ook gaan voor maatwerk. Dat betekent dat ik geen blauwdruk kan 

maken een plan aan de voorkant zoveel ga ik ervoor uitgeven, want als in maatwerk als we gaan met 

burgerparticipatie is het duidelijk ook dat wij initiatieven. Het zal ook een plan zijn met een bepaalde limiet 

in van minimum tot maximum en de activiteiten waarop we dat inspelen, dus de verwachting, ja de 

verwachting ook wat de burger daarin gaat doen en wat de raad daarin besluit. Overigens moet ik ook, 

dat moet ik toch effe kwijt van arbitrage ik ga dat niet helemaal uitleggen, het is heel complex. En zoals 

meneer Schijvenaars, zo zit het niet. Hij is duidelijk niet op de hoogte van de inhoud van de contracten 

van de discussie waar het over gaat of die boete moet worden gegeven op gewesten, individuele 

gemeenten, nieuw gevormde regio‟s. Ik kan daar een heel, heel complex betoog over houden, dat ga ik 

niet doen. Maar neemt u van mij aan dat het niet zo simpel is als door de heer Schijvenaars wordt 

voorgesteld, verre van dat. Anders zou je ook geen arbitrage nodig hebben.  

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, nog hierop een interruptie, of, want dan gaan we even een 

minuutje schorsen.  
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat het complex is daar zijn we het roerend over eens. Maar in de 

beantwoording op eerdere vragen van ons zegt het college er zijn drie scenario‟s. We betalen nul, 1,1 of 

2.2. In dit debatje zegt de wethouder dat een arbitrage aangaan het risico vergroot voor de gemeente 

Roosendaal en is mijn vraag wat is dan dat grotere risico. Is dat risico dat dan die naheffing van 1.1 

omhoog gaat, of van 2,2 omhoog gaat? Waar zit dan dat risico ten opzichte van zijn antwoorden in de 

memorie van antwoord.  

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, voor de zoveelste herhaling. Ik heb alleen geconstateerd we zijn bijeen 

geweest dat wij met gemeenten bij elkaar zitten dat wij bepalen dat, dat in arbitrage een risico in zit daar 

mogen we vanuit gaan. En ik heb zojuist ook gezegd, dat wij nu met elkaar om dat risico te bepalen, dus 

ik, ik heb nu juist ook gezegd dat ik daar gewoon concreet antwoord op kan geven en dat wil ik bij deze 

ook herhalen.  

 

De VOORZITTER: Oké, want het wordt meer van hetzelfde. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar één vraag, want wanneer krijgen wij dan wel antwoord wat het risico 

is. 

 

De heer THEUNIS: Dat weet ik niet. Ik zeg toch zojuist dat wij in overleg moeten om te kunnen bepalen 

wat de arbitrage inhoudt en ben ik afhankelijk ook van de onderhandelingen tussen zes gewesten die de 

hele provincie Noord-Brabant bevatten. 

 

De VOORZITTER: Goed, tegen de tijd dat er wat te informeren is zal het college dat uiteraard doen 

vanwege onze informatieplicht. Ik schors één minuutje. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER heft de schorsing op. 

 

De VOORZITTER: Het minuutje is om, dus wij hervatten de vergadering en ik vraag even aan de heer 

Schijvenaars wat de schorsing heeft opgeleverd. Dat kan u eventjes vertellen, nu? Ja, ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de schorsing van een minuut we waren er 

snel uit. We zullen de motie aanhouden en het argument is dat de beantwoording door de wethouder 

namens het college nog meer onduidelijkheid heeft gebracht dan wij hadden voorzien en wij gaan er 

uiteraard nader onderzoek op plegen, nadere vragen over stellen en dan komen we daar vervolgens wel 

op terug, want als het waar is dat het risico nul is zoals de wethouder zegt dan kunnen we dus 1, 8 

miljoen teruggeven aan onze inwoners.  

 

De VOORZITTER: Goed het amendement nummer 3 is aangehouden, dat is iets anders dan intrekken, is 

aangehouden. Betekent dat die, althans vanavond niet in stemming wordt gebracht, maar hij wordt 

geparkeerd voor een ander moment wellicht. Dat betekent dat wij gaan stemmen over het raadsvoorstel, 

de belastingvoorstellen 2015. Wil één uwer daarover nog een stemverklaring afleggen? De heer 

Brouwers? 

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De VLP heeft vorige maand al tegen de Begroting 

gestemd, de VLP is tegen belastingverhoging en er rest ons dan ook niet in te stemmen met de 

belastingvoorstellen 2015. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad? Meneer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de fractie Nieuwe Democraten heeft ook tegen de 

Programmabegroting gestemd en net zoals de VLP, voorzitter, zijn wij ook geen voorstander van 

lastenverhogingen. En als je tegen de Begroting bent dan kun je niet voor dit raadsvoorstel zijn en 

daarom zijn wij tegen. 
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De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 

raadsvoorstel? Daarvoor bent u allen met uitzondering van de fracties Nieuwe Democraten en de VLP. 

Het voorstel is aanvaard. 

 

d. Voorstel 61 Grondexploitatie Stadsoevers plandeel Zuid 

De VOORZITTER:  Wij gaan naar agendapunt 6.d, de d van Dirk, dat handelt over de grondexploitatie 

Stadsoevers plandeel Zuid. Ik lees als ik het goed heb dat de SP, de VLP en de Nieuwe Democraten dit 

als B-stuk hebben geagendeerd. Als dat klopt deze drie partijen, dat ik niemand vergeten ben, dan wil ik 

ook de woordvoerder vragen van de SP wie dat zal zijn, dat is mevrouw Oudhof. Van de VLP, PvdA ook, 

ja, de heer Yap, VLP  de heer Hertogh. Ja. En de Nieuwe Democraten dat wordt de heer Schijvenaars. 

Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, meneer de voorzitter. De SP is blij om verlost te zijn van de oude 

plannen rondom Stadsoevers en de laatste stap vandaag is besluiten nemen over het verder ontwikkelen, 

het verder afwikkelen van de financiële tekorten van de grondexploitatie. Helaas dat dit gepaard gaat met 

grote financiële afschrijvingen. Maar vanaf vandaag krijgt de gemeente Roosendaal het ontwikkelrecht 

weer in eigen hand. De gemeente kan nu de regie voeren en sturing geven aan het proces. Laten we 

daarbij ook vooral de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Necker van Naem onderzoek 

Stadsoevers, inclusief het Stadskantoor van 2012, maar ook het rekenkamerrapport sturing grote 

projecten gemeente Roosendaal niet uit het oog verliezen. Laten we leren uit het verleden. Dan ten 

aanzien van de woonagenda. De ambitie van dit college is te komen tot meer betaalbare woningen. De 

woonagenda 2015-2020 is in ontwikkeling, de plannen voor het verder herontwikkelen voor het nieuwe 

Stadsoevers is in voorbereiding, dat is te lezen in het raadsvoorstel. De SP wil nu in dit stadium al 

aandacht van de raad vragen voor de problematiek rondom de sociale huurwoningen. De wachtlijsten 

voor de sociale huurwoningen lopen op onder andere door flexibilisering op de arbeidsmarkt, maar ook 

door achterblijvende loonontwikkeling en oplopende kosten. De vraag naar sociale huurwoningen neemt 

toe. Woningbouwcorporaties kunnen niet of nauwelijks nog investeren in betaalbare woningen. Dit is 

onder andere voor starters maar ook voor de doorstroming een groot probleem. Graag nog een reactie 

van de wethouder hierop. De SP wil hiervoor een motie indienen en opdracht geven aan het college om in 

het kader van de woonagenda deze problematiek mee te nemen. Ik wil hiervoor een motie indienen. De 

motie heet “Uitbreiding sociale huurwoningen”. En het dictum zegt, draagt het college op de problematiek 

van de sociale huurwoningen nadrukkelijk mee te nemen in de op te stellen woonagenda, in 

herbestemming en aanpassingen van bestaande locaties, bijvoorbeeld leegstand en in 

gebiedsontwikkelingen onder andere Stadsoevers, ‟t Zand en de dorpen. In het kader van de 

woonagenda in overleg te treden met de woningcorporaties en andere ontwikkelaars over het realiseren 

van meer sociale huurwoningen en de rol van de gemeente hierin. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 4 en heet “Uitbreiding sociale huurwoningen”. Dank u wel, 

mevrouw Oudhof. Ik ga vervolgens naar de heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid.  

 

De heer YAP: Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft als insteek dat we achter het creëren van een 

gunstiger herontwikkelingsklimaat van Stadsoevers staan. Dit lukt via de financiële afwikkeling zoals 

wordt voorgesteld in het raadsvoorstel. Van belang blijft echter wel het perspectief voor de toekomst de 

herstart, de aanpak en het vervolg is nog niet volledig duidelijk. We krijgen hier binnenkort de eerste 

informatiebijeenkomst over. Wat wel bekend is zo blijkt uit het financieel overzicht tot nu toe een flink 

miljoenen verlies. Daarnaast heb ik ook als PvdA-fractie twee risico‟s kunnen constateren, die 

opgenomen zijn ook onlangs in de Begroting. Op 1 staat de consequenties afboeken Stadsoevers, met 

name ook gericht op de toekomst wat gaan we wel, wat gaan we niet doen. En op 4 staat het 

operationeel houden van het duurzaam energiebedrijf, jaarlijkse kosten anderhalf miljoen euro. En verder 

uiteraard het risico van terugvordering verkregen subsidies Rijk, Provincie. Daarnaast, mevrouw Oudhof, 

noemde het ook al de woonagenda, ook daarvan hebben we kunnen zien dat dat in ontwikkeling is maar 

dat daarover nog geen duidelijkheid is gekomen, nog geen invulling over is gegeven. Ook hierover krijgen 

we zover wij weten in het eerste kwartaal 2015 als gemeenteraad wat nadere informatie. Voorzitter, we 

hebben onze bedenkingen bij het raadsvoorstel om op al die punten die in het raadsvoorstel worden 

genoemd nu over te gaan tot besluitvorming en tot afwikkeling. We begrijpen, want dat hebben we ook al 

eerder als PvdA genoemd dat we de afwikkeling met de marktpartijen kunnen onderschrijven. Een aantal 
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andere financiële aspecten nogmaals daar hebben we onze vraagtekens bij. Vandaar ook dat we 

vanavond toch een motie willen indienen. De motie heet “Risicobeheersing bij herstart aanpak en 

vervolgens Stadsoevers”. Voorzitter, de griffie zal die motie zo indienen en in ieder geval de PvdA staat er 

onder en naar alle waarschijnlijkheid de VLP en de Nieuwe Democraten zullen die motie mee indienen. 

De motie, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar ik zal allereerst de strekking van die motie meegeven. 

We hebben als gemeenteraad in ruime meerderheid bij de behandeling van het plan over de binnenstad 

een aantal raadsvergaderingen terug besloten juist om in het kader van risicobeheersing het proces goed 

te blijven volgen. En eigenlijk vragen we ook bij Stadsoevers precies hetzelfde. De motie wordt nu 

rondgedeeld en we verwachten dan ook eigenlijk dat hier een meerderheid voor te vinden is. In de motie 

dragen we het college op het project Stadsoevers de herstart, aanpak en het vervolg een plaats te geven 

in de planning- en controlcyclus dusdanig dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid kan nemen tot 

kaderstelling, eventuele bijsturing als dat in het kader van financieel risicobeheer en evenwichtigheid in 

het investeringsbeleid en financiële keuzes wenselijk zou worden geacht. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Risicobeheersing bij herstart, aanpak en 

vervolg Stadsoevers”. En de heer Van Ginderen heeft een vraag aan u. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, klopt, voorzitter. Meneer Yap u gaf aan in uw betoog dat u nog niet in kunt 

stemmen met het raadsvoorstel omdat u niet zover bent met een aantal financiële feiten die daarin 

worden genoemd, nu worden er een aantal genoemd maar kunt u iets specifieker zijn? Waar bent u het 

nou precies niet mee eens. 

 

De heer YAP: Nou, ik heb niet gezegd dat ik niet, dat de PvdA-fractie niet kan instemmen met het 

raadsvoorstel. Ik heb aangegeven dat voor ons op een aantal punten nog geen volledige duidelijkheid is 

waardoor je wellicht nog niet overal de punten kan volgen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel en met 

name het perspectief voor de toekomst wat gaan we doen na afsluiting van het huidige Stadsoevers laat 

ik het zo maar noemen. We weten nog niet wat het ons gaat brengen en in het licht van de risico‟s die ik 

ook heb genoemd, zoals opgenomen in de Begroting ja is het de vraag of het ons als gemeente niet meer 

gaat kosten. En zolang die duidelijkheid er niet is, is het denk ik van belang om in het kader van 

risicobeheersing die motie aan te nemen om als gemeenteraad zo goed in stelling te blijven en dit project 

ook goed te blijven volgen.  

 

De heer VAN GINDEREN: Korte aanvullende vraag, er worden zeven financiële feiten genoemd. Wilt u 

ze dan alle zeven parkeren? Begrijp ik dat? 

 

De heer YAP: Sorry? 

   

De heer VAN GINDEREN: Er worden zeven financiële feiten genoemd in het voorstel. 

 

De heer YAP: Ja. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, ik ben wat technisch van aard maar ik… 

 

De heer YAP: Ik heb ze hier voor me 

 

De heer VAN GINDEREN: Wilt u ze dan alle zeven parkeren? Begrijp ik dat goed? 

 

De heer YAP: Nee, nogmaals waarschijnlijk kunnen wij wel instemmen met het raadsvoorstel, maar ik 

heb nogmaals gezegd, vraagtekens bij een aantal punten om die nu af te wikkelen. Als je kijkt naar het 

eerste punt, logisch het aandeel van de gemeente Roosendaal ten aanzien van Stadsoevers CV te 

verwerken, nou we hebben gezegd sluit dat af met die marktpartijen. Goed punt omdat dat weer wat 

ruimte biedt voor de gemeente tot herontwikkeling, tot die herstart die in het raadsvoorstel wordt 

genoemd. Maar naar aanleiding van die overige zes punten is het de vraag of je dat per se nu al moet 

besluiten of dat je zegt als college richting de raad dat schuiven we iets op zodra u raad duidelijkheid 

heeft over het toekomstperspectief van het project Stadsoevers. En zo moet u mijn opmerking zien.  En 

waarschijnlijk kunnen we als PvdA-fractie daar ook wel nu in instemmen in combinatie met die motie 
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omdat we wel dat project qua risicobeheersing zorgvuldig willen blijven volgen, want de consequentie zal 

zijn als we niets doen, als gemeente ja dat het natuurlijk op gaat lopen, want we hebben niet alleen in 

Zuid gronden deel van Stadsoevers. We hebben in Oost gronden, in Noord gronden, we hebben 

subsidies lopen waar voorwaarden aan zitten. Ja, als je daar uiteindelijk niets mee zou doen, dat geloof ik 

niet want het college geeft al aan we nemen u als raad mee, maar als je daar niets mee zou doen dan 

loopt dat allemaal op en vandaar dat ik zeg ja op die, over punten die daarin staan is dus in die zin een 

beetje onzeker omdat je daar die duidelijkheid voor die toekomst wil hebben.  

 

De VOORZITTER: Ja? Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de heer Hertogh van de fractie van de VLP. 

 

De heer HERTOGH:  Voorzitter, dank u wel. Er was eens…. En zo beginnen de meeste sprookjes, 

vanavond gaan we de finale klap geven om Stadsoevers plandeel Zuid te beëindigen. Een sprookje wat 

zo mooi begon met het Masterplan Spoorhaven. Een leisure functie en aansprekende grote projecten.  

Waterwoningen waarvan sommige Roosendalers droomden dat zij zich met een kano vanuit hun huisje 

zo over de Vliet zagen peddelen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn en gaan we Stadsoevers ontbinden. 

Vanavond wordt een laatste besluit van 4,8 miljoen aan de raad gevraagd om het restant op Stadsoevers 

te gaan vereffenen. Diverse cijfers heeft de VLP de afgelopen jaren de revue zien passeren. Op basis van 

de laatste informatie het financieel resumé Stadsoevers dat we onlangs mochten ontvangen, met dank 

aan wethouder Theunis, zien we nu een totaal kostenverhaal van 39,8 miljoen, waarvoor we 16,6 miljoen 

subsidies en opbrengsten hebben ontvangen. Derhalve een totale last voor de gemeente van 23,5 

miljoen. En de VLP sprak in de Commissie van 26,1 miljoen en wij hadden dat gebaseerd op de brief van 

wethouder Theunis die hij schreef naar de Controlecommissie op 12 maart 2012. Van deze laatste last 

wordt 11,6 miljoen aan verlies genomen, zie hiervoor de memorie van antwoord van afgelopen maandag 

en met dank aan de wethouder voor de antwoorden op de vragen van de VLP. Voor 1 miljoen was al een 

voorziening getroffen, dus is het genomen, genomen verlies volgens de VLP minimaal 12,6 miljoen. 

Tenslotte brengen we ook nog 10,6 miljoen van de vaste activa over naar de algemene dienst en gaan 

we voor een deel over een periode van 25 jaar hierop afschrijven, welke ook weer ten laste komt aan de 

algemene dienst. De VLP heeft daarop enkele vragen voor u, voorzitter. Ten eerste wat gebeurt er met de 

panden die zijn ondergebracht naar de algemene reserve dienst vanuit Stadsoevers. Komen deze te 

koop of wachten we hiermee verdere planvormingen de komende jaren af en over welke termijn praten 

we dan. Voor alle duidelijkheid naar iedereen, waarover spreken we. Het zijn een twintigtal panden waar 

we het hier over hebben. Daaraan gekoppeld, hoeveel zijn de jaarlijkse kapitaallasten die met de vaste 

activa naar de algemene reserve zijn gemoeid. En de derde vraag en de laatste vraag, betekent het dat 

met het ontbinden van Stadsoevers het overbrengen van de materiële activa naar de algemene dienst dat 

op een later tijdstip meer ruimte komt voor sociale woningbouw. Inhakend op de motie van de SP, dat zou 

een logisch gevolg zijn, maar wij vinden de motie op dit moment niet aan de orde. We vragen ons af 

waarom moet die nu ingediend worden, want het hoort bij de woonagenda en we zullen dan die motie ook 

niet steunen. De motie van de Partij van de Arbeid heeft wel onze instemming. En wat betreft de motie die 

straks weer komt van de Nieuwe Democraten daarvoor zijn we benieuwd naar de reactie van de 

wethouder. Voorzitter, gedane zaken nemen geen keer, ook niet voor de VLP. Al zijn er nu ook positieve 

ontwikkelingen gaande, dat moet gezegd worden. Maar het neemt niet weg dat het prestigeproject vele, 

vele miljoenen heeft gekost. Een hoop ergernis onder de bevolking, een droom is voor velen vervlogen. 

Voor hen resteert slechts een ritje naar Droomvlucht in de Efteling en hiermee is het sprookje uit. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Het woord is aan de heer Schijvenaars van de fractie 

van de Nieuwe Democraten.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, sommige sprookjes hebben een happy ending en sommige niet. In de 

Commissie Bestuur hebben wij gesteld dat verkeerde  politiek een vermogen kost. En wij stellen vast dat 

het hierbij gaat om een keihard verlies van minimaal 20 miljoen euro. Het college blijft het bestrijden en 

iedere keer weer moeten wij vragen en vragen. En dat geld, die 20 miljoen en meer hadden wij liever 

besteed aan een goed onderhoud van grijs en groen in Roosendaal, waarop een vergelijkbaar bedrag 

min of meer tekort wordt gekomen. Dank aan de wethouder voor het financieel resumé Stadsoevers, 

maar daar zijn vragen over gesteld door de VLP en ook vervolgens door de Nieuwe Democraten. En 

vanmiddag hebben we nog wat laatste getallen boven tafel gekregen en laten we dat maar even tot de 

hoofdlijnen. Het college erkent dat er een verlies is van 11,6 miljoen. Het college erkent dat er een 
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afschrijving gaat plaatvinden activa van 10,6 miljoen tot aan een restwaarde van 6 miljoen. En als je dat 

gaat kapitaliseren kom je in de orde van grootte van 5 miljoen verlies. We herinneren nog maar even aan 

de eerdere afboeking van het douanekantoor van 3,1 miljoen. Als we kijken naar de investering en de 

exploitatie van het EKP-gebouw op basis van het argument oplossing parkeerproblematiek Stadsoevers 

is dat ook weer een kostenpost wat je mee moet nemen. Is dat een half miljoen of is dat 1 miljoen. En dan 

ten aanzien van DER, de energie, de nieuwe energiebedrijf van Roosendaal, daar zit natuurlijk een groot 

risico op. Nog geen hard verlies maar wel een groot risico op exploitatie en terugbetaling subsidie van 

minimaal 1,5 miljoen tot maximaal zelfs 7,5 miljoen als de Provincie over zoveel jaren zegt van u heeft 

toch te weinig aansluiting gerealiseerd. Dan moeten we vaststellen dat het ontbreekt aan structurele 

dekking vastgoedlasten en dat geldt voor meer. Dan hebben we het nog niet over alle ambtelijke en 

bestuurlijke kosten van de afgelopen jaren, of dat allemaal is doorbelast op de kostenplaats Stadsoevers. 

Maar dat kunnen we niet meer achterhalen. Herinner ik u ook nog even aan de nawee van de Passerelle, 

we hebben een Passerelle, we hebben een brug waar niemand over gaat, maar er is wel heel veel 

miljoenen aan belastinggeld aan besteed. Hadden we ook kunnen besteden aan onderhoud grijs en 

groen. Kortom zelfs als we zeer conservatief gaan rekenen is de financiële aderlating van Stadsoevers 

een bedrag van 11,6 plus 5 plus 3,1 plus 1 plus 1 en dat is al ruim meer dan 20 miljoen. En waarom 

vragen we ons af blijft het college anno 2014 dit ontkennen, terwijl het college bij monde van wethouder 

Theunis in maart 2012 rekende met een strop van 20 miljoen euro. Met welke wethouder Theunis hebben 

we nu te maken en met welke waarheid hebben wij nu te maken. Graag een reactie. En dan terugkomend 

op het raadsvoorstel zelf en de beslispunten 1 tot en met 8, puur technische beslispunten. Gaan we ook 

steunen. We vinden het wel vreemd dat het college kiest voor een dekking van in totaal 2,7 miljoen, 

beslispunten 2 en 5 uit het rekeningresultaat, terwijl het rekeningresultaat volstrekt ontoereikend is. In het 

beste scenario is dat misschien een ton. En daarom komen wij met een amendement om te beslissen dat 

de dekking wordt gehaald uit de algemene reserve, nu en tegelijkertijd komt met dat amendement ook 

een beslispunt dat meevallers uit, die dan uit het begrotingsresultaat naar voren komen dat die 

automatisch worden gestort in de algemene reserve. De uitkomst is hetzelfde, maar het is wel een betere 

volgorde. Het is eerlijker en het is transparanter. Maar los van die acht beslispunten staat in het 

raadsvoorstel onder het kopje doel en evaluatie onder de 2
e
 alinea iets heel bijzonders en we willen graag 

benadrukken dat we over die alinea hier vanavond geen besluit nemen. En we zullen dat straks ook in 

onze stemverklaring expliciet gaan benadrukken. En we vragen ook aan het college om dat te bevestigen 

dat er over die alinea vanavond geen besluit wordt genomen. En dan tot slot, we herinneren de 

wethouder eraan zijn uitspraak dat met het raadsvoorstel voor het hele gebied Stadsoevers met de drie 

plandelen geen plan meer is. En dat betekent dus opnieuw beginnen en dan staan alle opties open wat 

betreft de Nieuwe Democraten. Dat kan sociale woningbouw zijn, dat kan ook waterrecreatie zijn, dat kan 

duurzame energievoorziening zijn met een hoop zonnepanelen. Dat kan van alles zijn… 

 

De VOORZITTER: Rondt u af? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik rond af. Wat wij willen benadrukken is dat Stadsoevers geen 

voorkeursbehandeling krijgt. Er zijn vele andere locaties, vele andere projecten, vele andere 

gebiedsontwikkelingen, waar ook iets moet worden gedaan. En het past ook niet in het proces wat we 

met elkaar gaan starten, voorzitter, om te komen tot een woonagenda moet je wel vertrekken vanuit een 

open agenda voor alle locaties, alle gebieden. En daar zullen we zeker op toezien, voorzitter. Dank u wel. 

Dan had ik nog een amendement, dat had ik aangekondigd. 

 

De VOORZITTER: Ja, dient u dat maar even in.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het amendement heeft als titel “Dekking in plandeel Zuid van 

Stadsoevers”, hoort bij het raadsvoorstel 61 Grondexploitatie Stadsoevers plandeel Zuid. Gemeenteraad 

bijeen op10 december. Besluit: 

1. bij beslispunt 2 uit het rekeningresultaat te vervangen door “uit de algemene reserve”.  

2. Bij beslispunt 5 uit het rekening resultaat te vervangen door “uit de algemene reserve”.  

3. Als nieuw beslispunt 8 toe te voegen of 9 eventuele meevallers bij het rekeningresultaat toe te voegen 

   aan de algemene reserve.  
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4. En dan het oorspronkelijke beslispunt 8 te wijzigen in beslispunt 9 en voor zover nodig de 

begrotingswijziging hierop aan te passen en voor zover nodig de oorspronkelijke beslispunten te 

vernummeren.  

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Dekking plandeel Zuid Stadsoevers”. 

Nog even een vraagje u besluit punt 3 als nieuw beslispunt 8 maar ik geloof dat u zei… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dat moet 9 zijn. 

 

De VOORZITTER: Dat moet 9 zijn dan. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja.  Excuses voor de verschrijving. 

 

De VOORZITTER: Nee, maar dan hebben we dat duidelijk, veranderen we dat, dat 3, waar nu staat als 

nieuw beslispunt 8 daar moet u lezen als nieuw beslispunt 9. Akkoord. Dank u wel. Dat was van de zijde 

van, eerste termijn van u raad. Dan is het woord aan wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Een misschien het volgende, als wordt gesproken over 20 

miljoen en dat zou ik moeten bevestigen, inderdaad een keihard verlies van 20 miljoen wat nooit meer 

wordt goedgemaakt dan vraag ik u raad, voorzitter, om ook vanavond te besluiten dat gedurende de 

komende 30 jaar er een hek om Stadsoevers wordt gezet met één grote voorwaarde er mag de komende 

30 jaar geen grond voor welk doeleinde ook worden gebruikt, er mag geen pand worden verhuurd, geen 

pand worden verkocht, er mag geen enkele ontwikkeling plaatsvinden. Niet één enkele ontwikkeling de 

komende 30-40 jaar want dan is de twintig miljoen waarover we het hebben is een keihard verlies. Laat 

dat duidelijk zijn. Waar het om gaat als ik kijk naar de 20 miljoen zijnde laat ik maar zeggen inderdaad de 

11,6 van afboeking van waarde aan die kant betreft het de gronden. Dat leidt er toe en dat wil ik wel 

memoreren komt ook op, denk ik aan de heer Yap kan ik daar bedienen want daar zitten wat misvattingen 

in, dat leidt ertoe dat laatste restant 11,6 afboeking tot 23 hectare, 23 hectare grond voor nul euro, dat is 

de consequentie. Laat dat even doordringen bij elkaar. Er ligt op Stadsoever 23 hectare grond, 

gemeentelijk eigendom waarop geen enkele lening, geen enkele kosten drukken, dat staat voor nul euro. 

Dat betekent ook laten we nou vaststellen komende 30-40 jaar gaan we daar niets van verkopen, 

helemaal niets, want als er ook maar 1 euro binnenkomt dan dreig je dat verlies te gaan terugverdienen. 

Vervolgens kijk ik naar de panden 10,6 miljoen waarde in panden, de lasten van die panden, om de vraag 

te beantwoorden van meneer Hertogh, ter waarde van ik meen 7,5 ton zijn opgenomen in de Begroting. 

Natuurlijk kost dat geld, natuurlijk wordt daarop afgeschreven. Waarom? Omdat we geen plan hebben. 

Omdat er hier van is uitgegaan een zuiver uitgangspunt dat wij die panden op slot houden niet verder 

gaan gebruiken en dan moet je waarde afschrijven. Dus wij hebben daarop gezegd ja als je niks doet, 

goed ik heb ook geen plan, dan ben ik consequent. Past ook bij de afspraken met de raad, ben helder in 

de stappen die je zet, doe dat heel consequent. Als je een plan hebt dan neem je de maatregelen die 

nodig zijn. Maar dat betekent ook dat de hele afschrijving, totale afschrijving tot 100% zelfs van die 

panden in de Begroting is opgenomen. Dan kom ik bij wat meneer Yap zegt van natuurlijk staat dit op 

nummer 1 in de risico‟s van de begroting. Waarom staat dat? Omdat en dan zegt ons risicomanagement 

er is hierover nog geen besluit genomen. Als hierover wordt besloten dan verdwijnt dat nummer 1 in de 

risico‟s volledig, maar dan ook volledig uit de risico opgave. En waarom, omdat wij doodeenvoudig op dat 

punt geen enkel risico meer lopen, nul. Een ding wel, maar dat heb ik klip en klaar aangegeven, dat gaat 

over de Smart Climate Grid daar ligt een risico, maar dat hebben we ook aangegeven. Als wij niet op enig 

moment die woning aansluiten of aansluitingen maken kan ook zijn in bekende panden. Als wij met 

AlleeWonen zouden besluiten bijvoorbeeld om de flats aan de Jan Vermeerlaan te renoveren en te 

verduurzamen kunnen we het ook op aansluiten, hoef je niet per definitie nieuwe woningen voor te 

bouwen. Maar het is een risico hebben we ook duidelijk aangegeven, staat ook in de Begroting op 

nummer 4. Enige subsidie waarvoor een risico geldt zou kunnen gelden is voor de Provincie, de rest van 

de subsidies niet. Daar hoeft geen afrekening, geen dingen meer dat is afgerekend dat is beklonken. En 

dat uitgangspunt, voorzitter, is zeer belangrijk want als wij vanavond niet besluiten om dat hek volledig 

voor de komende 40 jaar er omheen te zetten maar de uitdaging aangaan en meneer Schijvenaars 

eigenlijk al een beetje een droom formuleert voor de nieuwe ontwikkeling van Stadsoevers, waarbij ik van 

deze keer eigenlijk het enthousiasme van meneer Schijvenaars eigenlijk een beetje ga temperen, want ik 
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heb ook heel duidelijk aangegeven nee we gaan niet denken aan Stadsoevers. We gaan niet denken 

over welke bouwlocatie dan ook in Roosendaal nog voordat wij met elkaar en u raad, voorzitter, aan de 

voorkant heeft besloten met de woonagenda moeten er woningen komen, wat voor soort woningen, waar 

moeten die komen en passen die in gebiedsontwikkeling. Theoretisch kan dat betekenen dat je zegt ik ga 

geen woningen bouwen op Stadsoevers, dat kan. Dat is aan de raad om dat te bepalen, heb het over 

woningen dat betekent niet dat je niet op andere wijze gronden, die 23 hectare op Stadsoevers zou 

kunnen gebruiken. Als ik bijvoorbeeld al 30% van die 23 hectare zou verpatsen voor 100 euro, dan loop ik 

al aardig binnen. Dus alleszins de moeite waard om als we kijken vanuit deze redelijk comfortabele 

situatie met wel een oogmerk dat daar wel 20 miljoen euro gemeentelijk geld in zit laat dat heel duidelijk 

zijn dat ontken ik ook niet. Alleszins de moeite waard om de handen uit de mouwen te stoppen, te steken 

en te zorgen dat we dat in de loop der jaren terug, geen verlies. Kosten, ja, kosten waarvan het nog maar 

moet blijken de komende jaren in welke mate dat je die kosten kunt gaan terugverdienen. Antwoord is klip 

en klaar aan meneer Schijvenaars gegeven dat je eigenlijk pas het hele gebied kan gaan afrekenen over 

een periode van 20-30 jaar. Ik heb vandaag nog het verhaal gehoord, als je kijkt naar de wijkontwikkeling 

Tolberg ik heb dat nagekeken, is ook tijdens de ontwikkeling van de wijk Tolberg ook in de raad een keer 

meegedeeld dat de hele ontwikkeling van de wijk Tolberg op een zwaar verlies zou uitkomen, uiteindelijk 

na de afrekening zat er nog een kleine plus in. Dat is het enige, maar dan ook het enige wat ik bedoel en 

in deze fase vind ik het goed en transparant, hebben wij er als college voor gekozen om deze afsluiting 

transparant naar u raad te brengen. En ik wil er bij de raad op aandringen, bij elk raadslid, mocht u in de 

cijfertjes nog het gevoel hebben van zit er alles in het is me niet duidelijk gebruik de tijd om te investeren 

om het klip en klaar helder te krijgen, dat het helder in het hoofd zit op het moment dat we in het voorjaar 

met elkaar aan de slag gaan en op welke wijze kunnen wij verder gaan ontwikkelen mogelijk en die 

centjes weer gaan terugverdienen. Vind ik een heel belangrijk punt. 

 

De VOORZITTER: Meneer Hertogh, 

 

De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb toch twee vragen eerste gaat natuurlijk over het 

verlies. Ik heb de vraag gesteld wat zijn nu de kapitaallasten jaarlijks. Antwoord heb ik niet gekregen, ik 

wil de wethouder het nog wel even voorrekenen verlies van 11,6, 1 miljoen in de voorziening vanwege de 

liquidatie, maar er zitten wel 6 miljoen kapitaallasten ook bij, dus dan kom ik al op 18,6 en u begint wel 

van je mag nergens aankomen, je mag niks verkopen, je mag niet dit je mag niet dat. Maar je moet 

gewoon eerlijk zijn, er zijn gewoon 20 miljoen verlies. Daar wil ik dus eerst de vraag over stellen en de 

tweede daar maar gelijk aankoppelen dat heb ik niet begrepen dus daarom vraag ik het. We hadden het 

over die 20 panden activa in de algemene dienst en de wethouder noemde een bedrag van 700.000 euro. 

Bedoelde u daarmee kapitaallasten, of want u kunt toch niet zeggen dat die 20 panden maar 700.000 

waard zijn. Als we alleen al het pand Kadeplein nummer 4 erbij betrekken, dus kunt u mij dat nog eens 

even uitleggen, want dit heb ik niet begrepen van die investering of die 700.000 want daar hadden we dan 

waarschijnlijk heel wat leukere dingen in de Begroting mee kunnen doen.  

 

De VOORZITTER: Oké, wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Dat laatste zeker, maar in de Begroting stond een beslispunt, dekking van de 

kapitaalslasten rente en aflossing dat is een jaarlijks bedrag om die panden te betalen. Dat is opgenomen 

in de Begroting. Volgens mij heb ik daar een goed antwoord op uw vraag gegeven.  

 

De heer HERTOGH: Ja, maar voorzitter, als we gewoon rekenen van de kapitaallasten van 6 miljoen dan 

zijn we toch 3 ton sowieso minimaal kwijt aan rente en aflossing, want u schrijft niet af op de grond dus 

dan moet u daar weer een beetje aftrekken dat is wel heel technisch, maar drie ton zijn we toch 25 jaar 

lang kwijt. 

 

De heer THEUNIS: Nou, voorzitter, ik zou dan graag toch een beetje  de, de, de misschien op een ander 

moment de heer Hertogh bijpraten, dat gaat tot een hele technische discussie technische, dat moeten we 

hier niet willen volgens mij want dan moeten wij nog eens even klip en klaar stelt u die vraag gewoon, 

goed dan krijgt u antwoord. Op welke wijze, nogmaals, dat wij de bekostiging van die panden qua rente 

en aflossing van die panden in de Begroting hebben opgenomen, structureel, dat staat er in. En dan wil ik 
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u best nog meenemen om mee te nemen aan de hand van de waarde van die panden wat een geld er in 

zit in hoeverre dat door rente en aflossing kapitaalslasten dat afdekt, maar dat zit in de Begroting. 

 

De VOORZITTER: Ja, u kunt altijd een kopje koffie… 

 

De heer THEUNIS: Kijk even verder, voorzitter, Partij van de Arbeid, ik denk dat…. 

 

De VOORZITTER: Ja, misschien eerst de heer Schijvenaars op dit, wacht even, op dit punt nog een 

interruptie? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, twee hele korte vragen. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Heb ik de wethouder aan het begin van zijn betoog horen zeggen dat hij 23 

hectare in de boeken staat voor nul? Of heeft hij gezegd dat er geen hypotheek op rust, wat heeft hij 

precies gezegd, dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is hoeveel moeten wij gaan terugverdienen 

de komende jaren om toch tot een, een uiteindelijke grondexploitatie te komen over 20-30 jaar die met 

een plusje eindigt. Hoeveel moeten wij dan extra gaan terugverdienen? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, wederom een herhaling, voorzitter, ik heb gezegd 23 hectare voor nul, ja, ik heb al 

vaker vanavond nul gezegd, doe ik het nog een keer. 23 hectare dat is 23 met veel nullen vierkante meter 

grond, die voor nul in de boeken staan. Nou ben ik eigenlijk kwijt wat het tweede was, maar goed, dat, 

dat, dat... 

 

De heer SCHIJVENAARS: De tweede vraag was, hoeveel moeten wij als gemeente gaan terugverdienen 

de komende 20-30 jaar om tot uiteindelijk een afronding te komen van de grondexploitatie Stadsoevers 

met een klein plusje. 

 

De heer THEUNIS: Dat lijkt me logisch, voorzitter, heb ik zojuist ook gezegd, ik heb gezegd zet er een 

hek omheen doe 40 jaar niks en je bent je 20 miljoen kwijt, namelijk 10,6 plus 11,6 is ietsje meer en dat is 

natuurlijk ook het bedrag wat je terug moet verdienen om op nul, wederom nul, om op nul uit te komen. 

Kijk, wat ik wil benadrukken is dat en ik begrijp het, een aantal mensen natuurlijk van het, we hebben het 

zodanig terug gereduceerd en dat moet ik toch benadrukken natuurlijk we hebben jaren complexiteit en 

veel wolken er omheen dat het misschien verbazingwekkend is nu maar zo is het ook, dat we dit gewoon 

op deze en dat is de laatste finale stap. En ik wil benadrukken en ik denk voor u raad is het ontzettend 

belangrijk dat het college vroegtijdig u raad heeft meegenomen, laat besluiten, kennis neemt van zo is die 

situatie die denk ik ook heel goed te bevatten is voor een nieuwe startsituatie, laten we dat en dat 

benadruk ik ook, dat elk raadslid dat ook goed begrijpt, want ga maar kijken hoe het thuis in elkaar zit. Ga 

maar kijken als je een rente, doe als thuis, met je eigen eigendom en vervolgens vanuit de woonagenda 

die nieuwe start te kunnen maken. En ik ga niet zeggen dat wij winst gaan maken straks dat is flauw, 

maar als je in ieder geval dan ga je en dan kun je de teller in feite is dit nu waar wij voor staan wederom 

nul, aardig dit, een nulmeting vanavond, dat we dit op deze wijze vastpinnen en vanuit die nul dat er 

alleen maar meer bijkomt en misschien zelfs bedragen met vele nullen. Dan nog eventjes, ik moet even 

benadrukken, dan nog even de motie van de Partij van de Arbeid in die zin moet ik daar twee 

opmerkingen over maken. Ik wil ook wel benadrukken en dat wordt eens een keertje tijd. Als je kijkt vanuit 

de woonagenda of noemt u dan Stadsoevers niet? Maar dan zou ik ermee kunnen leven dat u zegt het 

totaal van de grondexploitatie, want we zien wel waar wij risico‟s zitten, het risico op Stadsoevers is nul 

maar dat betekent nog wij hebben nog wel een aantal locaties als „t Zand en dergelijke waar nog wel 

risico‟s in zitten. Dus wat dat betreft ook hier even de focus weg van Stadsoevers maar eigenlijk op het 

totaal dat zal belangrijk zijn. En wat dat betreft opgenomen in de planning- en controlcyclus, ja het is mij 

wat mij wat te vaag, want wij hebben volgens mij hele goede instrumenten waar we dit allemaal kunnen 

bewaken maar wat dat betreft heb ik een beetje moeite met de motie dat ik niet goed weet wat ik ermee 

aan moet even. En tot slot even dat ik ook kijk naar de motie van de SP, ja laat ik het zo zeggen, u moet 
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eerlijk zeggen, die omarm ik natuurlijk moet deze problematiek daar is ook het proces van de 

woonagenda voor bedoeld dat wij met elkaar een verkenning, diepgaand wat is de woonproblematiek in 

onze samenleving. Als we die goed herkennen en welke maatregelen en daar hoort ook zeker ook 

sociale huurwoningen bij.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ja, kan het in tweede termijn of is het nu een interruptie op 

het laatste punt?  

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, dat is het. 

 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij hebben gewacht op antwoorden op onze gestelde vragen in 

eerste termijn … 

 

De heer THEUNIS: Ja, sorry…. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik zie de wethouder al… 

 

De heer THEUNIS: Ja, ja, ja. Ja, nee dat is heel leuk, voorzitter, stom dat ik het ben vergeten, het mooie 

amendement van de Nieuwe Democraten. En waarom vind ik dat zo mooi maar ik vind het ook een ja 

toch een beetje moet ik zeggen beetje curieus amendement, want als u de raad dit besluit, dan besluit u 

in feite dat we moeten het nu uit de algemene reserve halen en… en zodra we meevallers hebben dan 

stort u het maar terug ofzo. Dat is nou net iets wat je in de Jaarrekening doet. Dus ik vind het dan een 

curieus amendement dan denk ik van doe dan niet moeilijk, want als je dat toch allebei doet doe dat dan 

bij de Jaarrekening. Dan ik dit toch een volstrekt overbodig amendement, want het één eruit halen dan 

vullen we het weer aan, dan denk ik wacht dan even op de Jaarrekening dan kan je het allebei in één klap 

doen, nog efficiënt ook dus, maar ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dan de laatste vraag, voorzitter, over die 2
e
 alinea onder het kopje doel en 

evaluatie nemen wij daar dan een besluit over of niet? 

 

De heer THEUNIS: Die ben ik even kwijt, ik weet niet welke alinea dat dat die heb ik niet in mijn hoofd 

zitten, misschien weet u hem waarschijnlijk wel. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nou, die zal ik dan zo dadelijk in mijn termijn inbrengen, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Misschien kan de ambtelijke staf daar ook alvast even naar kijken. Mevrouw Derks? 

Ja, mevrouw Derks. 

 

Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog een vraag met betrekking tot uw reactie op de 

motie van de SP met betrekking tot specifieke bewoning die daar komt, naar mijn idee of naar ons idee 

valt dat toch veel meer in die, in die woonagenda die gaat komen. En ik denk ook dat we dan ook voor die 

beurt gaan spreken juist in het proces wat we met de woonagenda gaan doen omdat dat samen met 

bewoners en allerlei stakeholders willen doen. Ik denk dat dan pas die motie op zijn plaats is of dat het 

dan uiteindelijk zal blijken of het ook gaat gebeuren, dus om nu al zo‟n motie in te gaan dienen dan loop je 

gewoon voorop op de zaak. Vindt u dat ook niet? 

  

De heer THEUNIS: Ja, daar vind ik ook wat van, maar ik vind het belangrijker dat u dat met de raad deelt 

want ik heb hier geen stemrecht volgens mij. 

 

Mevrouw DERKS: Nee, dank u wel, dan heb ik het in ieder geval van u gehoord, dan heeft misschien de 

rest, dan heeft de rest het ook gehoord. 

 

De heer THEUNIS: Natuurlijk heeft dit zijn plek in de woonagenda maar ik zie dat meer je kunt dat ook 

opvatten als een kader van neem het mee.  
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Mevrouw DERKS: Ja, maar ik vind het nog steeds voorbarig gezien het feit dat we met de woonagenda in 

een proces gaan zitten en dat het dan pas op z‟n plaats is. Dus ik wilde even weten hoe u er tegenover 

stond, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Oké, van de zijde van u raad een tweede termijn? Degene die in de eerste termijn niet 

het woord hebben gevoerd is daar nog behoefte  aan? Ik noteer even wat namen. Ja, ik heb drie sprekers 

genoteerd komt daar nog meer bij anders dan de eerste termijn dan hoor ik het wel of dan zie ik het wel, 

ik begin bij nogmaals de heer Raggers van de fractie van het CDA. Ja, van D66 ja, het is ook, we zijn ook 

een soort regenboog in het land. Ja, ga uw gang.  

 

De heer RAGGERS: Het is een iets andere kleur groen, voorzitter. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag 

ingaan op twee moties, motie 5 en motie 4. Allereerst motie 5 van de PvdA en VLP risicobeheer bij de 

herstart, aanpak en vervolg Stadsoevers, deze motie steunen wij als D66. Net als de aangenomen motie 

van 4 september over de binnenstad, vinden wij het verstandig dat ook het project Stadsoevers de 

herstart, aanpak en het vervolg wordt opgenomen in de planning- en controlcyclus ondanks dat de 

wethouder aangeeft niet te weten wat hij met deze motie moet, omdat wij de rol van de raad belangrijk 

vinden en wij willen dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid kan nemen, ook gezien bijvoorbeeld 

de vele mogelijke scenario‟s die de wethouder zelf aangeeft over de invulling van de 23 hectare en gezien 

het feit dat er toch wordt afgeschreven in het raadsvoorstel dat voorligt. En voor wat betreft motie 4 van de 

SP uitbreiding sociale huurwoningen deze zullen wij als D66 niet steunen, deze hoort ook wat ons betreft 

thuis in de behandeling van de woonagenda. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, dan de heer Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst. En als wij ons 

niet vergissen is dit uw maiden speech en daar gaan uw collega‟s zich naar gedragen, dus u heeft alle tijd 

binnen de drie minuten. Ja.  

 

De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Het heeft inderdaad even geduurd voordat ik 

hier stond om mijn maiden speech te houden maar er moest natuurlijk eerst een onderwerp voorbij 

komen wat de moeite waard was om als nieuw raadslid mee te beginnen en zo kom je dus bij 

Stadsoevers uit. Nee, voorzitter, de Roosendaalse Lijst denkt niet lichtzinnig over dit dossier en we lopen 

ook niet weg voor het verleden. We beseffen ons dat enerzijds de ambitie blijft om van een gebied met 

potentie werk te maken en anderzijds de schaalgrootte waarop we dit doen een andere vorm moet 

krijgen. In de huidige samenleving is er vrijwel geen ruimte meer voor megaprojecten, maar wel voor 

kleine flexibele verbanden om samen met betrokken partijen stap voor stap de woningbouw nieuw leven 

in te blazen. Daarbij moeten wij als raad bij iedere stap de vinger aan de pols kunnen houden. Nu we de 

financiële afwikkeling na vanavond afgerond hebben kunnen we een nieuwe start maken met een 

eigentijdse woonagenda. De Roosendaalse Lijst gaat er vanuit dat we als raad in staat zijn deze stap 

vooruit te zetten om vraag en aanbod op het gebied van woningbouw goed op elkaar af te stemmen. Ja, 

tot slot, voorzitter, een hele korte termijn dus, ga ik nog even in op de verschillende moties. Motie van de 

SP, motie 4 betreffende sociale huurwoningen. Ja, ondanks dat de wethouder in de Commissie al heeft 

aangegeven dit element mee te willen nemen in de woonagenda zien wij het ook wel als een ja een 

manier om dit extra te onderstrepen en wij kunnen daar ook in mee gaan. Motie 5 PvdA, wil ik nog heel 

even afwachten of meneer Yap misschien in de tweede termijn met eventuele aanpassingen komt. Ook 

wij kunnen daar nog niet helemaal handen en voeten aan geven. En het betreffende amendement van de 

Nieuwe Democraten daar zien wij eigenlijk geen meerwaarde in. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Vervolgens is het woord aan de heer Van 

Ginderen van ik zal zeggen ja fractie CDA ik dacht ik verzin even D66 dan zijn we weer in balans, maar ik 

zal dat maar niet te veel herhalen. De heer Van Ginderen van het CDA. 

 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, het CDA vindt het nooit prettig om af te boeken, maar om door 

middel van dit raadsvoorstel een streep te zetten en over te gaan tot beëindiging van de grondexploitatie 

van Stadsoevers Zuid is voor ons begrijpelijk en het is ook noodzaak. Het is ook goed dat we daarmee als 

gemeente weer de regie krijgen over onze eigen woonagenda. Wij richten ons als CDA nu vanaf heden 

op de toekomst. En zullen daarom ook acties deelnemen aan het interactieve proces van deze agenda. 
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Dan ga ik nog even kort in op de moties. De motie van de SP, procedureel is die wel wat prematuur want 

hoort die natuurlijk bij de woonagenda. Maar inhoudelijk kun je er niet op tegen zijn en als we ook de 

argumenten hier in de raad van de wethouder horen, dan zeggen wij als CDA ook van ja oké die zullen 

we steunen. De motie van PvdA en VLP. Ik dank de heer Yap voor zijn uitgebreide toelichting naar 

aanleiding van mijn interruptie, want daardoor begrijp ik de aarzeling van de PvdA beter maar als CDA‟er 

begrijp ik deze aarzeling niet. De motie risicobeheersing bij herstart, aanpak en vervolg Stadsoevers 

zullen wij als CDA ook niet steunen. Ten eerste niet omdat er vele momenten van informatievoorziening 

zijn om dit proces te volgen, maar daarnaast zie ik nog een ander argument. We gaan in deze motie weer 

een onderwerp een plaats geven in de planning- en controlcyclus en dat wordt zo langzaam in deze raad 

mode om elke keer als we een onderwerp hebben wat we van belang vinden om dat maar meteen in die 

planning- en controlcyclus op te nemen, daar is de planning- en controlcyclus sec niet voor, daar zijn 

andere momenten voor. En dat is een ander argument om deze motie niet te steunen. En het spreekt 

voor zich, wij zijn voorstander van het raadsvoorstel dus wij zullen ook het amendement van de Nieuwe 

Democraten niet steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Nog andere sprekers behalve eerste termijn die 

nog het woord wensen? Niemand over het hoofd gezien wat dat betreft? Dan kijk ik even naar mevrouw 

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

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, heel kort. De motie uitbreiding sociale huurwoningen die gaan we zo 

meteen in stemming brengen. Dan de motie van de Partij van de Arbeid risicobeheersing bij herstart, 

aanpak, vervolg Stadsoevers nou in ieder geval een compliment van de Partij van de Arbeid die toch 

onze motie samen doen we het van de binnenstad bijna letterlijk overgenomen heeft, dus fijn, fijn dat ze 

dat gedaan hebben. Dan blijkt toch dat ze het een goede tekst vonden. De motie gaan wij nog niet 

steunen, wij vinden wel dat er zicht moet komen op Stadsoevers, maar wij willen straks eerst plannen van 

Stadsoevers horen en dan gaan we kijken hoe we daar verder mee aan de slag gaan. En de motie van 

de Nieuwe Democraten gaan we ook niet steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars heeft nog een vraag voor u mevrouw Oudhof. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dat is een verhelderende vraag over het amendement van de SP-fractie  met 

betrekking tot sociale woningbouw. In uw dictum schrijft u tussen haakjes onder andere Stadsoevers en 

andere locaties. Kunt u dat stukje tekst tussen haakjes laten vervallen?  

 

Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, de Nieuwe Democraten die, die wilden deze motie want uiteindelijk 

hebben we hem ook laten zien aan de andere partijen en de Nieuwe Democraten hebben hier een 

aanvulling al aangegeven en die vonden wij heel erg toepasselijk, dus die hebben wij ook meegenomen 

in de motie en dat was bijvoorbeeld de aanpassing van bestaande locaties en ook de herbestemmingen. 

Dus wat dat betreft denk ik dat we de Nieuwe Democraten dat het een algemenere motie is wordt 

tegemoet gekomen maar wij vinden wel belangrijk dat Stadsoevers, ‟t Zand en de dorpen erin blijft staan, 

want het raadsvoorstel gaat daarover dus wat dat betreft denk ik dat het een goede aanvulling is om daar 

zeker de sociale huurwoningen in mee te nemen in deze nieuwe gebiedsontwikkeling.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Een slotvraag, is wat de SP betreft sociale woningbouw in Stadsoevers dan 

prioriteit één of mag het ook elders in Roosendaal plaatsvinden. 

 

Mevrouw OUDHOF: Als u de motie leest dan ziet u dat het ook elders in de stad kan plaatsvinden, dus bij 

ons is de uitbreiding sociale huurwoningen nummer één. En dat is heel belangrijk dat, dat in Roosendaal 

gaat gebeuren.  

 

De SCHIJVENAARS: Maakt Stadsoevers voor u niet uit. 

 

De VOORZITTER: Nou, bespreek dat straks maar beneden. Ik ga naar de heer Yap, ik neem aan dat u 

behoefte heeft aan een tweede termijn. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, ik dank de wethouder voor de uitleg ten aanzien van ik noem het maar de 

zeven beslispunten die het CDA ook naar voren bracht. In ieder geval duidelijk blijft dat dat toch een 

herstart kan opleveren voor het project Stadsoevers. Als PvdA kunnen we in ieder geval met het 

raadsvoorstel instemmen. We willen toch als aanvulling op het raadsvoorstel onze motie toch indienen. Ik 

begrijp ook niet zo goed waar de onduidelijkheid uit bestaat bij de wethouder, omdat er dan ook 

onduidelijkheden zouden zijn over het eigen raadsvoorstel zoals door de wethouder is ingediend. Ik wil u 

even meenemen naar het kopje doel en evaluatie in het raadsvoorstel waarin letterlijk is opgenomen dat 

het oorspronkelijke doel van het project Stadsoevers zijnde transformatie naar woningbouw blijft 

gehandhaafd. Uitgangspunt voor met betrekking tot de toekomst van de ontwikkeling van Stadsoevers is 

om een herstart mogelijk te maken zonder lasten uit het verleden. Over de aanpak van het vervolg en de 

procedure wordt het college en de raad in het eerste kwartaal 2015 geïnformeerd. De financiële gevolgen 

van de herstart zal te zijner tijd aan de raad worden voorgelegd. Nou, volgens mij lees ik hier het woord 

Stadsoevers twee keer herstart, aanpak, vervolg, letterlijk in het raadsvoorstel, vandaar ook dat die motie 

zich daar op richt. Ik kan me voorstellen dat je wellicht alle gronden daarin kan noemen u noemt ‟t Zand. 

We hebben wel meer gronden in ons bezit maar met die motie qua risicobeheersing willen we juist 

inzoomen, omdat het raadsvoorstel vanavond ook over de afwikkeling van zeg maar het oude plan 

Stadsoevers gaat dat we willen borgen dat dat in de toekomst in ieder geval goed staat opgesteld. Niks 

meer en niks minder. Ik snap ook het CDA niet waarom ze nu een afwijkend standpunt innemen, juist ook 

omdat we bij de binnenstad precies hetzelfde hebben gevraagd. Bij de binnenstad was het zelf nog 

anders, want ja daar ligt een compleet plan van mevrouw Bakker voor en daar hebben we ook als raad 

juichend dat plan in meerderheid omarmd. De wethouder gaf in zijn eerste termijn zelfs net aan er liggen 

hier nog geen plannen. We willen op nul beginnen om juist met het perspectief, wellicht wat meneer 

Schijvenaars schetst maar er zijn vast ook andere perspectieven te bedenken een goede start te maken 

voor de toekomst. Nou, dan zeg ik, dan zeggen wij als PvdA, VLP en ik meen ook dat Nieuwe 

Democraten eigenlijk als indiener onder deze motie komen en ik dank ook de steun van D66, wij zeggen 

niks meer en niks minder van daarin dit project Stadsoevers. En hoe het dan ook in de toekomst gaat 

heten maakt ons niet zoveel uit, willen we dusdanig in controle blijven qua risicobeheersing bij de herstart, 

aanpak en het vervolg, niks meer en niks minder als aanvulling op dit raadsvoorstel. Voorzitter, tot slot, de 

motie van de SP over de uitbreiding sociale huurwoningen. Ja, mevrouw Oudhof geeft dat eigenlijk al aan 

net ook op antwoorden van vragen van de Nieuwe Democraten. Het past gewoon thuis in die 

woonagenda in het proces wat we hebben uitgelijnd als, vanuit het college en dat dat ook richting 

gemeenteraad is gegaan ja daar zal dat in terug moeten komen. Ik begrijp we dat je nu daar al een 

uitspraak over kan doen, wij willen dat nog niet als Partij van de Arbeid. Hetzelfde voorbeeld wil ik toch 

ook de SP meegeven over een voorstel wat de Partij van de Arbeid samen onder meer met GroenLinks 

had gedaan bij de Begroting over het doorzetten van de startersleningen in 2015. Daarover gaf de SP 

aan laten we dat meenemen in de, in het proces woonagenda, we zien overigens vandaag dat het college 

dan toch de startersleningen wil doorzetten, maar goed dat hebben we ter kennisgeving aangenomen. 

Maar ook dat punt heeft u zelf als partij gezegd dat nemen we mee in de behandeling van de 

woonagenda. Dus dan zou dit ook, de uitbreiding sociale huurwoningen natuurlijk, plaats moeten vinden 

mevrouw Derks gaf daar ook nog in interruptie iets over aan, in de woonagenda. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u zeer, ik kijk naar de heer Hertogh. Ja, tweede termijn. 

 

De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. U vraagt ons in te stemmen met een achttal voorstellen voor 

de beëindiging van plandeel Stadsoevers Zuid. Het is nu een voldongen feit en wat moet de VLP hier nu 

nog mee. Een fait accompli naast de status die de VLP aan het project Stadsoevers heeft gegeven in de 

Commissie bestuur, het sprookje dat geen sprookje was maar de harde realiteit en het voor de VLP 

verplicht moeten instemmen met die voorstellen, omdat er geen weg terug is. Het is betreurenswaardig. 

Voorzitter, de VLP ziet het raadsvoorstel Stadsoevers plandeel Zuid dan ook als een groot afscheid 

familiediner, een diner met vele gangen. Iedere gang met z‟n eigen prijskaartje, cijfers die erg groot waren 

maar later op nul uitkwamen, betoverend. Budgetneutraal. Grootste plannen als voorgerecht Spoorhaven 

waar niets van terecht is gekomen, smakeloos. Het hoofdgerecht Stadoevers een Stadskantoor vmbo dat 

omgetoverd werd tot bestuurscentrum, de ontmanteling begon en de familie mocht niet langer 

aanschuiven, zij kregen elders een tafel. Goed is goed. En de dokter nam persoonlijk wel de praktijk over, 

als toetje plandeel Zuid waar eerst woningen zouden worden gebouwd op en rond het Kadeplein met een 

motie van de VLP van wantrouwen als gevolg, omdat keiharde afspraken werden geschonden. Het 



 
 

Verslag raadsvergadering 10 december 2014     pagina 39 

familiediner heeft dan ook voor de Vrije Liberale Partij een bittere nasmaak. Nog even terugkomend op de 

motie van de Nieuwe Democraten, daar zien wij geen nut in, die zullen we niet steunen. En als laatste 

toch de discussie die ook al in de Commissie gaande is gebleven over de kapitaallasten. Wij hebben de 

adviseurs van de eigen wethouder daarover geraadpleegd. We weten dat de kapitaallasten 6 miljoen zijn 

met een jaarlijks bedrag van 300.000, dus daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen en dat is 

allemaal niet technisch, want dat ligt er gewoon. Maar het komt er wel op neer dat het natuurlijk in de 

Begroting is opgenomen maar onze laatste opmerking het is wel geld dat we iedere keer kwijt zijn. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Hertogh. Tenslotte de heer Schijvenaars, tweede termijn. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Mooi verhaal van de heer Hertogh het familiediner, krijgt vast en zeker een 

vervolg. Voorzitter, de wethouder wilde graag herinnerd worden aan de tweede alinea in het raadsvoorstel 

onder het kopje doel en evaluatie en daarin staat, ik lees het nu letterlijk voor “het oorspronkelijke doel 

van het project Stadsoevers zijnde transformatie naar woningbouw blijft gehandhaafd. Uitgangspunt met 

betrekking tot de toekomst van de ontwikkeling van Stadsoevers is om een herstart mogelijk te maken 

zonder lasten uit het verleden. Over de aanpak van het vervolg en de procedure wordt het college en de 

raad uiterlijk het eerste kwartaal 2015 geïnformeerd. De financiële gevolgen van een herstart zal te zijner 

tijd aan de raad worden voorgelegd”. En wij vragen aan het college of dit ook een beslispunt is, want er 

staat namelijk niet bij beslispunten genoemd. En wat ons betreft is het geen beslispunt. Graag een 

reactie. Dan de discussie over wie heeft nou gelijk, die 20 miljoen. Ik heb er net eens even goed over 

nagedacht en misschien krijg ik de wethouder wel aan mijn zijde als ik nu zeg dat tot nu toe er een verlies 

was als er niks gaat gebeuren als het hek er omheen gaat van inderdaad die 20 miljoen zoals hij zelf ook 

aangeeft. Maar dat we dan niet meer gaan praten over dat verlies maar dat we het dan gaan hebben over 

een financiële opgave voor de komende 20 jaar. Een financiële opgave van 20 miljoen plus om te komen 

uiteindelijk tot een plus in de grondexploitatie, als we het daar over hebben, voorzitter, dan noemen we 

het anders en dan heeft wethouder Theunis gelijk en dan heeft ook de VLP en ook de Nieuwe 

Democraten gelijk, voorzitter. Ik wil graag een reactie. Voorzitter, we hebben nooit gezegd als Nieuwe 

Democraten dat er een hek om moet, we hebben alleen gezegd dat de ontwikkeling van Stadsoevers, 

Spoorhaven vroeger, Stadsoevers al die kantoren en die scholen dat dat een verkeerd project is geweest. 

We hadden er bepaalde kwalificaties bij en uiteindelijk hebben we met elkaar in grote meerderheid 

geconstateerd dat dat ook zo was. Vervolgens hebben wij in november 2011, drie jaar geleden toen 

hebben wij het voorstel gedaan in deze raadszaal om te komen tot een stip aan de horizon met 

betrekking tot Stadsoevers, dat we eerst maar eens even gingen werken aan ontwikkeling van wat wij 

noemden Zuid-oevers en wat nu heet Stadsoevers plandeel Zuid. Wij zijn dus ook tevreden met 

ontwikkelingen van plandeel Zuid, we hebben het zelf voorgesteld in november 2011. We hebben ook 

nooit gezegd dat gegeven de huidige werkelijkheid dat je er dan een hek omheen moet zetten. Wie zou 

dat willen? Je moet wat, ook al heb je in het verleden hele foute dingen gedaan dan nog moet je 

verantwoordelijkheid nemen en proberen tot komen tot een oplossing om de schade verder te beperken. 

En natuurlijk werken we daar gewoon van hare aan mee. We hebben ook suggesties gedaan over  

duurzame zonne-energie, ja over iets met water economie, waterrecreatie, wat ons betreft bij het Wubbe-

terrein bij die doorsteek naar de passerelle. Graaf dat weg… 

 

De VOORZITTER: Rondt u, rondt u af, u zit over uw drie minuten heen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dus dat daar staan wij open voor. Maar wel op een manier zoals we 

net in interruptie met de SP hebben gedaan met betrekking tot een bredere kijk naar heel Roosendaal en 

niet dat Stadsoevers een voorkeurspositie gaat krijgen in alle politieke, bestuurlijke aandacht, want 

Roosendaal is meer, veel meer dan alleen maar Stadsoevers. Dan ten aanzien van ons ingediende 

amendement met betrekking tot de dekking. De wethouder geeft aan dat het allemaal wat curieus is, we 

hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat dit dekkingsvoorstel per saldo gaat betekenen dat er 2,4 

miljoen uit de reserves gaat, dat is de consequentie van deze route die gekozen is. Dat hebben we nu 

zichtbaar gemaakt. En we hopen ook dat we met elkaar beseffen dat we niet gemakkelijk moeten blijven 

roepen van haal het maar de dekking uit de rekeningresultaat, want een rekeningresultaat is absoluut 

ontoereikend en alles gaat uit de algemene reserve. En dan komen we in de knel met de 

weerstandscapaciteit discussie zoals u weet. Dus dat amendement, voorzitter, dat trekken wij in. 
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De VOORZITTER: Amendement 4 wordt ingetrokken en maakt dus niet onderdeel uit van de 

beraadslaging en wordt dus uiteraard ook niet over gestemd.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja en dan ben ik er klaar mee. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké. Nog van de zijde van het college. Wethouder Theunis, in tweede termijn. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Kan heel kort. Laat ik wel zeggen, dat ik eigenlijk na enkele 

jaren in het bijzonder verheugd ben dat ook de heer Schijvenaars tot het inzicht is gekomen dat er geen 

verlies is geleden op Stadsoevers, want dat vind ik een wonderbaarlijke bekentenis die naar mijn gevoel 

niet lang gaat duren, maar goed. Ik moet toch zijn hoop en zijn, zijn  geloof sprookje iets, iets temperen 

dat is ook dan weer die kering en dan vind ik ook om nou te zeggen die 20 miljoen een opgave, wat de 

raad zou moeten vaststellen om die 20 miljoen ook te gaan terugverdienen. Ja, daar wil ik nog een beetje 

temperen, maar laat de raad dat zelf maar bepalen afhankelijk van de plannen en waarom ik dat zeg is 

van je kunt ook bepalen en het zit ook in een visie van gebiedsontwikkeling zou je kunnen zeggen om 

ergens een terreintje wat niet ligt om dat niet te bebouwen. Bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen de Wipwei 

nul euro in de boeken die gaan we helemaal maar dan ook helemaal volbouwen en een grote winst 

maken. Het zou ook kunnen zijn dat er initiatieven vanuit de raad komen met die Wipwei wat anders te 

gaan doen, een leuk parkje waardoor het die kosten niet worden goedgemaakt maar een doel dient, maar 

los. Even over dat doel, ja uiteraard staat daar gewoon het doel te handhaven voor woningbouw. Waarom 

staat dat daar? Dat staat gewoon in het bestemmingsplan, door de raad is een bestemmingsplan 

vastgesteld. Dat is ook winst en waardevol, in dat bestemmingsplan staat gewoon op die hele terreinen 

een woningbouwfunctie. U beslist daar niet over, overigens heel curieus dat u enerzijds zegt van de raad 

beslist daar niet over, constateert u zelf en dan vraagt u mij of het een beslispunt is. Nee, het staat niet bij 

de beslispunten, maar dat is het ook niet omdat doodeenvoudig het bestemmingsplan daar aangeeft dat 

er woningbouw daar mogelijk is. Sterker nog, als er een partij komt die zegt van ik heb een goed plan 

daar voor woningbouw is er niets maar dan ook niemand die die partij tegenhoudt om daar woningen te 

bouwen, dus laat dat even duidelijk zijn. Dat doel in die zin blijft daar gewoon op gehandhaafd. En tot slot 

de Partij van de Arbeid, dank aan de heer Yap voor de heldere uitleg. Inderdaad als je dat koppelt dan 

heeft hij in die zin gelijk, gespecificeerd tot dit project en dan heb ik daar ook geen enkel probleem mee, 

gelet op zijn uitleg. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een vraagje? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, volgens mij heb ik niet gezegd dat de Nieuwe Democraten 

plotseling van mening zijn dat er geen verlies is geleden, dat heb ik niet gezegd. De wethouder gaat altijd 

weer een spelletje spelen over wat hij in eerste termijn heeft gezegd of niet heeft gezegd, dan de tweede 

termijn herhalen dat doet hij buitengewoon creatief. Maar de wethouder heeft gezegd in zijn eerste termijn 

dat wil je uiteindelijk komen tot een sluitende grondexploitatie voor het gebied Stadsoevers dan moet je 

inderdaad uiteindelijk toch orde van grootte 20-25 miljoen gaan terugverdienen. Dat heeft de wethouder 

gezegd. En als je nou weer gaat ontkennen, voorzitter, dan wordt een debat met deze wethouder wel 

buitengewoon lastig, want dan moeten we eigenlijk met elkaar afspreken dat we eerst de band weer gaan 

beluisteren om precies vast te stellen wat er is gezegd. En ik vind dat niet chic, voorzitter, dat op deze 

manier een wethouder een debat probeert te verdraaien en vervolgens een eerste termijn weer gaat 

ontkennen. Je moet als wethouder, voorzitter, altijd dezelfde waarheid spreken en je moet niet iedere keer 

een halve waarheid gaan vertellen. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat geldt voor ons allen in dit land. Wethouder nog behoefte aan een reactie of…? 

 

De heer THEUNIS: Uiteraard nog een kleine reactie. Ja, de woorden van meneer Schijvenaars 

bevestigen nou juist wat ik net heb gezegd, want je kunt, hij erkent gewoon heel simpel door dat ik en hij 

geeft mij in die zin gelijk, ik, van inderdaad er zijn 20 miljoen kosten gemaakt en je kunt pas spreken van 

een verlies wanneer je ook hebt besloten dat je daar dat verlies niet gaat terugwinnen. Hij geeft zelf de 

voorzet aan de raad om die 20 miljoen verlies om die terug te gaan verdienen. En als je dat terugverdiend 

waar kom je dan uit op welk saldo? Nul. Dus dank aan de heer Schijvenaars. 
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De VOORZITTER: Oké. Wij zijn aan het eind van de beraadslagingen en wij gaan, wij gaan stemmen. 

Dat gaan wij eerst doen over het raadsvoorstel zelf en vervolgens over de twee moties. Het raadsvoorstel 

zelf. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring daarover? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

het raadsvoorstel? Voor het raadsvoorstel heeft u allen, ja bij unanimiteit aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij stemmen over motie nummer 4 “Uitbreiding sociale huurwoningen”. 

Stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor deze motie? Daarvoor heeft u gestemd allen met 

uitzondering van de fracties van de VLP, D66 en VVD. Wat zegt u? Ja het is, u heeft ook iets. U bent ook 

tegen? Ja. Het zicht is niet optimaal. Eventjes, dus tegen PvdA, VLP, D66 en VVD en GroenLinks is ook 

tegen. We gaan even tellen. 21 voor en 13 tegen, dat betekent dat de motie is aanvaard. 

 

De VOORZITTER:  Dan gaan wij naar motie nummer 5 “Risicobeheersing bij herstart, aanpak en vervolg 

Stadsoevers”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Oudhof? 

 

Mevrouw Oudhof: De SP zal toch voor deze motie stemmen en om de volgende reden. We gaven aan 

dat het nu nog een vroeg stadium was om al met deze motie te komen, maar om dat risicobeheersing bij 

grote projecten toch heel belangrijk is en ik al in mijn eerste termijn zei van we moeten leren van het 

verleden gaan wij voor deze motie stemmen.  

 

De VOORZITTER: Anderen nog een stemverklaring? Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, GroenLinks gaat vooralsnog tegen deze motie stemmen omdat het 

ook het ook erg de vraag is of er ook binnenkort grote projecten gestart gaan worden. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

motie nummer 5? Daarvoor zijn alle fracties met uitzondering van GroenLinks, VVD. Dan is de motie, 

CDA, dan is de motie toch aanvaard. Ja. 

 

 

7. C-categorie  

a. Interpellatiedebat 

De VOORZITTER: Goed. Dames en heren dan hebben we nu de interpellatie. Ik wijs erop dat het klokje 

toch naar 23.00 uur tikt maar we gaan het uiteraard wel afronden vandaag. Maar hou een beetje de tijd 

en uzelf ook in de gaten, het wordt al laat. Mevrouw Oudhof?  

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, misschien even een korte pauze? 

 

De VOORZITTER: Nee. Ik ben daar niet voor. Even, even doorgaan nu. We zitten zo lekker in de flow 

met elkaar. Goed, de interpellatie werkt als volgt dat de interpellant of interpellanten, we hebben er drie, 

de interpellatie kunnen indienen daarna zal de wethouder, nou loopt u allemaal weg. Nou dat geeft het 

belang aan wat u er aan hecht, ik vind, we gaan gewoon door. Daarna geeft de wethouder een eerste 

reactie, een eerste reactie op de interpellatie en daarna is er een mogelijkheid, hoeft niet, maar een 

mogelijkheid om het debat in twee termijnen te voeren. De interpellanten zijn, de fracties van de Nieuwe 

Democraten, VLP en de Partij van de Arbeid. Even een vraag wil iedere interpellant eigenstandig het 

woord of kan dat bij één uwer worden afgedaan. Ja, de heer Schijvenaars, ja interpelleert dan in zijn 

eerste termijn zeg maar namens u beiden. Ja, oké. De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Dank aan de collega‟s en de raad voor het toestaan 

van deze interpellatie en hiermee zal ik hem dan nu formeel gaan indienen de vragen van de interpellatie. 

Ik ga maar even snel door de vragen heen, voorzitter, de essentie is dat we antwoorden willen hebben 

over de manier waarop de informatievoorziening heeft plaatsgevonden en dat we informatie willen wat nu 

eigenlijk het standpunt is omdat en de opvatting is dat toch met dubbele boodschappen wordt gewerkt. 

Voorzitter, is het gebruik dat ik alle vragen even voorlees? 

 

De VOORZITTER: Nou, nee hoor. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voor de kijkers thuis? 

 

De VOORZITTER: Nee, die die die kunnen dat allemaal zien op internet of zoiets, vat het even samen. 

Zestien vragen voorlezen, dat is wat veel. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, dat ben ik met u eens en ik heb al geprobeerd dat net al te doen, 

voorzitter, mijn inleidende zin… 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Het gaat erover, zijn wij nu als raad de afgelopen jaren altijd juist, volledig en 

tijdig geïnformeerd, ja want er zijn toch in het hele dossier regelmatig zaken gaan spelen dan denk ik van 

was het nou wel of niet afgesproken. Met andere woorden hoe ziet dat hele dossier er eigenlijk uit, 

voorzitter. Er zijn allerlei overeenkomsten gesloten wel of niet bevestigd en we willen ook graag 

helderheid hebben over het standpunt. En dat kan ik misschien het beste illustreren dat aan de ene kant 

horen wij het college uitspreken we zullen de centrumgemeente Bergen op Zoom op alle mogelijke 

manieren steunen om te komen tot de zorgfinanciering en aan de andere kant zegt hetzelfde college in 

Roosendaal dat de woonvoorziening Wouwse weg er niet gaat komen, terwijl het binnenhalen van de 

zorgfinanciering betekent per definitie dat je dan gehouden bent ook aan de afspraken die gemaakt zijn in 

het zorgkompas waarvan we het daarstraks met elkaar unaniem hebben besloten dat dat is aangenomen. 

En daarin staat hartstikke helder dat die voorziening er moet gaan komen. Maar nog steeds dan met 

kader van de zorgfinanciering, dus dat is toch wel heel fundamenteel, voorzitter. Ik wil tot slot dan mijn 

collega‟s dank zeggen voor het samen indienen, de opvatting ten aanzien van dit dossier zijn met andere 

collega‟s nog al verschillend van elkaar te noemen, maar het is denk ik wel zo dat we beiden van mening 

zijn dat er helderheid moet komen voor eens en altijd hoe we nu verder gaan met deze woonvoorziening. 

Zeker ook voor de mensen die daar wonen en daar massaal op tegen zijn, voorzitter. De vragen het zijn 

er in totaal zestien, voorzitter. Ja en de slotvraag laat ik die dan maar wel noemen. Is de conclusie juist 

dat de locatie Wouwseweg in Roosendaal nog steeds beschikbaar is voor deze woonvoorziening? Ik 

denk het hier maar bij kan laten, voorzitter. Ik kijk even naar mijn collega indieners. Ja. 

 

De VOORZITTER: En wij verstaan de interpellatie zo dat alle zestien vragen aan de orde zijn, even voor 

de goede orde. Dan is even kort de eerste reactie van de zijde van de wethouder. Wethouder Polderman 

en daarna kunnen we het in twee termijnen, kan ieder nog zijn, haar zegje doen. Wethouder Polderman. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laat ik beginnen met de raad te bedanken 

dat ze toch deze interpellatie heeft toegestaan en ook de interpellanten dat ze dit punt hebben 

geagendeerd, want ik ben het met iedereen eens dat het goed is om hier te proberen zo transparant 

mogelijk over te zijn. Het is ook goed dat u dit hoewel het wat laat is even nog behandelen, want ik denk 

dat het belangrijk is dat hiermee ook het signaal wordt afgegeven naar iedereen dat Roosendaal dit 

onderwerp buitengewoon serieus neemt. En het feit dat ook de interpellanten het niet met elkaar allemaal 

eens zijn op dit punt bevestigt dat ook in ieder geval dat het belangrijk is dat wij de problematiek van 

drugsverslaafden in  Roosendaal niet zeggen van nou wij hebben het, we zien het niet meer zitten of we 

blazen het af en we doen het niet meer. Bergen op Zoom zoek het maar lekker uit, dat is het laatste wat 

wij hier moeten duidelijk maken, want ik ben dan ook in die zin blij want ik wil afstand nemen van het 

beeld of dat wij zouden hebben besloten om iets af te blazen. Of dat we weer hebben besloten de stekker 

ergens uit te trekken, dat is absoluut niet het geval, voorzitter, wij hebben geconstateerd dat wij op een 

doodlopende weg zijn gekomen en dat is net als bij de TomTom dan krijg je de mededeling probeer om te 

draaien en dat is precies wat wij hebben gedaan. Wij moeten kijken van hoe de situatie is en of er niet 

andere mogelijkheden zijn om aan deze problematiek een goede oplossing te geven en dat is exact wat 

wij aan het doen zijn. En het ook heel goed dat ook naar Bergen op Zoom dat signaal wordt afgegeven, 

wij laten Bergen op Zoom daar niet alleen voor opdraaien maar wij doen dat samen en Roosendaal 

draagt zijn verantwoordelijkheid. Dan lijkt mij het beste dat ik de vragen even langsloop, het zijn er 

inderdaad zestien maar zo ingewikkeld is het niet. En lees ze toch maar eventjes voor en ik geef daar op 

mijn commentaar. Vraag 1 is heeft het vorige college een zogenaamd overdrachtsdossier samengesteld, 

stond hierin met betrekking tot de betrokken partners vermeld een opsomming met vastgestelde 
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afspraken, toezeggingen en lopende procedures, welke? Het antwoord daarop is er is inderdaad een 

overdrachtsdossier samen afgegeven over het totale beleid dat was een onderdeel van dit ingewikkelde 

dossier. Maar vastgestelde, precies afgesproken afspraken stonden daar niet in. Het was vrij globaal. 

Maar ik was wel op de hoogte en de ambtenaren waren nog veel beter op de hoogte van de gang van 

zaken. De tweede vraag, is het voormalig wethouder Jongmans namens het vorige college een 

mondelinge overeenkomst aangegaan met de zorgverzekeraar voor de financiering van de zorg. Dat is 

het kenmerk van een mondelinge overeenkomst, die heb ik niet aangetroffen daar is in ieder geval geen 

schriftelijk verslag van gedaan, dus het antwoord daarop is nee, voor zover wij weten. Wanneer was het 

vorige college en het huidige college op de hoogte dat er geen sluitende afspraken waren gemaakt met 

de zorgfinanciering. Voorzitter, dat is een proces geweest en in de stukken zie je ook dat er op een 

gegeven moment gezegd wordt in 2012 begonen de zorgverzekeraars zicht steeds terughoudender op te 

stellen, maar u hebt dat ook allemaal gevolgd in het nieuws van dat dat een proces is geweest van 

gaandeweg en de afspraken die stammen uit 2009 geloof ik en 2012 begon dat dus allemaal te kantelen. 

Dat is een proces wat u allemaal in de kranten, op televisie en overal hebt kunnen volgen. Vraag 4 welke 

afspraken zijn wanneer gemaakt met de centrumgemeente Bergen op Zoom en de overige aangesloten 

gemeenten. Voorzitter, die afspraken staan, stonden in het Regionaal Kompas zoals het gold en staan in 

het Regionaal Kompas zoals het nu is aangenomen. Daar kunt u dat allemaal in lezen. Vraag 5 staat het 

college onverkort achter de inhoud, afspraken, conclusies van het vorige actuele Regionaal Kompas en is 

hiermee de woonvoorziening nu wel of niet definitief van tafel en waarom. Zie onder andere pagina 42. 

Ja, voorzitter dat is een herhaling van zetten. Ik heb het ook in de Commissie gezegd en in tegenstelling 

tot zoals de heer Schijvenaars dat interpreteert is niet de conclusie op bladzijde 42 te vinden, want dat is 

een conclusie in de bijlage, maar is de conclusie in bladzijde 19 te vinden, waarin staat wij zoeken 

alternatieven voor de woonvoorziening. Dat is de essentie van het Regionaal Kompas en daar zitten een 

aantal bijlages bij die weerslag geven van hoe de ontwikkeling is geweest. Zo moet u dat begrijpen. En u 

hebt dat net vastgesteld en daar ben ik heel blij om. Vraag 6 luidt, wanneer was het vorige en het huidige 

college op de hoogte dat Novadic Kentron en AlleeWonen vast zouden houden aan de gesloten 

huurovereenkomst, ontvangen omgevingsvergunning en de realisatie overeenkomst en welke kosten zijn 

gemoeid met de ontbinding. Wij hebben daar kennis van genomen dat Novadic Kentron op dit moment 

zegt van wij zijn nog niet overtuigd dat alle pogingen niet tot succes zullen lopen. AlleeWonen zegt wij zijn 

daar volgend in, dus wij wachten dat af. Wij hebben daarvan kennis genomen nadat wij als 

verantwoordelijke portefeuillehouders hebben gezegd van jongens wij zijn inderdaad aan een 

doodlopende weg en we moeten alternatieven zoeken. Dus vandaar mijn stellingname dat die is nog niet, 

nog niet ingetrokken. Nog niet, maar dat is ook een proces zoals ik probeer uit te leggen. Vraag 7 is 

wanneer heeft het college de Beheergroep hiervan op de hoogte gesteld. Zodra wij daar bestuurlijk 

overleg over hebben gehad, ik meen dat dat 13 november was. Wij houden de Beheergroep zoveel 

mogelijk op de hoogte. Vraag 8 heeft het college op 21 november 2014 via de email aan de Beheergroep 

een officieel standpunt verwoord, zie bijlage 2. Nou, voorzitter, dat vind ik wel een pikante, want het is een 

bijlage die wijst op een mail die ik heb gestuurd naar één van de leden van de Beheergroep en dat is een 

informeel mailtje, dat ziet u ook in de formuleringen, dus dat is niet een officieel standpunt van het college. 

Maar de vraag van mevrouw Van Dijk die aan mij vraagt Hugo ik snap er nou niks meer van Hugo hoe zit 

het nou en ik heb geschreven: Beste Anita…. Nou, u hebt het kunnen lezen. Daar staat overigens niks in 

wat in strijd is met het standpunt het college. Maar ik vond dat vreemd dat dit kattebelletje aan mevrouw 

Van Dijk bij de officiële stukken zat maar hoe dat komt weet ik ook niet, maar zo zit dat in elkaar. Zo moet 

u dat ook lezen. Er staat niks in wat in tegenspraak is met het officiële standpunt maar het is een 

eenvoudig kattebelletje. Vraag 9 als uw standpunt juist is, memorie van antwoord nummer 46 antwoord 

op vraag 3 betekent dit stikt formeel dat de centrumgemeente Bergen op Zoom inhoudelijk en financieel 

verantwoordelijk is en blijft voor deze woonvoorziening ongeacht hetgeen is afgesproken in het Regionaal 

Zorgkompas dat deze woonvoorziening in Roosendaal zou moeten komen en waarom. Voorzitter, ik heb 

die zin zes keer gelezen en ik begrijp hem niet. Dus daar krijg ik graag een toelichting op. Ik snap niet, de 

vraag waar de steller over gaat was in de memorie van antwoord van valt dit nog onder beschermd 

wonen, valt dit nog onder decentralisaties of onder beschermd wonen. Het antwoord toen was nee dit is 

een aspect van beschermd wonen. Dus die vraag moet u straks maar even toelichten, die snap ik niet. 

Vraag 10 waarom geeft het college alle steun aan de inspanningen van de centrum gemeente om alsnog 

zorgfinanciering gerealiseerd te krijgen. Daarop is het antwoord, heb ik ook in de Commissie reeds 

gezegd dat elke wethouder die probeert meer geld voor de zorg te krijgen, krijgt mijn warme steun. 

Overigens u heeft daar ook een raadsmededeling van gekregen dat wij voor beschermd wonen waar dit 
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een onderdeel van is ook al te kampen krijgen met een tekort van we schatten het 1,5 miljoen. Dus wij 

komen ernstig geld tekort op dit hele dossier. Dus als een wethouder zegt van ik ga naar de Minister en ik 

probeer nog wat meer te krijgen, ja natuurlijk steun ik die. Vraag 11, waarom neemt het college het 

standpunt in dat de woonvoorziening definitief van tafel is? Dat heb ik net uitgelegd, wij hebben dus niet 

ergens een stekker uitgetrokken, wij hebben ook niet afgeblazen. We hebben geconstateerd dit gaat het 

niet worden. Hier ontbreekt het geld voor dus we moeten gezien de enorme importantie van deze groep 

en onze zorgplicht moeten we een andere weg zoeken. Nogmaals. Vraag 12, hoe verhouden zich deze 

twee standpunten met elkaar. Nou, het ene kant realistisch zeggen van dit wordt een doodlopende weg, 

de andere kant wie dan ook probeert meer geld voor de zorg te krijgen voor beschermd wonen, dat is niet 

met elkaar in tegenspraak dat versterkt elkaar naar mij idee. Vraag 13, hoe verhouden de antwoorden 

van de 24-uurs vragen van de Nieuwe Democraten met betreft het standpunt woonvoorziening van 24 

november zich met de email van 21 november zie onder andere vragen 11 en 12. Ja, volgens mij zit daar 

geen licht tussen, dus dat is gewoon hetzelfde, één en hetzelfde. Vraag 14, verwacht u dat er bij het 

ontbreken van een dergelijke woonvoorziening de maatschappelijke kosten voor deze doelgroep voor de 

gemeente Roosendaal meer of minder zullen zijn dan 430.000 euro, veel geld. Voorzitter, met 

maatschappelijke kosten is het altijd lastig om te zeggen op wie drukken die nu, want het zijn 

maatschappelijke kosten dus ik verwacht dat dat niet zo één, twee, drie uit te leggen is, helaas. Maar het 

is nogal een bedrag. Maar in ieder geval uw vraag voor de gemeente Roosendaal, dat denk ik dus niet. 

Maar het zijn maatschappelijke kosten. Als er bij u iets gebeurt dan is dat voor kosten van uw verzekering 

om iets dergelijks te verzinnen, dus dat zijn de maatschappelijke kosten. Lastig om dat met elkaar te 

vergelijken. Vraag 15, wat is de actuele stand van zaken na afloop van het bestuurlijk overleg van 13 

november met de centrum gemeente. Dat wil ik toch wel graag, voorzitter, voorlezen want wij hebben 13 

november inderdaad bestuurlijk overleg gehad en daar heeft de gemeente Bergen op Zoom de volgende 

verklaring opgesteld namens ons tweeën: In dit overleg benadrukt, is benadrukt, dat er een oplossing 

moet komen voor de chronisch verslaafde dak- en thuislozen die nu voor overlast op straat zorgen en de 

maatschappij geld kosten. Deze groep kan zichzelf niet helpen en is één van de meest zorgbehoevende 

groepen uit de samenleving. Het creëren van een goed vangnet van de kwetsbare mensen maakt 

onderdeel uit van het sociaal beleid van de gemeente. Gezamenlijk is geconstateerd dat hoe deze 

oplossing er ook uit ziet deze niet gerealiseerd zal worden op de locatie in de Westrand Roosendaal die 

hiervoor in aanmerking kwam. Door Bergen op Zoom en Roosendaal wordt gezamenlijk onderzocht wat 

de meest effectieve en efficiënte oplossing is voor de problematiek van de chronisch verslaafde dak- en 

thuislozen. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar alle mogelijke financieringsbronnen van de gemeente 

binnen de regio, maar ook naar de mogelijkheden voor extra financiering vanuit het Rijk, via de 

Staatssecretaris. Aan de hand van de oplossingsrichtingen die uitgewerkt worden wordt bekeken welke 

locatie hierbij past. Door Bergen op Zoom en Roosendaal wordt gezamenlijk opgetrokken in dit traject. 

Uiteraard worden hierbij ook de andere gemeenten in onze regio Halderberge, Rucphen, Steenbergen, 

Woensdrecht betrokken. Aan de hand van deze tekst wordt er verder gecommuniceerd. Dat is de tekst 

die wij gezamenlijk als twee colleges schriftelijk hebben vastgelegd. Dan, voorzitter, de laatste vraag is de 

conclusie juist dat de locatie Wouwseweg in Roosendaal nog steeds beschikbaar is voor deze 

woonvoorziening en waarom. Het antwoord is dus nee, zoals ik net heb voorgelezen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan heeft u nu recht op twee, twee, twee termijnen. Wie wil in 

eerste aanleg aan de zijde van u raad het woord. Ik inventariseer even. Ik heb tot dusver twee namen 

genoteerd. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Het zal u niet verbazen dat de VLP met de eerste 

berichtgeving van het formele standpunt waar de wethouder zojuist mee geëindigd is een klein 

vreugdedansje heeft gemaakt. En dat hebben wij serieus ook bestudeerd en gezegd ja als dit zo wordt 

uitgesproken dan kan het niet anders als dat het goed nieuws is. En we hebben het na de 

Sinterklaasintocht op de Kade met een aantal bewoners ook met elkaar uitgesproken, dit is inderdaad 

een uitspraak nou daar kunnen we inderdaad wel iets van, daar kunnen we iets aan ontlenen dit is wel 

inderdaad ferm, het komt er niet. Maar in ons achterhoofd blijft er dan toch altijd nog iets draaien, klopt dat 

wel, klopt dat technisch. Is dat in orde. Voorzitter, als ik een week later met, namens de partij 

aangesproken wordt in mailverkeer waarin er wordt gezegd nou het is misschien de wens van de vader 

van de gedachte, ja voorzitter, dan ga je graven, dan ga je zoeken naar informatie en die rolt er inderdaad 

uit. U, de wethouder noemde het een kattebelletje, maar het is meer dan een kattebelletje het is een hele 
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uiteenzetting dat over het algemeen besproken en Aramis en Novadic Kentron bevestigen dat, de 

vergunning is afgegeven om te gaan realiseren en dat de gemeente het niet kan intrekken, gaat 

intrekken, moet intrekken maar het is in de Commissievergadering ook aangegeven door de wethouder 

dat kan niet het is afgegeven maar ik verwacht dat die teruggegeven wordt. Nu lezen we BN DeStem en 

daar staat wat Aramis officieel zegt nou, we lezen, we geven helemaal niks terug. Als morgen het geld op 

tafel komt gaan we gewoon daar realiseren. En zojuist horen wij nog steeds diezelfde wethouder roepen, 

het komt daar niet op die locatie. Hoe hard is dat nou met uw partners, waar u een handtekening onder 

gezet heeft. Heeft u misschien het convenant opgezegd met die partners, dat het convenant niet meer 

geldt dat ze niet meer kunnen bouwen. Legt u dat nou nog eens uit hoe u twee partners zeggen als het 

geld er komt gaan we toch bouwen en hoe u hier vanavond zegt nee hoor het komt daar niet op die 

locatie. Voorzitter, dat is voor de VLP onbegrijpelijk en de weg loopt misschien dood, maar welke weg, 

wat loopt dan dood, de woonvoorziening en sich, de locatie, waar het nog naar uitziet of het feit dat die 

afspraak met de andere partijen helemaal van de baan is. Welke weg loopt nu eigenlijk dood. En laten wel 

nemen een kattebelletje, u kunt er alles van vinden wat u vindt, het zit bij de stukken dus we kunnen 

daarover praten maar een kattebelletje, het is meer dan een kattebelletje. Want in een rol heeft de 

wethouder natuurlijk in de Beheersgroep gezeten, hij kent die mensen persoonlijk, hij woont ook daar in 

de buurt. Dus het is voor de wethouder evident dat hij mailt met mensen uit zijn buurt, uit zijn groep. Ik 

word ook aangesproken door mijn buurman alle collegeleden waarschijnlijk, dus tuurlijk reageren we 

daarop. Maar ergens op reageren of zo in detail eigenlijk een reactie geven op een verontrustend mailtje 

is voor mij echt geen kattebelletje en ik vind de vraag terecht of het een collegestandpunt is. En ik begrijp 

het antwoord dat het niet zo is maar toch wordt er zojuist in een officiële reactie van de wethouder 

aangegeven in dezelfde richting als dat mailtje, dat het toch wel degelijk in lijn ligt met het besluit van het 

college. Ja, voorzitter, dit wekt geen vertrouwen bij burgers, dit wekt bij burgers verwarring. En aan die 

verwarring, voorzitter, moet ook dan een einde komen daar hebben die burgers recht op. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik heb een vraag voor meneer Van Gestel van de VLP. Hoor ik u 

zeggen dat u eigenlijk twijfelt aan de woorden van de heer Polderman. Hij heeft net een duidelijk 

statement afgegeven dat de locatie aan de Wouwseweg niet meer in beeld is. Dit is een combinatie met 

zijn toelichting dat we nu uitgaan van het nieuwe Regionale Kompas dat we net hebben vastgesteld in 

deze zelfde raadsvergadering, ook een logisch antwoord. Maar u twijfelt daar nog aan, heb ik dat goed 

begrepen? 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als er een convenant ligt met drie partijen waarvan er één zegt het 

gaat niet door op die locatie en de andere twee waar een handtekening onderstaat die wapperen er mee 

richting de krant en die schrijft dat op, ik geloof BN DeStem, kan ik ook niks aan doen en die schrijven 

letterlijk dat die partijen het college gaan houden aan de afspraak dat het daar komt als het geld er wel is 

dan is het toch tegenstrijdig met elkaar wat ik hier hoor en wat die partners zeggen. Tenzij die afspraak 

opgezegd is, dan hoor ik dat graag als raad lijkt me toch belangrijk, voorzitter.  

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: En een Regionaal Kompas dat ook is vastgesteld met de regio 

gemeenten heeft voor u geen waarde? 

 

De heer VAN GESTEL: Dat Regionaal Kompas is niet vastgesteld met die partners het is een convenant 

apart getekend, dat heeft niets met dat Regionaal Kompas te maken. Dat Regionaal Kompas is waarom 

ik hoor dat is een doodlopende weg, dat link ik aan elkaar.  

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, ik ben nog niet tevreden met uw antwoord maar ik wil ook 

graag dan even nog het antwoord van de wethouder horen.  

 

De heer VAN GESTEL: Ik kan het helaas ook niet mooier maken dan het is, ik hoor tegenstrijdigheden. 

Twee partners zeggen A, de wethouder zegt B. Er zijn gezichten, twee gezichten. Eén uit de 

Beheersgroep, één als wethouder en bestuurlijke verantwoordelijke op dit dossier. De ene week die 

bouwvergunning nee er wordt niet gebouwd die wordt wel teruggegeven, de ander week nee die wordt 

niet teruggegeven maar ga er van uit dat de financiering niet rondkomt. En de andere week krijgen wij 
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informatie dat we toch maar een moreel appel hebben gedaan aan Bergen op Zoom toch maar extra geld 

ergens vandaan te toveren. We geloven er niet in, maar als het per ongeluk morgen op de bankrekening 

wordt gestort ja, voorzitter, dan wordt er dus wel gebouwd aan de Wouwseweg. En daar zit wel een 

gevaar, voorzitter. En voorlopig vinden wij dat betreurenswaardig. En in hoeverre wij daar uiteindelijk nog 

een reactie aan moeten verbinden of een wens of een uiting aan moeten geven is voor ons nog in het 

ongewisse, maar betreurenswaardig is het allerzekerst. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, meneer Van Gestel. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks was eigenlijk niet voor deze interpellatie en de 

vragen hadden wat ons betreft ook schriftelijk beantwoord kunnen worden. Er was een mededeling over 

de financiering waarin eigenlijk staat dat er nog niets bekend is en daarom hadden wij dat wel heel graag 

in de Commissie behandeld van januari. GroenLinks wil het democratisch proces niets in de weg leggen, 

maar het debat moet wel een duidelijk doel hebben. En streven naar volledig ruisvrij gaat in dit dossier 

nooit lukken voorspelt GroenLinks. Daarvoor is het politiek gewoon te leuk gevonden. Belangrijk wordt het 

in ieder geval wel gevonden, maar misschien niet om de redenen die de wethouder denkt. Niet één van 

de vragen gaat over de doelgroep en GroenLinks kan zich toch niet helemaal aan de indruk ontdekken, 

onttrekken dat hier munitie verzameld wordt. De woorden juist, volledig en tijdig zijn alweer gevallen. En 

waarschijnlijk gaan we daar nog wel even mee door, voorspelt GroenLinks. Nu het debat, nu het toch op 

een debat aankomt wat is dan de politieke visie van GroenLinks? Die willen we dan natuurlijk best even 

kwijt. De hele vorm woonvoorziening komt eigenlijk voort uit een tijd dat bouwen voor zorg nog lucratief 

was, een WSG is daar een mooi voorbeeld van en we kennen ook de gevolgen van die acties. De tijd is 

inmiddels gewoon helemaal anders geworden. Bovendien was er in die tijd, nou ja vanaf 2007, 2008 is er 

een soort arbitraire scheiding gemaakt tussen Bergen op Zoom en Roosendaal met drugsproblematiek en 

alcoholproblematiek, beide de groepen ook met psychiatrische problemen. Eigenlijk is toen het systeem 

boven de mens gesteld, als je kijkt naar het bouwen voor geld, zorgfinanciering was interessant in die tijd 

plus inderdaad een soort van rare verdeling van menssoorten dan kun je niet zeggen dat daar echt 

maatgericht gedacht is. In Roermond hebben ze destijds zo‟n woonvoorziening uit de grond gekregen  en 

eigenlijk hebben ze er daar een beetje spijt van heb ik begrepen omdat 24 mensen met een zelfde 

problematiek op een kluitje bij elkaar toch niet zo heel goed blijkt te werken. De VLP heeft een 

initiatiefvoorstel willen, willen indienen en dat is teruggetrokken. De belangen van VLP en de heer Van 

Gestel maakte er daarnet ook geen geheim van die waren duidelijk.  De woonvoorziening liever niet op 

die plek, daar is nooit een geheim van gemaakt. En vandaar dat ik ook het punt van VLP wel begrijp van 

gaan die organisaties er niet alsnog mee vandoor. Ik kan me voorstellen dat vanuit die belangen gedacht 

dat een zorg is. GroenLinks hoopt inderdaad ook van niet, omdat het hele concept een achterhaaldheid 

heeft waar we niet blij mee zijn. En we horen eigenlijk ook van de wethouder dat dat ook ondersteund 

wordt in de regio dat dat concept eigenlijk geen kans meer van slagen heeft. En daar heeft de VLP ons 

wel een en ander inhoudelijk aangereikt en we hebben er vooral van geleerd dat een mix van een kleine 

woonvoorziening voor mensen die dat nou eenmaal echt nodig hebben, housing first, Skaeve Huse en 

nog wat andere maatwerkoplossingen eigenlijk een beste oplossing, het beste recept is voor deze 

mensen. Over die financiering, dat GGZ C-pakket waar dan de zorg uit betaald moet worden dat zit 

gewoon in de Wmo dus de kans dat er extra geld komt van VWS schat GroenLinks ook wel in als nihil, of 

nul.  Het hele idee van die woonvoorziening is inderdaad een achterhaald concept. Het moet echt anders, 

maatwerk, out reachend naar deze mensen, wat heb jij nodig in jouw problematiek en dat moet gevraagd 

worden aan die mensen. Het gaat maar om 24 mensen, dat zijn twee voetbalelftallen en twee trainers, 

vier grote gezinnen en meer is het gewoon ook niet. Samenwerking met woningcorporaties en gewoon 

aan de slag gaan. De mens centraal zetten en niet het politieke spel, organisatiebelangen of gemeente 

belangen. En als we dat kunnen, dan kan volgens GroenLinks het eigenlijk zo geregeld zijn. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Het woord is aan de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de laatste vraag, vraag 16 werd door het college duidelijk 

beantwoord. Het antwoord was een volmondig nee. Dus daarmee is wat dit college betreft de 

woonvoorziening aan de Wouwseweg voor chronisch drugsverslaafden daarmee dus definitief van tafel. 

Dat stellen we vast. Wat we er verder ook van vinden, voorzitter. Uit de beantwoording maak ik ook op dat 

het college zegt we laten de doelgroep in ieder geval niet in de steek, nou dat is dan ook weer 
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hoopgevend nieuws. Maar vervolgens zegt de wethouder dat hij in zijn beantwoording alleen nog maar 

praat over beschermd wonen. En als de vraag is gesteld en zijn antwoord is gegeven over de 

ondersteuning met betrekking tot de zorgfinanciering dan zegt de wethouder natuurlijk ik wil alleen maar 

meer geld hebben, maar de vraag was hoe verhoudt zich dat hard mee lobbyen voor de zorgfinanciering 

voor de woonvoorziening. De vraag was niet geld binnenhalen voor beschermd wonen. En graag straks 

ook van de wethouder opnieuw antwoord. Gaat hij zich sterk maken voor die zorgfinanciering voor de 

woonvoorziening? Dat je ook geld nodig hebt voor beschermd wonen dat is helder, dat snappen we met 

elkaar. Dan verwijst de wethouder naar de beantwoording of naar het bestuurlijk overleg van 13 

november en hij verwijst naar een schriftelijke verklaring. Ik neem aan dat wij die als raad ook beschikbaar 

gesteld krijgen, dat zou ik in ieder geval zeer op prijs stellen. Wat de wethouder voorleest is dat er wel een 

oplossing moet komen, maar het zal in ieder geval niet in Roosendaal zijn aan de Wouwseweg. Dus 

blijkbaar zegt ook de gemeente Bergen op Zoom bij monde van het college de woonvoorziening 

Wouwseweg is daarmee van tafel. En graag nog even een bevestiging daarover. Ja, dan de discussie 

over de maatschappelijke kosten, dat is inderdaad lastig, wat zijn maatschappelijke kosten, het zijn 

verschillende potjes, justitie, veiligheid, openbare orde en als die potjes nou inderdaad bij elkaar zouden 

worden gevoegd dan had je inderdaad misschien wel voldoende geld gehad ook voor die structurele 

zorgfinanciering. Maar daar zijn we het wel mee eens, voorzitter, wat de wethouder daarbij beantwoord 

heeft. De mail of in ieder geval de tekst die wij als bijlage hadden toegevoegd aan de interpellatiedebat, ik 

begrijp van de wethouder dat dat een mail was van hem, een informeel mailtje, aan Anita van Dijke, ik laat 

het maar even voor hem. Maar in dat mailtje wat de wethouder wel erkent dat hij dat gestuurd heeft kun je 

alleen maar afleiden dat de wethouder dat mailtje schrijft als wethouder, hij schrijft het niet als 

buurtgenoot, hij zegt letterlijk in het mailtje ook ik heb de raad erover geïnformeerd op die wijze. Nou, die 

ik kan alleen maar verwijzen naar wethouder Polderman, want buurman Polderman heeft in deze raad 

nog nooit gesproken over dit onderwerp, dus daarmee heeft de wethouder dus wel in ieder geval namens 

het college een reactie gestuurd. Hij geeft nu aan dat het niet het formele standpunt is van het college 

maar toch, voorzitter, is het wel nou ja vervelend dat een wethouder over zo‟n gevoelig onderwerp daar 

toch meent te informeren, communiceren met betrokkenen in het dossier. Wij vinden dat niet handig, 

voorzitter en wij willen de wethouder vragen dat in het vervolg ook niet meer te doen. Alleen maar als 

wethouder te informeren en dan zeker ook in afschrift naar de gemeenteraad. De discussie over het 

Regionaal Kompas ja, ook dat is weer zo‟n welles-nietesspelletje aan het worden. In het Regionaal 

Kompas daar staat in de bijlage en uiteindelijk op bladzijde 45 wordt verwezen naar bladzijde 42 en 43, 

daar staat dus een kopje conclusies en dan wordt dat als volgt verwoord, uit voorgaande paragrafen 

onder andere die bladzijde 42-43 is gebleken dat een aantal initiatieven zijn opgestart maar nog niet 

tijdens deze periode zijn gerealiseerd en moeten wel gerealiseerd worden. En dan gaat het over 

inderdaad over die Skaeve Huse, maar het gaat ook over de realisatie van een woonvoorziening voor 24 

chronische verslaafden. 

 

De VOORZITTER: Denkt u aan uw termijn? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik ga afronden, voorzitter. En mijn vraag is dan, welke waarheid. Als we dit 

met elkaar hebben afgesproken in het Regionaal Kompas, dit zijn de conclusies en we spreken dit af 

zwart op wit, we hebben het zojuist vanavond aangenomen en dan vervolgens in dit interpellatiedebat 

zegt de wethouder ja wat daar staat dat is dus dan niet meer waar. Gaarne uitleg van de wethouder hoe 

dat nou eigenlijk zit, voorzitter want de enige duidelijkheid, en ik ga afronden, de enige duidelijkheid die 

vanavond ontstaat is dat dit college heeft uitgesproken dat de woonvoorziening Wouwseweg er nooit gaat 

komen als ik het maar even op mijn manier samenvat, die duidelijkheid hebben we. Maar terecht dat mijn 

collega van de VLP zei wat is de waarde daarvan. Hoeveel zekerheid kunnen wij nu bieden aan de 

omwonenden, aan de doelgroep, aan de centrumgemeente. Het blijft dus mistig. En daarmee kom je 

inderdaad uiteindelijk ook tot de vraag van zijn we dan als raad juist, volledig en tijdig geïnformeerd in het 

verleden maar ook nu. En laat ik daar vanavond dan nog maar geen eindoordeel over vellen maar de 

Nieuwe Democraten krijgen wel steeds meer twijfels of wij als raad altijd wel op de juiste, volledige, tijdige 

manier zijn geïnformeerd. We zullen ook nu naar aanleiding van dit interpellatie…. debat, verder gaan…. 

 

De VOORZITTER: Ja, nu moet u echt, echt….ja 

De heer SCHIJVENAARS: Gaan onderzoeken wat nu echt, echt waar is. 
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De VOORZITTER: Ja. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Dat is niet het geval, dan reactie van de 

wethouder. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik constateer dat de inbreng van de VLP de heer 

Van Gestel, ja die heeft het over verwarring, maar ik heb toch sterk de indruk dat u uw verwarring wat 

koestert. Het lijkt wel of u dat fijn vindt dat die verwarring blijft bestaan, ik probeer hier zo transparant 

mogelijk te zijn, u krijgt alles van ons zelfs kattebelletje zitten bij de stukken, dus hoe transparanter 

kunnen wij nog zijn. Ja, als er nou een verschil was tussen het kattebelletje wat ik als persoon en als 

wethouder, want er zit geen enkel licht tussen. Ik ga hier niet zeggen van ja maar want de persoon Hugo 

Polderman vindt iets anders dan de wethouder, nee daar staat precies dezelfde lijn in als dat wij als 

college doen. Het enige verschil is dat de formuleringen wat losser zijn omdat ik dat in een informeel 

berichtje heb gedaan, maar inhoudelijk staat daar precies hetzelfde in. Dus dat u probeert daar licht in de 

vinden ja succes ermee maar dat zult u toch echt niet vinden. En de verwarring, ja als u dat wilt koesteren 

dan is dat voor uw verantwoordelijkheid. Ik probeer hier zo transparant mogelijk te zijn en de raad zo 

volledig en zo open en zo tijdig mogelijk te informeren als het maar kan.  

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, aan dat laatste zou ik bijna niet willen twijfelen, ware het niet dat ik 

dus wel in de krant lees en u moet maar zeggen of het wel of niet waar is, dat Novadic Kentron en Aramis 

zeggen we houden ons aan de contracten die we in 2011 hebben gesloten, dus wij zijn helemaal niet 

voornemens om een of andere bouwvergunning terug te geven.  

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, u snapt toch wel dat de afwikkeling van iets dergelijks dat dat af en 

toe lastig is. Ik probeer uit te leggen dat en wat dat betreft vind ik dat mevrouw Koenraad daar wijze 

woorden over heeft gesproken over hoe de tijden zijn veranderd en dat er enige ruis op dit dossier zal 

blijven bestaan, nou als het gaat over de afwikkeling wie daar nou ook verantwoordelijk is, u snapt toch 

wel daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid. AlleeWonen heeft kosten gemaakt om die plannen te 

maken. Ja, daar krijgen we nog een discussie over. Dus dat zij niet meteen zeggen van over en klaar nou 

goed we zien elkaar volgende keer wel dat snap ik ook nog wel. Dus zo zit dat en dat moet u toch 

begrijpen, dat daar nog enige afwerk werk te doen is voor ons allemaal als partners dat is wel duidelijk ja. 

 

De heer VAN GESTEL: Dus eigenlijk, voorzitter, loopt u graag een beetje op de muziek vooruit te 

marcheren.  

 

De heer POLDERMAN: Dat doe je als wethouder vaak natuurlijk, je moet een beetje visie vooruit hebben. 

 

De heer VAN GESTEL: U kunt dat doen, maar dan is mijn laatste vraag, voorzitter. Dan neem ik wel aan 

dat alle juridische procedures die rondom dat perceel en plot in gang zijn gezet inmiddels door de zijde 

van de gemeente zijn gestaakt.  

 

De heer POLDERMAN: Daar hebben wij u ook antwoord op gegeven. We hebben gezegd het 

bestemmingsplan blijft zoals het is, dus het blijft een bestemming maatschappelijke voorzieningen. En de 

woonvoorziening of de omgevingsvergunning is afgegeven, dat is ook precies het punt. Die kunnen wij 

niet terugtrekken, die is afgegeven. Dus die moet gewoon, degene die die krijgt, hij is alleen nog niet 

onherroepelijk omdat er allerlei procedures lopen, dat weet u ook. Maar zolang die eigenaar van die 

vergunning niet zegt ik lever hem in, is die vergunning daar. Dat is nu eenmaal zo. En ik heb gezegd die 

gaat die inleveren, want je kunt alleen maar een vergunning hebben, daar heb je wat aan als je hem ook 

daar daadwerkelijk kunt gaan bouwen. Dus dat heb ik ook in dat informele mailtje naar mevrouw Van Dijk 

uitgelegd. Aramis gaat bouwen, maar Aramis gaat pas bouwen als er een exploitatie onder zit Novadic 

Kentron heeft voor ons een exploitatie gemaakt nou dat komt uit op jaarlijks 1,3 miljoen. Wij hebben als 

wethouders geconcludeerd nou dat is dus iets wat het niet gaat worden.  Zo simpel is het. En als u dat 

verwarrend blijft vinden, ja sorry maar duidelijker kan ik het niet maken. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een vraagje? 
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De heer SCHIJVENAARS: Je komt op een gegeven moment terecht in de bekende stel-dat discussie. 

Kijk u hanteert de stel-dat argumenten, u bent overtuigt dat die zorgfinanciering nooit gaat komen dus 

vervalt ja een sluitende exploitatie, dus zal Kentron en dus zal de woningcorporatie, etcetera niet gaan 

bouwen. Dat is uw redenering. Al eerder heb ik u gevraagd gegeven het feit dat volgens onze informatie 

nog steeds de centrum gemeente er alles aan doet om met de Staatssecretaris tot een oplossing te 

komen voor die zorgfinanciering van 1,3 miljoen. Dan zou het ook zomaar kunnen zijn als dat wel gaat 

lukken, waar we nu zitten gaat dat absoluut niet lukken dan heeft u gelijk. Als het wel gaat lukken dan 

heeft u gewoon te maken met een afgegeven omgevingsvergunning, dan ligt er een overeenkomst tussen 

Kentron en de woningcorporatie. Gaat u dan als college daar helemaal voor liggen om te verhinderen dat 

die woonvoorziening Wouwseweg daar gaat komen? Want dat zou dan logisch zijn gegeven uw antwoord 

op de laatste vraag. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dat zijn zoals de heer Schijvenaars terecht opmerkte allemaal als-

dan vragen. Maar meneer Schijvenaars ik vraag u, als u nou eens een keer luistert naar de inbreng van 

anderen. Als u nou eens luistert naar wat mevrouw Koenraad heeft gezegd, die heeft precies geschetst in 

betere bewoording kan ik dat niet doen, dat de situatie wat ontwikkeld is. Het denken over zorg is ook 

veranderd. Nog afgezien van de bezuinigingen. Dus dit wordt het gewoon niet, dit is een concept en in 

tegenstelling tot meneer Van Gestel was ik niet blij als je moet constateren dat het niet doorgaat, want ik 

vind het concept dat hebben wij ook in discussie in het Regionaal Kompas uitvoerig met elkaar gedeeld, 

het concept in de ideale wereld als er geld genoeg was, geen economische crisis, was dat zo gek nog 

niet. Aan de andere kant is wat mevrouw Koenraad terecht zegt ook vanuit, niet alleen financiële 

overweging, ook vanuit zorginhoudelijke redeneringen is daar wel een vraag bij te stellen. En de scheiding 

die gemaakt is tussen alcoholverslaafden en drugsverslaafden is ook veranderd om daarover te denken. 

Dus het denken zoals dat was in 2009 toen we hiermee begonnen, is ook doorgegaan en daarboven is 

nog een economische crisis gekomen die de zaak ook nog eens gecompliceerder maakt. Dat alles bij 

elkaar leidt ertoe dat we zeggen, dit wordt het dus niet. 

 

De VOORZITTER: Ja, anders vallen we in herhaling en de antwoorden worden niet anders en uw vragen 

worden niet anders, dat constateer ik dan ook maar.  

 

De heer POLDERMAN: Nee, precies, voorzitter. Terecht dat u dat constateert, want over het Regionaal 

Kompas nogmaals de conclusie van de heer Schijvenaars dat in het Regionaal Kompas wat u zojuist 

heeft vastgesteld dat er echt wel staat dat die woonvoorziening er komt. Ja, dat blijf ik herhalen en 

inderdaad dan kunnen we een hele avond nog lang, ja ik heb alle tijd, maar u niet, tenminste u moet gaan 

werken ik morgen ook maar ik werk nou ook dus wat dat betreft, maar dus dan, dan laten we daar dan 

niet mee bezig houden. In het stuk zelf staat op bladzijde 19 exact dat er alternatieven worden gezocht 

voor. 

 

De VOORZITTER: Goed. Van de zijde van u raad, tweede termijn. Wie heeft daar aan, anderen dan 

reeds gesproken in de eerste termijn, behoefte? Ja? U weet het zeker? Ja? Mevrouw Van den 

Nieuwenhof. Anderen nog? Dan doe ik zo de eerste termijn sprekers nog wel eventjes maar dan 

beginnen we nu met mevrouw Van den Nieuwenhof van de fractie van het CDA. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Dankzij de indieners van het 

interpellatieverzoek, die drie partijen is er vanavond wel wat duidelijkheid gekomen. Daarvoor wil ik hen 

bedanken, ook voor deze gelegenheid. Ik wil ook even de wethouder, heeft voor de duidelijkheid gezorgd 

hij gaf duidelijke antwoorden. Het CDA betreurt het dan ook dat het dan nog partijen zijn die liever toch 

mist willen laten blijven hangen over het dossier. Het CDA kijkt ook graag vooruit wij blijven toch bezorgd 

over de doelgroep van de verslaafden, want ook de drankverslaafden vallen hieronder en niet alleen de 

drugsverslaafden. In het nieuwe Regionaal Kompas staat dat er dus gezocht wordt naar alternatieven. Ik 

zou wel nog graag van de wethouder willen horen in welke denkrichtingen gaan die alternatieven. 

Misschien kan de wethouder daar al iets over zeggen. En ook op welke termijn kunnen wij daar ideeën 

over tegemoet zien, want in het Regionaal Kompas staat wordt gestart met het zoeken naar alternatieven 

in 2014 en dat gaat de komende jaren nog door. Dus wij willen toch graag een blik, ja een stip aan de 

horizon of een blik vooruit. Misschien wil de wethouder daar iets over zeggen. Dank u. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van de Nieuwenhof. Geen anderen? Ja, meneer Van Poppel. 

 

De heer VAN POPPEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de SP is het helder. We danken de wethouder 

voor de antwoorden. En het is mooi om te zien dat Roosendaal in ieder geval opvang heeft voor  

vergaderverslaafden.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. We.. Ja, de heer Yap, Partij van de Arbeid. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, het CDA dankt de indieners van het verzoek van het interpellatieverzoek in 

ieder geval voor dit onderwerp, omdat hiermee meer duidelijkheid is gekomen dat de Wouwseweg als 

locatie niet meer in beeld zou zijn. Ja, voor de PvdA, we denken als, als PvdA denken wij dat het toch nog 

niet helemaal is afgelopen en dat er toch nog wat onduidelijkheden blijven en dat is echt niet in de zin dat 

partijen daar baat bij hebben om mist op te trekken. Nee, het interpellatieverzoek is juist gedaan om 

duidelijkheid te krijgen. Maar ik kan niks anders dan de feiten nog eens opsommen en achter elkaar 

zetten, waaruit blijkt dat eigenlijk de wethouder een beetje nog steeds in spagaat zit ten aanzien van de 

afspraken die voorliggen. Ik begrijp dat er naar alternatieven wordt gezocht. Zo staat het ook in het 

Regionaal Kompas en zo staat het ook opgenomen in diverse antwoorden op vragen van onder meer de 

Nieuwe Democraten. Het betoog van GroenLinks was in die zin ook helder dat de alternatieven ook qua 

inhoud wellicht nopen tot andere oplossingen dan woonvoorziening. Maar aan de andere kant zien we 

nog steeds dat Bergen op Zoom als centrum gemeente uitgangspunt heeft genomen om bij het Rijk 

financiering te vragen voor, voor deze woonvoorziening en volgens mij niets meer en niets anders. In 

ieder geval niet financiering voor aanvullende zorgkosten of iets dergelijks, dus wat dat betreft is er wat de 

PvdA-fractie gezien nog steeds geen duidelijkheid omdat ook nog eens en daar doelden de heer 

Schijvenaars en de heer Van Gestel ook nog op, dat er nog steeds een realisatie overeenkomst ligt die 

niet is ontbonden waarvan de partners zeggen wij gaan door. Er ligt ook nog een omgevingsvergunning, 

nou dat zullen we zien of die onherroepelijk wordt. En de alternatieven zijn in die zin ook nog niet in beeld, 

dus, dus kortom als we dat nog eens opsommen ik denk dat er tot op heden nog geen duidelijkheid is en 

dat er nog ook geen duidelijk statement ligt van de wethouder want hij geeft zelf nog aan in antwoorden 

op de Nieuwe Democraten op 24-uurs vragen van 9 november als er aanvullende financiering komt, als 

die financiering op één of andere manier toch mogelijk blijkt dan is er een nieuwe werkelijkheid. En die 

werkelijkheid kan dan zijn, dat is die stel-dat vraag, dat de Wouwseweg als locatie voor een 

woonvoorziening volgens mij nog steeds vol in beeld is. Gelet ook nogmaals op de afspraken die de 

gemeente heeft, de zes gemeenten hebben met AlleeWonen en Novadic Kentron. Dus een duidelijk 

statement, wij betwijfelen het. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog anderen dan de eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar 

de heer Van Gestel.  

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Yap, geenszins mist. Als de 

mist wordt gecreëerd en waarschijnlijk zijn wij dan de VLP de enigen met een abonnement op BN 

DeStem. Als de mist wordt gecreëerd door partijen waar de gemeente een contract mee afsluit en er 

wordt het vanavond gesuggereerd dat ze dat doen om uiteindelijk geld te vangen, dan is de uitspraak dat 

de hostel niet doorgaat van een maand geleden, veel te prematuur. Gevaarlijk voor uw positie, gevaarlijk 

voor de gemeentekas. Dan moet u echt niet voor de muziek uit gaan lopen. En voorzitter ik richt me dan 

ook tot de wethouder met het advies dat ook nooit meer te doen. Onthoudt u zich dan alvast van een 

blijde boodschap als u nog niet weet hoe de partijen met wie u een contact heeft daarop gaan reageren. 

Want na vanavond zullen die partijen morgen waarschijnlijk u gaan bellen en ik weet niet hoe duur dat 

kaartje dan gaat worden, maar ik hoor het dan graag van u. Ik zou daarom graag een raadsmededeling 

ontvangen als de afwikkeling ook finaal is, voorzitter, zodat we in kennis kunnen worden gesteld van die 

afwikkelingen. Zeer onverstandig, onstuimig. Ach ja, voorzitter, ik snap het wel in uw enthousiasme loopt 

u voor de fanfare al de bocht om maar het zou u sieren toch  wat meer terug in de optocht te gaan staan. 

Misschien achter de fanfare en dan niet voor de muziek, achter de muziek. En voorzitter nog een keer 

mist die ontstaat helemaal niet door partijen die vragen stellen om juist mist te laten verdwijnen, maar 

door anderen die openingen en mogelijkheden niet uitsluiten. En dan voorzitter, is het nooit keihard dat 

het er niet komt als het juridisch gezien nog steeds kan en daarmee, voorzitter, kun je nooit een uitspraak 

hard maken het komt er niet. Punt. Of we moeten meer weten dan dat er ons wordt verteld en dan kom je 
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op een vlak waar wij als VLP liever niet op geraken. Zeker niet in uw prille beginfase. En dat, voorzitter, 

ronden wij tot een conclusie, dat de bewoners daar waar wij zij aan zij staan dat die bewoners daar nog 

steeds natuurlijk willen dat het niet doorgaat, hopen dat het niet doorgaat, maar waarschijnlijk na 

vanavond nog steeds niet de 100% zekerheid hebben die ze hadden willen hebben. En dan blijft er altijd 

een beetje mist, maar ik kan u goed zien.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Koenraad. Behoefte aan een tweede termijn? 

Dat is niet het geval. De heer Schijvenaars? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, soms hoop je dat het interpellatiedebat leidt tot echte duidelijkheid 

dat je kunt afsluiten. Het is vanavond in ieder geval duidelijk geworden dat de opvatting van het college 

volmondig tegen de woonvoorziening Wouwseweg is. Dat is in ieder geval een winstpunt van vanavond, 

er komt daar geen woonvoorziening. Maar wat is het waard, mijn collega van de VLP zei het al en ik 

herhaal het maar even in mijn woorden, kan het college het ook waarmaken? Want op onze vragen van 

stel- dat dan geeft het college geen antwoord. Maar het college doet vervolgens exact hetzelfde maar dan 

omgekeerd, zij redeneren stel-dat het toch niet gaat komen die zorgfinanciering, dan is de rest ook van 

tafel. Het zal dus ook nog steeds verwarring opleveren en ik verwacht ook dat morgen Kentron en de 

woningcorporatie ook zullen gaan bellen van wat is het nou allemaal waard. Maar ik verwacht ook dat 

Bergen op Zoom gaat bellen hoe gaan we dit waarmaken met elkaar, want we moeten natuurlijk niet 

vergeten dat deze doelgroep er wel is, wat we er ook allemaal van vinden. En met elkaar hebben wij die 

verantwoordelijkheid om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en dus moeten wij met 

elkaar op zoek gaan naar duurzame oplossingen. We hebben acht jaar lang met elkaar geïnvesteerd in 

dit hele proces met vallen en opstaan, daar is van alles en nog wat in misgegaan. En wat is nu het 

vervolg? We gaan alternatieven zoeken, wanneer komen die alternatieven, wanneer gaan we het daar 

over hebben. Voorzitter, soms denk je ook wel eens het zou mooi zijn als we een keer een gezamenlijke 

raad zouden hebben met de gemeente Bergen op Zoom. En misschien komt dat wel een keer zo‟n 

gezamenlijke raad als de gemeenten gefuseerd zijn, wellicht ooit. Want het is toch merkwaardig, 

voorzitter, dat we nu hier een opvatting hebben van het college het gaat er absoluut niet komen en dan 

heb je gelijk de vraag onderkent de gemeente Bergen op Zoom dat ook? Nou volgens de wethouder is 

dat absoluut waar want hij verwijst naar een schriftelijk verslag van een Bestuursoverleg van 11 of 13 

november. Dus blijkbaar is het waar. Dan horen we ook graag de komende dagen via het college dat het 

college van Bergen op Zoom absoluut 100% ondubbelzinnig het eens is met het verwoorde standpunt 

wat hier vanavond is verwoord. Dat is toch het minste wat we dan moeten verwachten. En ik vraag aan 

de wethouder om dat ook in gang te zetten, dat wij zo‟n verklaring gaan krijgen, want dan kunnen we met 

elkaar definitief besluiten en ook waarmaken dat die woonvoorziening aan de Wouwseweg er nooit gaat 

komen. En dan dat puntje waar de wethouder niet meer op terugkwam maar hij zegt natuurlijk wil ik meer 

geld en dan verbindt hij dat met de beschermd wonen project waar ook nog één komma zoveel miljoen 

tekort in zit. En op mijn vraag in mijn vorige termijn betekent dit dan dat u de lobby voor die 

zorgfinanciering koppelt aan in zijn algemeenheid voor zorg of koppelt aan die woonvoorziening. 

Misschien kan de wethouder daar in zijn slotwoord alsnog een keer een antwoord op geven, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dank u. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik denk dat we nog niet klaar zijn met dit debat, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Nee, maar nu wel. Wethouder, wethouder Polderman. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, ik was de eerste termijn van dit debat begonnen met mijn vreugde 

uit te spreken dat ik vond dat het signaal vanuit Roosendaal naar Bergen op Zoom positief zou zijn dat 

Roosendaal dit probleem serieus neemt. En dat wil ik toch graag nog benadrukken, want ik denk dat dat 

de kern van dit debat moet zijn. En ik sprak onlangs burgemeester Petter in één van onze bijeenkomsten 

en die zei van ja als het dan niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. En dat zijn 

verstandige insteken als pragmatisch politicus moet dat. Dus wij delen met Bergen op Zoom dat wij 

inderdaad die koers hebben verlegd, zo simpel is dat. Ik heb u net die verklaring voorgelezen en zo moet 

het dan maar. Het CDA vraagt dan ja zeg eens welke alternatieven denk je dan aan? Ja, daar zijn we nog 

niet zo ver dat wij u daar heel erg bevredigend op kunnen antwoorden, maar het is wel ook in de lijn zoals 
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mevrouw Koenraad dat heeft gezegd die grootschaligheid is anders en je ziet ook nou een 

terugtrekkende beweging van Novadic Kentron die zegt van die begeleiding dat doen we niet meer, wij 

zijn trekken ons terug op onze core business van verslavingszorg. En juist in die begeleiding zullen we 

gewoon andere partners misschien moeten gaan zoeken en vinden. Dus dan kom je toch meer op 

concepten als housing first maar dan moet je wel zorgen dat die begeleiding er is. En het concept van 24 

mensen bij elkaar zetten en 24 uur zorg daarop leveren dat is iets wat niet meer bij deze tijd past. Dus je 

moet dan veel meer naar kleinschalige huisvesting doen en die begeleiding daar dan op zetten en niet 

alleen maar mensen hun medicijnen geven of hun dope maar ook die begeleiding daar op zetten. Dat zijn 

de alternatieven die moeten worden ontwikkeld. Voorzitter, de PvdA die is bang dat wij in een spagaat 

zitten, ja dat is toch niet zo. Natuurlijk is het zo dat je aan het denken bent van hoe moet dat nu. Aan de 

ene kant wil je gewoon graag je zorg bieden aan de andere kant zeg je ja dit wordt het niet. Ja, dat is 

geen spagaat, dat is gewoon enerzijds realistisch zijn en zeggen van hoe ziet de situatie in elkaar en 

anderzijds gewoon idealen hebben en zeggen nou in een ideale omstandigheden zou wellicht een 

concept zoals het ooit bedacht is misschien wel de beste manier zijn, dat staat ook in het Sociaal Kompas 

nog. Daar staat tegenover dat er dat heb ik net gezegd met name met dank aan de bijdrage van mevrouw 

Koenraad ook daar gaat inhoudelijk het denken door en dat heb je bij dit soort langlopende dossiers dan 

wordt je af en toe ingehaald door nieuwe inzichten. Ja, dat is ook zo. Ja, voorzitter de heer Van Gestel die 

geeft mij een advies en daar ben ik altijd als beginnend wethouder, als ik een advies krijg van een ervaren 

politicus als de heer Van Gestel altijd blij mee, daar ga ik zeker het mijne mee doen. Dank u wel voor uw 

advies. Dan de heer Schijvenaars, dat blijft toch een welles-nietesspelletje en ik denk daar heb ik eigenlijk 

geen nieuwe argumenten gehoord dus ik denk dat we daar maar een punt achter moeten zetten. Hij zet 

het niet, nou ja ik zie het dan wel. Als u denkt van ja de wethouder is hier toch onvoldoende dan moet u 

een motie gewoon afkeuren of wantrouwen indienen, dan zien we dat wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, lok nou niks uit. 

 

De heer POLDERMAN: Nou ja. 

 

De VOORZITTER: We snappen het allemaal. Als ik het goed zien dan hebben wij het interpellatiedebat 

voor dit moment gevoerd zoals het is gevoerd, dat betekent dat wij toe zijn aan de sluiting. 

 

8. Sluiting 
De VOORZITTER: Namens het college wens ik u allen voor u en uw privé, uw naasten, vrienden, 
bekenden, familie mooie kerstdagen, mooi oud en nieuw wisseling met hoop ik niet te veel 
vuurwerkoverlast, maar daar doen we ook ons best op om dat binnen de perken te houden. En dan 
zien wij u allen graag terug 5 januari, maandag 5 januari 19.30 uur nieuwjaarsreceptie hiernaast in de 
St. Jan, dus u allen zeer welkom. En gebruik de dagen die nou komen nou ja met familiediners de 
heer Hertogh had het er al een beetje over. Ik hoop dat het smaakt het diner, maar goed smaken 
verschillen maar laat dat ook maar gaan, maar dat u in de geborgenheid van uw privé de tijd heeft 
voor reflectie wat heb ik nou gedaan in 2014 waar sta ik nu en wat is mijn input voor 2015 om daar 
weer een mooi politiek bestuurlijk jaar van te maken ook in het belang van onze gemeente en haar 
inwoners, dat is mijn kort stichtelijk woord, want ik wist, als de interpellatie er niet geweest was had ik 
een prachtige redevoering gehouden, maar ja u wilde een interpellatie dan ken ik mijn plek en kort 
mijn termijn in. We drinken beneden nog even een glaasje op het einde van het jaar en wensen u 
alvast nogmaals wel thuis en ontzettend mooie dagen voor straks. Dank u wel. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 23.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 11 februari 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


