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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 10 DECEMBER 2015 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.00 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. B-categorie 
a. Voorstel 55 Herfinanciering Borchwerf II CV 
 
4.Sluiting  

 
Aanwezig: 

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

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

De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers 

(CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. 

van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen 

(CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), 

A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 

Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. 

Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig: 

R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), 

C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), J.F.A. Heeren (VLP), E.J.C. Matthijssen (VVD), C.A.E.M. van Poppel 

(SP). 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, het, als u uw plaatsen zou willen innemen het 
is 19.00 uur en ik wil toch nog op tijd beginnen om ook weer op tijd met alles proberen te eindigen. Ik 
open deze raadsvergadering. En begin met het afmelden van de leden Derks, Koenraad, Van 
Broekhoven, Gabriëls en Matthijssen. En later zullen binnenkomen de heer Heeren en de heer Van 
Poppel. Dat… En de heer? O ja, ja dat voegt u nu toe. U stond er, maar het is uw buurman. En de 
heer Emmen. Goed. Dat is tot dusver gemeld bij het, bij de griffie dus we kijken wel wie verder de 
vergadering nog binnenwandelt. De heer Emmen is er. Ja. Welkom.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsvergadering, u gaat akkoord met het enige ook 
agendapunt wat opgevoerd is voor vanavond? Dat is het geval.  
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3. B-categorie 
a. Voorstel 55 Herfinanciering Borchwerf II CV 
De VOORZITTER: Dan gaan wij meteen door bij het inhoudelijke stuk waarvoor we bijeengeroepen 
zijn, handelend over de herfinanciering Borchwerf II commanditaire vennootschap. Wie van u raad 
wenst in eerste termijn hierover het woord? Ik noteer tot dusver de heer Van den Beemt en de heer 
De Regt. Ik begin bij de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vanwege de aangepaste agendering in één keer in 
de raad hebben we een beetje een Commissie-achtige vraag vanavond vanuit de VVD. Als je geld als 
overheid ergens anders weg gaat zetten, gaat uitlenen, dan schatten wij in dat er ook risico’s kunnen 
zijn. Als we in het raadsvoorstel kijken wordt er ook aangegeven aan beide gemeenten wordt een 
risicopremie vergoed voor het garant staan. Risicopremie doet mij vermoeden dat er dus inderdaad 
sprake kan zijn of sprake is van een risico. Wij willen niets meer en niets minder horen vanavond van 
de wethouder dan wat voor risico’s kan je verwachten zijn het grote risico’s, kleine risico’s. Is de kans 
heel klein en het effect heel groot of andersom of beiden klein, beiden groot. En als het kan langer dan 
één zin. En het is heel bijzonder dat ik deze keer om een lang betoog vraag, maar ik doe het toch 
maar eens een keer. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. Nou nog, nou nog geen minuut. Ja, prachtig. De heer De 
Regt van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De herfinanciering van Borchwerf II is een complexe 
materie mede vanwege het feit dat er diverse partijen bij betrokken zijn in verschillende 
hoedanigheden en verschillende rollen. De PPS-constructie met daarin Heijmans en de gemeenten 
Halderberge en Roosendaal en daarnaast de Rabobank de VNG en de gemeente Roosendaal in de 
rol van verstrekker van een lening en een garantie. Om meer duidelijkheid te krijgen in ieders rol en 
vooral in de risico’s die de herfinanciering met zich meebrengt hadden we schriftelijke vragen gesteld. 
De antwoorden hierop alsmede de antwoorden op de vragen van de VLP geven ons voldoende 
duidelijkheid. Uiteraard zitten er bepaalde risico’s aan deze herfinanciering maar die zitten in principe 
in iedere garantie en in iedere verstrekte lening. Uit de antwoorden op onze vragen blijkt, blijkt 
eigenlijk dat er voldoende zekerheden zijn ingebouwd  zodat de risico’s aanvaardbaar zijn. Sterker 
nog als de herfinanciering niet doorgaat kan de Rabobank een eerder verstrekte garantie inroepen 
van 7,5 miljoen en dat is zeker geen gewenste situatie. Wij kunnen dus instemmen met dit 
raadsvoorstel. We hebben nog wel een slotvraag en dat is waar baseert u de verwachte einddatum 
van 31 december 2017 van deze grondexploitatie op, want volgens mij staat in het voorstel 2016 en in 
één van de antwoorden heeft u het over 2017. Dus misschien kunt u daar nog wat duidelijkheid in 
verstrekken. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Anderen nog van u raad een eerste termijn? Is niet 
het geval. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Op de vraag, terechte vraag van de heer Van den 
Beemt over het risico daar kan ik helder zijn, dat risico is door wat maatregelen is zeer beperkt van. 
Als u ziet waarom toch bepaalde zaken als bijvoorbeeld een risicopremie, als u ziet ook het feit dan 
mag ik u even memoreren dat wij op de verstrekte lening dat wij er eigenlijk als u kijkt als de gemeente 
Roosendaal per jaar 150.000 euro aan verdienen. Ook het recht van eerste hypotheek op de liggende 
gronden. Een aantal zaken heeft ook te maken met het feit dat wij in het kader van de Staatssteun ook 
dit soort zaken moeten verlangen met name ook risicopremie. Niet dat wij risicopremie vragen, omdat 
wij vinden dat het risico hoog is, maar doodeenvoudig in het kader van de Staatssteun dat wij dat ook 
moeten doen. Maar dan ook de borging van de risico’s met name de risicopremie die verstrekt wordt, 
de verdieninkomsten van de rente op de verstrekte lening, het recht van eerste hypotheek op de nog 
liggende gronden. Dat is van belang om ook te kijken van mocht het fout gaan, dan die gronden wat 
voor een waarde vertegenwoordigen die ten opzichte van het risico. Dat ziet er op zich, dat beeld 
goed uit. En bovendien nog eens het recht, het eerste pandrecht bedongen op de verkopen, op de 
aanstaande verkopen. Wat dat betreft, denk ik, genoeg waarborgen voor het risico. Dan de vraag van 
de heer De Regt over de looptijd, twee verschillende dingen. Als je kijkt eind 2016 is genoemd in het 
kader nog steeds de wens van Heijmans om uit te treden uit de CV BV. Wens uitgesproken dat 
hadden we dit jaar, dat was te vroeg daar moet je flink over onderhandelen. Heijmans heeft gevraagd 
kunnen we dat  toch eind 2016 zou dat wel te realiseren zijn. Moeten gewoon maar bekijken.  Eind 31 
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december 2017 heeft te maken, want dan loopt de CV BV af. Die is ooit eens opgericht en daar is in 
vastgelegd dat dat de einddatum is van de CV BV. Moeten kijken of die dan wordt afgebroken om het 
zo maar te zeggen, dat valt dan nog te bezien maar dat staat wel in de overeenkomst met elkaar.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Van de zijde van de tweede termijn, u raad daaraan 
behoefte? Niemand? Dan stel ik voor dat wij gaan stemmen over het raadsvoorstel. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet… Neem me niet kwalijk. Mijn geheugen aan het 
eind van het jaar, ja meneer Brouwers, werkzaam in Bergen op Zoom. Ja. Bij de gemeente. Ga uw 
gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De VLP zal instemmen met het raadsvoorstel. Wij 
vinden het wel jammer dat de VLP pas, dat de raad pas laat op de hoogte is gebracht van heel het 
verhaal van de herfinanciering Borchwerf temeer daar de raad in de gemeente Halderberge al op 5 
november hierin is betrokken geweest. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad bij wijze van stemverklaring. Dat is niet het 
geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. 
Dat zie ik goed. Het voorstel is aanvaard.   
 
4.Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, voordat ik de raadsvergadering sluit wil ik nog even een paar 
mededelingen doen omtrent het vluchtelingenvraagstuk. Vanmiddag zijn onze gasten de vluchtelingen 
vertrokken van Sportpark Matchpoint elders in het land naar andere locaties. Ze zijn vanmiddag 
vertrokken, die groep in grote dankbaarheid, in grote dankbaarheid jegens de organisatie en de vele 
vrijwilligers zowel qua voorbereiding als qua uitvoering. En ze zijn ook in grote dankbaarheid 
vertrokken jegens de Roosendaalse bevolking en het is dat ik het in u raad zeg als 
vertegenwoordigers van de Roosendaalse bevolking. U heeft misschien kennis genomen van een 
enkele mopperaar, maar neem daar vooral kennis van. Het commentaar is zonder enige betekenis. Er 
is geen enkel incident of probleem in of nabijheid de opvanglocatie gebeurd. Net als de vorige keer is 
ook nu weer het ontzettend rustig en beheerst verlopen, zowel van de zijde van de 
vluchtelingenpopulatie als de betrokken in en rondom De Stok alsook überhaupt in onze  gemeente 
zowel fysiek als op social media, want dat volgen wij uiteraard. En uit uw naam dank ik nu op 
voorhand de eigenaar en de exploitant van sporthal Matchpoint dat die wederom bereidwillig is 
geweest om de sporthal ter beschikking te stellen. Nu zijn wij volop bezig om de sporthal uit te ruimen 
en schoon te maken, zodat hij morgen weer zijn sporters, zijn verenigingen kan ontvangen. Ik dank nu 
uit de grond ons aller hart de vele, vele, vele vrijwilligers, het Rode Kruis en anderen voor niet 
aflatende inzet 72 uur achtereen. En ik dank uiteraard de professionele organisaties, politie, 
beveiligers, de gemeente en anderen die in nou vergeet, dat is altijd als je wat gaat opnoemen, het is 
weliswaar professionele organisaties die ervoor zijn toegerust maar toch, maar toch het is wel weer 
gebeurd. Misschien een vraag die op uw lippen brandt van een derde keer. Ik sluit het niet uit. Het 
college sluit het niet uit. De nood is onverminderd hoog, torenhoog en de prognoses richting 2016 qua 
instroom als dat bewaarheid wordt liegen er niet om. Dus we zullen nog lange tijd worden 
geconfronteerd met het vluchtelingenprobleem, waarin we tot dusver een fatsoenlijk ordentelijk 
aandeel hebben geleverd als middelgrote stad in Brabant, in Nederland. En wat mij betreft en ook wat 
u betreft gelet op uw inzet zijn wij dat ook aan onszelf verplicht. Dus alles weer goed, goed verlopen. 
Nou, dat ik heb u dat medegedeeld dan zou het wat mij betreft voor nu even bij kunnen blijven, omdat 
ik gebruik ook kon maken van de actualiteit van het bijeen zijn van een raadsvergadering van u raad 
in vergadering, maar ik, ik als u behoefte heeft om nog een reflectie terug te geven laat ons dat doen 
in één termijn. Dan stel ik u daarvoor daartoe uiteraard graag in de gelegenheid als u daar behoefte 
aan heeft. Dan ronden we het voor nu voor vanavond ook af wat betreft de tweede, de tweede 72-uurs 
opvang. Heeft één uwer behoefte om nog het woord te nemen op dit, op dit onderwerp. Dan voorlopig 
zo voldoende gecommuniceerd en duidelijk geweest vanuit het college, concludeer ik dan. Akkoord. 
Dan danken wij u wederom zeer. En dan geef ik een slag met die hamer, want dat vind ik toch wel 
plezierig. En dan is daarmee deze raadsvergadering gesloten en kan de Commissie een aanvang 
nemen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
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17 december 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


