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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING WOENSDAG 10 JUNI 2015 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening, beëdiging burgerraadslid namens de fractie VLP, de heer Verbeek  
    en vragenhalfuur 
 

1. Vragenhalfuur Nieuwe Democraten inzake Testosteronscooters. 
2. Vragenhalfuur D66/PvdA/GroenLinks en SP inzake topinkomens in de zorg. 

 
2.a. Vaststellen Raadsagenda 
   b. Voorstel 26 Benoeming lid Agendacommissie 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 22 april 2015  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 19 Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West  
b. Voorstel 20 Garantstelling gemeente voor de herontwikkeling en exploitatie van het 

  Douanekantoor aan Douanekantoor B.V.  
c. Voorstel 21 Vaststelling bestemmingsplan Heerma van Vosstraat 55 
d. Voorstel 22 Wijzigen klachtenverordening 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 23 Uitgangspunten herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie 
b. Voorstel 24 Grondprijsbeleid  
c. Voorstel 25 Realisatie Cultuurcluster 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 26B-2015 Sportfondsen Nederland voorkeurskandidaat exploitatie De Stok 

 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 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), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. 

Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), 
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C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 

(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), Dhr. M.F.C. Vermeulen (D66) 

 
1. Opening en vragenhalfuur 
De VOORZITTER: Dames, dames en heren het is, het is, het is 19.30 dat betekent dat ik zo meteen de 
vergadering zal openen. En ja wethouder Schenk wel leuk dat u wat water morste, wat dacht u wat ze in 
het fractiehuis kunnen kan ik in het raadshuis veel beter. Dus we hebben straks  geen pand meer om te 
zitten, want alles lekt. Maar dit was buiten de vergadering, met opzet en die is nu geopend. Allemaal zeer, 
u schrikt wakker wethouder, heel goed. Allemaal zeer, zeer welkom in onze openbare raadsvergadering. 
Ik meld de leden af voor vanavond de heer Vermeulen van de fractie van D66 en de heer Matthijssen van 
de fractie van de VVD. En de heer, ja, Niehot heb ik wel gezien, ja, u bent inmiddels aanwezig, dus met 
deze twee afmeldingen zijn wij compleet. Voorts heet ik van harte welkom namens ons allen de gasten 
van de raad. Zij zitten op de bekende gereserveerde plaatsen in onze raadszaal en ik verwelkom van 
harte de dames, Deijkers, van Eijkeren, Musters, Machielsen en de heren Heikoop, Claassens, 
Roelofs en van Loo. U allen zeer welkom als onze speciale gasten. Welkom in ons midden. Dan ben ik al 
toe aan de beëdiging van het burgerraadslid de heer Verbeek. Hij wordt voorgesteld namens de fractie 
van de VLP. En ik zou de heer Verbeek willen vragen om naar voren te komen voor het afleggen van de 
belofte en voor uw allen als u daarbij zou willen gaan staan, dan graag.  

 

De VOORZITTER: Ik zal de tekst voorlezen en dan verzoek ik u mij te antwoorden dat verklaar en beloof 

ik. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in deze functie te doen of laten… 

 

De VOORZITTER: Oké, dames en heren, ik geloof dat we uitgefeliciteerd zijn, als iedereen weer zijn 

plekje wil innemen dan, dan gaan wij door met de agenda. En dat doen we naar goed gebruik altijd 

startend met het vragenhalfuur. Er zijn er twee aangemeld deze keer, we beginnen met het vragenhalfuur 

van de Nieuwe Democraten inzake de Testosteronscooters. Het antwoord daarop namens het college 

door wethouder Lok. Ga uw gang. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. En vraag slechts, wat gaat het college doen om deze 

Testosteronscooters definitief te stoppen. En voordat het college inhoudelijk op uw vragen ingaat, willen 

wij eerst even de juridische context schetsen waarin deze situatie moet worden bezien. Bromfietsers, 

bromfietsen, brommers tussen aanhalingstekens wel genoemd en bromscooters met een maximum 

snelheid van ten hoogste 45 kilometer per uur hebben een gele kentekenplaat. Op een bromfiets en een 

bromscooter is het dragen van een helm verplicht, daarom noemen wij dat ook een bromfiets. 

Snorfietsen, snorscooters en fietsen met een hulpmotor met een maximum snelheid van ten hoogste 25 

kilometer per uur hebben een blauwe kentekenplaat. En op zo’n snorfiets is het dragen van een helm niet 

verplicht. En dan begint het probleem. Volgens de verkeers-, Wegenverkeerswet 1994 valt de snorfiets 

onder fiets, dus wat de fietsers, wat voor fietsers geldt, geldt ook voor berijders van een snorfiets oftewel 

de scooters met het blauwe plaatje. Binnen het hele autoluwe gebied van de binnenstad mogen fietsers 

en snorfietsers overal rijden met uitzondering van de Raadhuisstraat en een deel van Tussen de Markten 

en het Roselaarplein. In deze straten mag alleen maar worden gelopen met de fiets en dus ook gelopen 

met de snorfiets of de scooter met het blauwe plaatje. Binnen het hele autoluwe gebied met uitzondering 

van die straten die we eerder noemden mogen bromfietsers ook rijden alleen in dezelfde venstertijd 

tussen 6 en 11. En dan gaat het voor alle duidelijkheid om de scooters met het gele plaatje. En dan kom 

ik toe aan de vraag. Het is het college absoluut bekend dat er fietsers en snorfietsers door de binnenstad 

van Roosendaal rijden, op een dusdanige manier van deelname aan het verkeer dat het gevoelens van 

onveiligheid veroorzaakt bij andere gebruikers van de binnenstad. Wij hebben in onderzoek welke 

maatregelen op korte en/of middellange termijn genomen kunnen worden om de gesignaleerde 

problematiek aan te pakken. En onderzocht wordt daarbij onder andere het aanwijzen van de gehele 

Markt als voetgangersgebied, dan mag je er niet fietsen en ook niet al die andere dingen. Het aanbrengen 

van een fietssuggestiestrook, het aanwijzen van de Markt als woonerf dan mag je er hooguit stapvoets 

rijden met snorscooter of gewone scooter op die tijdstippen voor de gewone scooter, of het plaatsen van  

technische hulpmiddelen ten behoeve van de opsporing en het bekeuren van overtreders van het 

geldende, in het, van het geldende verkeersregels. U moet dan denken aan camera’s die automatisch 

nummerplaten fotograferen en desnoods bekeuren. We nemen daarbij natuurlijk ook ervaringen mee van 
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andere steden, die inmiddels is opgedaan met het aanpakken van een vergelijkbare situatie. Naast de 

mogelijk fysieke maatregelen houden natuurlijk ook politie en boa’s regelmatig controles in de binnenstad. 

Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ik wil de wethouder danken voor de uitgebreide 

beantwoording en het schetsen van de context. Ik ben ook uitermate blij dat u een onderzoek aan het 

doen bent, daar heb ik wel een aanvullende vraag over. Heeft u al een idee wanneer u de resultaten van 

het onderzoek heeft? En aansluitend, denk ik, dat het wellicht een idee kan zijn dat de fractie Nieuwe 

Democraten ook in samenwerking met de VVD die de 24-uursvraag heeft ingediend en overige fracties 

dan eens even gezamenlijk gaan kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen, misschien dat we met een 

motie komen of met een initiatiefvoorstel. Of als u zegt van nou wij pakken dat snel op en we hebben op 

dat een moment wel een voorstel, dan kunnen we dat even afstemmen met elkaar. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer LOK: De snelheid waar u naar vraagt, is een beetje wisselend. Het plaatsen van technische 

hulpmiddelen laten we maar zeggen om te kunnen fotograferen duurt wat langer, moet eerst goed 

onderzoeken. Er zijn niet zo heel veel plaatsen in Nederland die dat gebruiken, maar we kennen er wel 

een paar. De leverancier van de apparatuur, snapt u, die beveelt dat buitengewoon aan maar die wil ook 

graag wat verkopen. Dus we gaan vooral bij een aantal gemeenten kijken hoe het daar is bevallen en of 

daar overigens de problematiek ook vergelijkbaar is. En een aantal van die andere zaken, aanwijzen tot 

voetgangersgebied, fietssuggestiestrook, woonerf, dat vergt uitsluitend een besluit. Maar de vraag is of je 

daarmee ook op een adequate manier het probleem aanpakt. Dus we willen het goed, goed bekijken. En 

natuurlijk houdt ook politie en boa’s regelmatig controle dat blijft, maar die andere fysieke maatregelen en 

dan gaat het over of een verkeersbesluit of andere technische hulpmiddelen vergen gewoon wat meer 

tijd.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Ik maak graag een afspraak met de wethouder om er eens even over door te 

praten.  

 

De VOORZITTER: Ja, voldoende voor dit moment, dank u wel.  Dan vervolgens het volgende, de 

volgende vraag van de fracties van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP inzake topinkomens in 

de zorg. Wethouder Polderman. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank aan de vragenstellers voor hun vragen 

en ik zeg dat niet alleen omdat dat zo de standaardformulering is, maar ook omdat we op zich wel 

toejuichen dat het debat ook over deze heikele kwestie gevoerd wordt. Want het principe zorggeld moet 

aan zorg besteed worden is een prima uitgangspunt. En het is goed dat we dat in een openbare 

bijeenkomst als deze nog eens onderlijnen. Maar, voorzitter, aan de andere kant u adresseert uw vraag 

juist weer niet goed om de simpele reden dat ons college niet gaat over de hoogte van de beloning van 

de bestuurders in kwestie. Daarover gaan de raden van toezicht van de betreffende instellingen. Dus u 

zou, ik geef het u ter overweging, een bijeenkomst kunnen organiseren met de raden van toezicht om dat 

debat met hun te voeren. U kunt een opiniestuk schrijven, anderszins methodes vinden om uw 

ongenoegen hierover kenbaar te maken, want het is op zich uw goed recht in zijn algemeenheid en is het 

ook ons inziens dat het goed is om met de betrokkenen te spreken daarover. Voorzitter een goed aspect 

van de decentralisering is nu juist dat zorginstellingen zich over hun beleid, dus inclusief hun 

beloningssysteem, -regime moeten verantwoorden naar de lokale gemeenschap c.q. de lokale overheid. 

Dus dat u zich als volksvertegenwoordigers druk maakt over deze overschrijding van nog maar eens 

ouderwets gezegd de Balkenende-norm dat is uw goed recht. Maar nogmaals strikt genomen blijft staan 

dat het college noch de raad gaat over de hoogte van de beloning van de raden van toezicht. Maar 

overigens is het zo en ik kom dan bij uw tweede vraag, dat in onze voorwaarden voor de contractering 

van de inkoopregels die wij in regionaal verband hebben opgenomen al staat dat instellingen waarmee  

wij zaken doen zich dienen te houden aan de Wet normering topinkomens. En dat doen ze ook. Maar 

binnen dat wettelijk kader is er een overgangsregeling om die normen af te bouwen in een bepaalde 
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termijn en daar wordt door de door u genoemde instellingen gebruik van gemaakt. Dus wat er gebeurt, 

gebeurt binnen de wet. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog één van de vragenstellers een aanvullende vraag? Of 

voor dit moment voldoende beantwoord? Dat is het geval. Dank u wel, wethouder Polderman. Dit zijn de 

vragen in het vragenhalfuurtje. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan ga ik naar agendapunt 2, agendapunt 2.a het vaststellen van de raadsagenda. 
Eén uwer daar opmerkingen over of kan dit de agenda en de volgorde van de agenda zijn voor 
vanavond? Ja, niemand daar een opmerking over? Dan is de agenda vastgesteld.  
 
b. Voorstel 26 Benoeming lid Agendacommissie 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 2.b benoeming lid Agendacommissie. U heeft ontvangen een 
brief van de heer Eddy Matthijssen dat hij om moverende redenen wil terugtreden als lid van de 
Agendacommissie, dat heeft hij toegelicht. En in de ontstane vacature is naar voren gekomen als 
kandidaat de heer Breedveld van de fractie van het CDA. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gesteld, dat betekent dat we een eenzijdige voordracht hebben. Voordat wij tot besluitvorming 
overgaan wil één uwer daarover nog het woord? Dat is niet het geval. Kan ik dan u voorstellen om te 
besluiten de heer Breedveld te benoemen tot lid van de Agendacommissie? Wie is het daarmee 
eens? U allen, dan is dat bij unanimiteit aanvaard, bij deze en dan feliciteer ik de heer Breedveld van 
harte met zijn, met zijn benoeming. En dat gaan we later vanavond vieren.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 22 april 2015 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van u vergadering van 22 april 
jongstleden. Bij het voorzitterschap zijn geen amenderingen binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan 
dat u deze besluitenlijst conform vaststelt. Dat is het geval, bij deze.   
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, ingekomen stukken en mededelingen. Er is een lijst van aan u raad 
geadresseerde brieven en kunt u instemmen met de afhandeling zoals daar is voorgesteld. Niemand 
daarover een opmerking? Dan gaan wij dat conform afwikkelen.   
 
5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Agendapunt 5 dat zijn de hamerstukken, de zogeheten A-categorie en ik zal u 
zoals u weet per keer vragen of u nog een stemverklaring wenst bij de respectieve voorstellen.  
 
a. Voorstel 19 Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West  
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a, dat is het voorstel gemeenschappelijke regeling ICT 
samenwerking West-Brabant-West. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Conform behandeling in de Commissie wordt de fractie van de VLP geacht te 
worden tegen te hebben gestemd 
 
De VOORZITTER: Geacht te worden tegen te stemmen. Anderen nog? Niemand? Dan is het voorstel 
aanvaard met de tegenstem van de fractie van de VLP.  
 
b. Voorstel 20 Garantstelling gemeente voor de herontwikkeling en exploitatie van het  
    Douanekantoor aan Douanekantoor B.V.  
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b, garantstelling gemeente voor de herontwikkeling en exploitatie 
van het Douanekantoor aan Douanekantoor B.V. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? 
Niemand? Dan is het stuk aldus vastgesteld.  
 
c. Voorstel 21 Vaststelling bestemmingsplan Heerma van Vosstraat 55. 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c, vaststelling bestemmingsplan Heerma van Vosstraat 55. Ook hier 
geldt weer één uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Dan is ook dit stuk bij hamerslag 
aanvaard.  
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d. Voorstel 22 Wijzigen klachtenverordening 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d, wijzigen klachtenverordening. Hierover nog één uwer een 
opmerking te plaatsen, is niet het geval. Dan is ook dit raadsvoorstel bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 6, zaken waarover bespreking plaatsvindt. 
 
6a. Voorstel 23 Uitgangspunten herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie  
De VOORZITTER: En wij beginnen met agendapunt 6.a, handelend over de uitgangspunten 
herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie. Ik, ik heb een aantal fracties gezien die ook in 
de termijn of in de Commissie een aantal dingen hebben aangekondigd voor vanavond, dat althans in 
mijn lijstje waren dat niet de fracties van het CDA, Roosendaalse Lijst en VVD. Als dat klopt dan ziet u 
af van een eerste termijn. VVD klopt, CDA klopt, Roosendaal… ja, dus dan voor u de tweede termijn. 
Oké dan heb ik dat ook scherp. Dan gaan wij dat doen met degene die ook voor de eerste termijn het 
woord willen voeren. Ik ga even het rijtje af in mijn annotatie, dan vraag ik de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars, om als eerste hierover het woord te willen nemen. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben wij aangekondigd het 
raadsvoorstel te gaan steunen ongeacht of onze moties worden aangenomen. En waarom doen wij 
dat omdat iets doen altijd beter is dan niets doen. We hadden natuurlijk nooit een parkeergarage 
moeten bouwen onder de Nieuwe Markt, we hadden natuurlijk nooit moeten toestaan dat het 
winkelareaal in Roosendaal bleef groeien. En we hadden ook nooit moeten denken dat de problemen 
vanzelf zouden oplossen. En we hadden natuurlijk als politiek en bestuur in al die jaren beter moeten 
nadenken. Het zij zo. De klok terugdraaien is onmogelijk en dus moeten we  nu met elkaar er het 
beste van zien te maken. Riek Bakker heeft de Roomse en rimpelloze politiek en bestuur in 
Roosendaal een ferme draai rond de oren gegeven en ze heeft laten zien wat er wel kan als je kiest 
voor gezond verstand, kiest voor samenwerking, kiest voor visie en lef hebt. De Nieuwe Democraten 
zijn blij met haar en we zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen met onze analyses en plannen 
zoals de bloeiende krimp. En hoewel de implementatie van de plannen van haar voorspelbaar op z’n 
Roosendaals gaat in stukjes, langzaam, gaat er wel iets bloeien. En het zou al een grote winst zijn als 
het cynisme in de samenleving en af en toe ook te lezen in een column of ingezonden brieven in de 
krant een zou plaatsmaken voor iets meer geloof, hoop en liefde, het is wel ons stadje. De plannen die 
nu voorliggen vinden wij magertjes en we hopen dat het meer vlees op de botten krijgt en vooral meer 
tempo wordt gemaakt, veel meer tempo, meer co-creatie ofwel doen in plaats van co-design en 
praten. Praatjes en plaatjes vullen geen gaatjes. Stoppen met “maauwe” maar de mouwen opstropen, 
actie. En in dat kader hebben de Nieuwe Democraten vier moties voorbereid om de aanpak van de 
Nieuwe Democraten te versnellen, te versterken en te verbeteren. Motie 1 dienen wij samen in met de 
fractie van GroenLinks en wij willen een impuls geven aan het Smart Retail City-concept. En dat 
begint met de opdracht aan het college om een lokaal, openbaar WIFI-netwerk te realiseren. 
Overigens een idee dat jaren geleden al door de fractie PeP is ingebracht en dat er voor 1 augustus 
een implementatieplan ligt voor een Smart Retail City. Voorzitter, de motie wil ik graag nu indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De gemeenteraad bijeen constaterende, als het wereldwijde internet net zo 
snel zou werken als de politiek en het bestuur in Roosendaal dan hadden wij geen internet meer. We 
hebben nog een aantal overwegingen, van mening zijnde dat, die kunt u lezen, maar we besluiten het 
volgende: 
1 Het college van de gemeenteraad de opdracht en het mandaat krijgt om voor 1 augustus 2015 
de implementatie te laten verzorgen van een lokaal WIFI-netwerk.  
2 Het college de opdracht te geven dat zij via haar afvaardiging in het bestuur van de binnenstad, een 
dringend verzoek doet dat de directie van dezelfde binnenstad voor 1 augustus komt komt met een 
implementatieplan Smart Retail City. 
En deze motie wordt ingediend door de fractie Nieuwe Democraten en de fractie GroenLinks. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Impuls Smart Retail City” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan samen… 
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De VOORZITTER: Ja, even een interruptie van mevrouw, ja ga uw gang. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, even een vraagje aan de heer Schijvenaars. U draagt het college 
op om de voorstellen die u indient ja ter harte te nemen, maar we hebben toch een 
binnenstadsorganisatie? Moet u dat daar niet wegleggen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat klopt, voorzitter. En ik heb ook, een goede vraag overigens zo hoort 
dat tegenwoordig, we zeggen ook in het tweede beslispunt dat wij via de afvaardiging in het bestuur, 
wethouder Lok, dat wij via die weg de bestuur, of de directie van de binnenstad, de opdracht geven 
om te komen met dat concept met dat implementatieplan voor die Smart Retail City. Ten aanzien van 
het lokale WIFI-netwerk daarvan hebben wij gemeend dat dat ook wel binnen het mandaat van het 
college gerealiseerd kan gaan worden om de simpele reden dat er al heel veel marktpartijen 
beschikbaar zijn die dat dolgraag willen gaan realiseren en het lijkt ons goed dat we dat gewoon snel 
voor elkaar gaan boksen. En mocht de wethouder zeggen ik zal die boodschap doorgeven aan de 
directie, dan vind ik dat ook prima, maar ik zag net de wethouder al knikken dat het wel mogelijk kan 
zijn om heel snel als college te zorgen voor dat lokale WIFI-netwerk.  
 
Mevrouw DE BEER: Nog even een klein vraagje, voorzitter als het mag. Meneer Schijvenaars heeft u 
de indruk dat er nog niet over Smart Retail gedacht wordt, omdat u dit indient?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als wij als fractie Nieuwe Democraten van mening waren dat er 
volop aandacht was voor het Smart Retail City-concept hadden wij deze motie niet ingediend. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt op dit punt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag aan de Nieuwe Democraten is 
ongeveer de volgende. Vindt u dat het de taak is van de gemeenteraad om de ondernemers en de 
bewoners van de binnenstad te vertellen wat goed voor ze is of vindt u het hun taak om het aan te 
geven als er behoefte is aan bijvoorbeeld een WIFI-netwerk. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de fractie van de Nieuwe Democraten denken van het begin af 
aan zeer actief en constructief mee met alles wat in het belang is van de binnenstad en we zijn 
bekend met de afspraken die  zijn gemaakt om via participatie zoveel mogelijk samen te werken met, 
met de partijen in dezelfde binnenstad. En wij beschouwen deze motie als een extra impuls om nog 
meer voor elkaar te krijgen juist voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en juist voor het 
realiseren van nog meer belevingswaarde waar het allemaal om gaat. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan kan ik alleen maar constateren dat dit dus 
niet gevraagd wordt door de mensen die het aangaat, want dan was u ongetwijfeld met een hele rij 
gekomen want daar bent u heel goed in. Maar dat u gewoon vindt dat het goed is voor de anderen en 
dat is een beetje het oude denken. Dat verbaast me nou wel heel erg van meneer Schijvenaars dat hij 
nou de samenleving gaat opleggen wat goed voor ze is, maar goed tijden veranderen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, bijzonder zo’n opmerking want het klopt inderdaad dat de 
Nieuwe Democraten met twee voetjes, met vier voetjes midden in de samenleving staan en als wij in 
de samenleving rondlopen met onze oren open dan horen wij constant geluiden van waar blijft dat 
lokale WIFI-netwerk, waar blijft dat concept van de Smart Retail City-verhaal, het staat ook in de 
plannen van de directie binnenstad om dat te gaan realiseren dat is ook weer gebaseerd op datgene 
wat de samenleving heeft gevoed en dan verbaast het mij dat u als fractie van de VVD blijkbaar 
onvoldoende op de hoogte bent van datgene wat in de stukken staat, waar u zo enthousiast over heeft  
gestemd en mee heeft ingestemd.  
 
De VOORZITTER: U kunt uw betoog vervolgen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Natuurlijk, voorzitter, wij komen met motie 2 en dat doen we dan samen 
met de fractie VLP en dat raakt een ander aspect van de problematiek in de binnenstad en dat gaat 
over de leegstand. En in eerste instantie hadden wij gedacht om daarvan te maken een 
leegstandsbelasting, maar inmiddels hebben wij begrepen dat dat buitengewoon lastig ligt in het kader 
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van landelijke wetgeving over het kunnen heffen van lokale belastingen, maar wellicht dat vandaag de 
coalitie in Den Haag heeft besloten om meer vrij te geven aan ook lokale belastingen dan zou het 
weer wel kunnen. Maar wij vinden het een probleem dat panden onnodig lang leeg staan en dat het 
vaak toch gebeurt door de nationale en internationale vastgoedbeleggers en daarbij vooral het 
argument speelt van fiscale aard. En dan denken wij van verlaag de huren, wat ook iedereen roept in 
de samenleving of geef er een andere bestemming aan bijvoorbeeld wonen of werken of culturele 
activiteiten in plaats van wat nu gebeurt het pure winkelen. Deze motie, voorzitter, 
Leegstandsverordening. U kunt de constateringen, overwegingen, van mening zijnde kunt u allemaal 
teruglezen in de motie zelf. Wat wij vragen aan het college is om voor 1 september een raadsvoorstel 
Leegstandsverordening aan te bieden aan de gemeenteraad waarmee wij als gemeente instrumenten 
krijgen om vastgoedeigenaren kandidaat-huurders voor te dragen voor langdurige leegstaande 
kantoren, winkel- en bedrijfspanden en hierbij al dan niet sancties op te leggen. En daarmee laten we 
ruimte aan het college om ook in te kunnen spelen op mogelijke nieuwe ontwikkelingen vanuit Den 
Haag met betrekking tot het kunnen heffen van meer lokale belastingen. De bedoeling van die 
verordening is dat we er alles aan zullen doen dat panden veel minder lang leegstaan wat slecht is 
voor de aantrekkelijkheid, voor de beleving in onze binnenstad. 
 
De VOORZITTER: Deze motie… 
 
De heer SCHIJVENAARS: En deze motie wordt ingediend door de fractie Nieuwe Democraten en de 
fractie VLP. 
 
De VOORZITTER: Ja. En krijgt mee nummer 2 en heet zoals gezegd “Leegstandsverordening”. Op dit 
punt meneer Van den Beemt een vraag aan meneer Schijvenaars? 
  
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. 8 november 2012 heeft de heer Schijvenaars 
een motie ingediend, motie terugdringen leegstand in Roosendaal samen met mij namens de VVD, 
Nieuwe Democraten, Partij van de Arbeid en PeP indertijd. En het besluit was om het college  te 
verzoeken om voor het terugdringen van leegstand in Roosendaal de raad een startnotitie met 
probleemanalyse, ambities en concreet stappenplan voor de korte en lange termijn voor te leggen en 
het college te verzoeken om met deze notitie de mogelijkheid voor een Leegstandsverordening op te 
nemen. Waarom herinnert u het college niet aan die motie, of waarom dient u niet die motie opnieuw 
in? En waarom kiest u nou ineens voor voluit voor staatsingrijpen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Sorry, voorzitter, dat ik een beetje begin te glimlachen want ik merk dat de 
fractie van de VVD er alles aan doet om op één of andere manier de Nieuwe  Democraten een beetje 
voor het blok te zetten. Uiteraard is dat het volste politieke recht om dat ook te doen, als ik antwoord 
mag geven op de vraag… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van den Beemt gaat nog even in op uw glimlach en daarna kunt u 
verder vertellen. Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, wat ik doe is als er een motie over een onderwerp 
ingediend wordt dat ik dan de indiener van de vorige motie over hetzelfde onderwerp, waar wij te 
samen optrokken er even aan herinner dat we dat toen samen gedaan hebben, waarom daar geen 
vervolg op gekomen is en dat heeft helemaal niets te maken met het feit dat de vorige motie ook 
bagger was.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. Dank u wel voor de toelichting op de gestelde vraag. De motie 
zoals die nu voorligt is zoals gebruikelijk in onze gemeenteraad voorgelegd aan alle fracties ook aan 
de fractie van de VVD die ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om inderdaad te reageren op die 
motie om hem ook samen met ons in te dienen. Daar heeft de VVD-fractie om haar moverende reden 
vanaf gezien, ik weet niet waarom, want het klopt inderdaad dat wij in 2012 gezamenlijk een motie 
hebben ingediend en het zou natuurlijk leuk zijn geweest als ook de VVD ook had aangesloten bij 
deze motie. Ze hebben er niet voor gekozen, ik weet niet waarom die vraag moet de VVD-fractie zelf 
beantwoorden. 
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De VOORZITTER: Dat zien we allemaal wel met het stemmen, want anders wordt het wel erg veel 
waarom 2012 niet en we leven nu in 2015 en u weet het klokje tikt door, we hebben nog heel veel te 
gaan. Maar goed, ik snap dat u toch een interruptie wilt plaatsen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter voor deze ruimhartigheid. Meneer Schijvenaars, 
we hebben helemaal geen discussie over, over al die randzaken die u nu opwerpt. Ik vind de motie 
van u van vandaag gewoon niet zo sterk, maar ik vond die vorige wel heel goed en ik vraag me dus 
oprecht af hier in het openbaar en niet in de achterkamertjes, wat u blijkbaar liever heeft, waarom we 
niet op die toer verder gaan. En dat is alles, meer is het niet. Maar goed als u het liever achter de 
bühne doet, dan zal ik daar de volgende keer rekening mee houden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Goed, voorzitter, ik stel vast dat de VVD-fractie in haar interruptie zelf  is 
gekomen met al die randzaken waar ze vervolgens niet meer op willen ingaan dat stel ik dan maar 
rustig vast. Twee stel ik vast dat de VVD als partij in deze coalitie alle tijd, alle ruimte heeft gehad om 
bij het Bestuursakkoord wat een jaar geleden gesloten is na 2012 om daarin ook op te nemen van 
zorg voor realisatie voor uitvoering van die motie die we toen gezamenlijk hebben ingediend. Daar 
heeft de VVD van afgezien, voorzitter. U moet aan de VVD vragen waarom zij die kansen hebben 
laten liggen.  
 
De VOORZITTER: Oké, nu gaan we echt met de inhoud weer verder, want ik weet onderhand meer 
over de motie van 2012 dan de motie van 2015 dus laat ons nu snel weer naar de actualiteit gaan. De 
heer Schijvenaars en denk aan uw termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik heb nog… 
 
De VOORZITTER: Uw tijd is op, dus. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja. Ik heb nog twee, twee moties… 
 
De VOORZITTER: Ja, dien die meteen even in, ja… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Die zal ik… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Zo kort mogelijk indienen. Dat gaat over het wijzigen van het 
parkeerregime, dat wat iedereen denk ik ook vindt, ook de VVD-fractie alleen maar starrer en alleen 
maar duurder wordt en we moeten daar denk ik wat meer flexibilisering in durven aan te brengen. Een 
voorbeeld zou kunnen zijn een concept als buy and ride, parkeerregime, waarbij mensen even kunnen 
parkeren iets kunnen kopen en dan vervolgens weer doorgaan. De motie, voorzitter, luidt aantrekkelijk 
parkeerregime en ik lees alleen maar even het dictum voor. Besluit:  
1. Het college de opdracht te geven dat zij via afvaardiging in het bestuur van de binnenstad, een 
dringend verzoek doet dat de directie van de binnenstad, ook aanwezig, voor 1 augustus 2015 komt 
met voorstellen om een of meerdere pilots te gaan draaien gericht op sneller, beter en goedkoper 
parkeren in de binnenstad. 
En besluit 2 dat het college voor 1 december 2015 komt met een raadsvoorstel voor een integraal en 
modern parkeerregime voor alle modaliteiten en rekening houdt met een gezonde luchtkwaliteit. En 
dat zal zeker ook de fractie van GroenLinks plezier doen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Aantrekkelijk parkeerregime”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan, voorzitter, ga ik gelijk door met mijn laatste motie en dat wordt ook  
Het einde van mijn termijn en dat gaat over de Warenmarkt was een Markt. Zelfs de centrale 
vereniging van de ambulante handel erkent dat er dringend veranderingen nodig zijn wil de 
Warenmarkt over enkele jaren nog bestaan. En de ondernemers van de Warenmarkt hebben een 
ernstig probleem met bedrijfsopvolging en met de concurrentie van supermarkten en andere retailers. 
En de ondernemers moeten zich durven te heroriënteren met welk business model zij nog klanten 
wekelijks kunnen bedienen om als bedrijfstak te overleven, denk aan de innovatie van de markthal in 
Rotterdam. En de motie doet drie voorstellen. En dictum 1, als besluit: 
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1. Het college de opdracht te geven dat zij via afvaardiging in het bestuur van de binnenstad, een 
nieuw indringend gesprek gaat voeren met vertegenwoordigers van de Warenmarkt in Roosendaal dat 
een toekomstig, een toekomstbestendig business model zeker ook haalbaar en betaalbaar is buiten 
de locatie Nieuwe Markt.  
2. Dat bij de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen Nieuwe Markt er een overgangsfase van 
maximaal 3 jaar gaat gelden voor het faciliteren van de huidige Warenmarkt.  
En tot slot, dat de belevingswaarde van de Nieuwe Markt gebaat is bij een monumentale en probeert 
u even mee te visualiseren, een monumentale, majestueuze, meeslepende bovengrondse fontein met 
voldoende capaciteit voor liefdesmuntjes en liefdesslotjes. Dan zet je Roosendaal op de kaart, dan 
maak je het aantrekkelijk en dan ga je straks over de koppen lopen op de Nieuwe Markt van 
Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Warenmarkt was een Markt”. Meneer 
Schijvenaars, dank. De heer Yap nog een vraag op dit punt aan de heer Schijvenaars? Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, los van de moties gaf de heer Schijvenaars in zijn inleiding aan dat hij het 
raadsvoorstel mager vond, maar u verbindt daar wel, dat wil ik graag horen de conclusie aan dat u 
daar op dit moment uw instemming aan verleent om daar wel toch 3 miljoen van het budget van 10 
miljoen aan te besteden ondanks het feit dat u het mager vindt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid goed 
gehoord. We hebben in de Commissiebehandeling hebben we uitgebreid stilgestaan bij alle plussen 
en verbeterpunten die je kunt bedenken rondom de inrichting van de Nieuwe Markt. Maar als je alles 
overziet en dat heb ik ook heel kort samengevat, kort en bondig alles is beter dan niets. Er moet nog 
zoveel gebeuren en dan kun je beter maar een stap zetten en dat het drie miljoen kost dat snap ik en 
vind ik dat veel geld? Absoluut? Zie ik andermans dan problemen? Zeer zeker. Maar zoals ik jaren 
geleden al heb betoogd op het moment dat je de binnenstad compact krijgt en aantrekkelijk krijgt, dan 
geeft dat heel veel economische ontwikkelingen en dat geeft heel veel verdiencapaciteit en dat geeft 
dan weer heel veel ruimte ja om extra dingen te gaan doen om de hele stad, want het gaat niet alleen 
maar om het centrum, om de hele stad beter, aantrekkelijker en mooier te maken. En daarom zullen 
wij het raadsvoorstel inderdaad ook volledig gaan steunen met alle kanttekeningen die we hebben, 
want dat zou mijn laatste wedervraag zijn aan u als fractie, wat is het alternatief? Niet instemmen? 
 
De VOORZITTER: Nee, we gaan hier geen debatje doen, het is een interruptie. De heer Yap nog 
eentje? 
 
De heer YAP: Dat antwoord komt later. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat vind ik heel…. 
 
De heer YAP: Ten aanzien van de laatste motie Warenmarkt was een markt, wat bedoelt u eigenlijk 
met dat tweede puntje, dat tweede beslispunt dat, dat die overgangsfase. Bedoelt u dan drie jaar laat 
u de Markt zitten, laat u de Warenmarkt zitten en dan moeten ze verhuizen? Ik begrijp dat niet 
helemaal. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Onze grote zorg is dat bij al die co-design sessies die zijn gehouden er een 
soort sluimerend beeld ontstond van we gaan het wel zo inrichten dat er in ieder geval ruimte is om de 
Warenmarkt de behouden. Later werd dat weer hartstochtelijk ontkent dat dat absoluut niet waar is 
dan dat alleen maar is gezegd van als er ruimte is dan zou die kunnen blijven en daarbij bleef dat een 
beetje in het midden. Maar er werd wel gezegd in alle plannen ook van dat er dan wel zou gaan 
gewerkt worden aan zeg maar meer water, meer groen en meer bankjes. Maar dat water zou dan 
gaan zoals ze hebben op het Hillplein met van de slap spuitende waterslangetjes. Ja waarbij ik altijd 
moet denken aan mijn vader als we met hem gaan fietsen en hij dan ergens een plasje moet doen. Ik 
bedoel dat is niet aantrekkelijk, dat geeft geen sfeer, dat geeft geen kracht. Wil je de Nieuwe Markt 
echt neerzetten als de place to be dan moet je daar dus inderdaad ook het lef hebben om te zeggen 
van we zetten daar een monumentale prachtige, stevige fontein neer, die er staat en die er blijft staan 
en waar omheen dan van alles valt te beleven en te ontwikkelen. En ik neem aan dat die prachtige 
fontein geopend gaat worden door onze verbindende burgemeester de heer Niederer.  
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De heer YAP: Voorzitter, geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag over het punt van u zegt een 
overgangsfase 3 jaar, wat betekent dat? Dit gaat over het derde punt. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Ik wil niet nu vanavond gelijk de deur op slot gooien, want ontwikkelingen 
in de Kloosterstraat met Mariadal die zijn nog niet klaar, daar is nog geen groen licht voor, er is ook 
nog niet echt een beeld van hoe dat er uit gaat zien. Ik heb in de Commissie iets gezegd over concept 
als Villa Augustus wat een prachtige illustratie is van hoe je iets nieuws zou kunnen gaan doen. Maar 
dat moet wel de tijd hebben om zich te ontwikkelen en dat is ook juist de reden geweest dat ik gezegd 
heb van nou goed als het dan moet zoals op dit moment verwacht wordt laten we dan daar in ieder 
geval ook zeggen van het duurt nog een jaar of twee, maximaal drie jaar. Dat is de gedachte. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, interruptie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter. Ik heb even het betoog af laten ronden 
door de heer Schijvenaars. Ik heb nog een vraag over de motie Leegstandsverordening. U zei in uw 
uitleg, dacht ik, bij dat laatste puntje hierbij al dan niet sancties op te leggen. En dan noemde u dat 
voorbeeld lokale heffingen. Vind u belasting of lokale heffing een sanctie? Kun je dat inzetten als 
sanctie? Ik denk dan eerder aan boetes of zo, ik denk niet dat je belastingsysteem kunt inzetten als 
een sanctie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een goede vraag. Dank u wel. Bij het maken van deze motie bleek het 
probleem te zijn dat het belastingregime in Nederland is dermate rigide dat binnen de huidige 
belastingmogelijkheden je geen belasting kunt gaan heffen, dat kan niet. Met name de nationale en 
internationale eigenaar van dat vastgoed die hanteren een heel eenvoudig rekensommetje en dat is er 
staat bij ons een winkelpand in de boeken voor 1 miljoen op basis van zoveel huuropbrengsten. Als 
wij zeggen van we gaan dat winkelpand afboeken naar een woonbestemming of naar 
kantoorbestemming dan zegt ook de financier van dat vastgoedbedrijf dan moet je wel even de 
portemonnee trekken om extra af te lossen en dat is nou precies de reden waarom ze dat dus niet 
doen, dan kiezen ze ervoor om het dan maar even een jaar of langer leeg te laten staan zodat zij niet 
gedwongen worden door die afboeking. Op het moment dat in een lokale verordening nu ruimte wordt 
gecreëerd om toch noem het een boete, noem het een belasting of noem het een andere bestuurlijke 
sanctie, ik heb werkelijk geen idee dat moet het college dan hopelijk maar gaan uitzoeken de 
komende tijd. Dan kun je daarmee de druk verhogen op die vastgoed eigenaar om te zeggen van nou 
dan kies ik maar eieren voor mijn geld, dan ga ik maar over tot het herbestemmen tot een woning of 
tot een kantoor of tot een culturele ruimte of ik ga inderdaad gewoon heel fors de huur verlagen, want 
dan moeten ze wel.  
 
De VOORZITTER: Dank voor uw termijn. Dan ga ik naar de fractie van de VLP, de heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Het kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Helaas geldt 
dit niet voor de binnenstad, meer specifiek betreffende de Nieuwe Markt. Advies-, plankosten, 
denkbeelden, overschrijden de 2 miljoen en we hebben nog steeds niets. Mandjes, plannen, 
denkbeelden, allemaal met een lege huls. Voorzitter, uw voorstel uitgangspunten herinrichting Nieuwe 
Markt en de binnenstadsorganisatie daarmee gaat de VLP om met de deur in huis te vallen, daarmee 
gaat de VLP akkoord. Wij gaan dit voorstel steunen. En waarom gaan wij dit toch steunen? Niet dat 
we de heer Schijvenaars na willen spreken, maar ook het VLP-standpunt is: beter iets dan niets. En is 
de VLP dan tegen de uitgangspunten? Nee. Maar ze moeten wel vakkundig, professioneel en volledig 
uitgevoerd worden. Immers de drie belangrijkste kernpunten voor de herinrichting Nieuwe Markt 
worden nu niet aangepast, alleen het plein an sich. Paviljoen afbreken is volgens de wethouder in de 
Commissie kapitaalvernietiging, maar vragen wij de wethouder is het failliet laten gaan van meer dan 
een tiental prachtige detailhandelszaken achter het Paviljoen dan geen kapitaalvernietiging. Failliet 
met dank aan de gemeente Roosendaal. Ten tweede, de grote kiosk de nieuwe naam voor het 
mausoleum, de eigenaars zijn best bereid deze te verplaatsen maar waarom verleent de wethouder 
hier geen medewerking aan. De problematiek van een kaal leeg plein en de problematiek van 
terrassen die zouden door het verschuiven van de grote kiosk kunnen worden opgelost. Waarom geen 
inzet van het college? Marktpartijen willen hier wel, waarom u niet? Het derde het naar voren halen 
van de etalages van de galerij, prima idee is volledig in handen van de marktpartijen. Voorzitter,  dit 
broodnodige actiepunt kan onmogelijk worden uitgevoerd als er een voet-/fietspad voor de 
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winkelgalerij wordt aangelegd. Fietsen op de Nieuwe Markt is een bom onder de plannen. U vraagt 
ons 3 miljoen te voteren, maar wij blijven, maar waar blijven de marktpartijen om ook 3 miljoen uit te 
trekken om een optimaal plan te kunnen presenteren. Voorzitter, de regie volledig bij het 
binnenstadsbestuur leggen zoals enkele coalitiepartijen voorstellen, dat moet volgens de marktpartijen 
de blauwdruk zijn voor de Roosendaalse binnenstad. Waarin marktpartijen vragen om het 
gemeenschapsgeld te besteden voor hun eigen panden, daar waar de raad er in feite bovenop zou 
moeten zitten. Voorzitter, in BN De Stem verscheen vrijdag 5 juni een alleszeggend, smaakmakend, 
hoogstaand journalistiek artikel genaamd blauwdruk wat de tongen in Roosendaal losmaakt in de 
samenleving, zelfs bij Collectief Roosendaal. Maar niet in deze gemeenteraad een blauwdruk van de 
VLP-bijdrage in de Commissie Bestuur, waarvoor hartelijk dank. De VLP ging in de Commissie nog 
een stapje verder door te stellen dat de vertegenwoordiger van Syntrus Achmea niet alleen uit eigen 
belang in de Cockpit zit maar ook geen vertrouwen heeft in Roosendaal als winkelstad, maar alleen 
belang heeft bij de verkoop van Albert Heijn en deze verplaatsen naar de Kloosterstraat waar het 
Stadskantoor moet verdwijnen. Voorzitter, een positief kritische VLP dat gelooft in Roosendaal als het 
regionale winkelcentrum voor West-Brabant, zeker gezien de sterke ontwikkeling en groei van de 
economie met het vooruitzicht dat de koopkracht zal stijgen, maar mits en de kanttekening is dat het 
winkelcentrum zakelijk, vakkundig en professioneel moet worden aangepakt. Al betreuren we het, 
voorzitter, dat er weinig input komt uit het college en de Commissie Binnenstad. Hier hadden we wel 
meer van verwacht. Voorzitter, we hebben drie moties voorbereid: hergebruik stenen voor omliggende 
werkvoorraad binnenstad, beperk overlast ondernemers, markt op de markt en daar wil ik toch nog 
iets aan toevoegen aan deze motie. Markt op de markt, handhaven inpassen is van belang voor het 
overgrote deel van de gevestigde detailhandel. Altijd een punt geweest voor de VLP. Afgelopen 
maandag kon je op een zonovergoten Markt over de koppen lopen. Hoe belangrijk deze handhaving 
dan ook is dat wil ik onderstrepen met een Roosendaalse uitspraak, voorzitter, ik hoop dat u het mij 
niet kwalijk neemt maar als iets zo vanzelfsprekend is zegt een Roosendaler zelfs de blinde tiele kon 
het  zien. De motie van de Nieuwe Democraten het terugdringen van de leegstand past geheel in het 
plaatje van de VLP, zeker in de routing Biggelaar-Roselaar is dit funest, leegstand. Nu ook de winkels 
gaan sluiten, meerdere winkels in de passage is dit in en in triest. Leegstand en parkeren zijn de grote 
problemen in de binnenstad, numero 1  en numero 2. Voorzitter, mag ik de moties voordragen? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HERTOGH: Dank u wel. De gemeenteraad etcetera, constaterende de plannen van Riek 
Bakker voor een gezonde binnenstad de volgende uitgangspunten kent: de markt moet het doen, de 
weekmarkt op de Nieuwe Markt is niet heilig, nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad kunnen leiden 
tot nieuwe inzichten. De huidige planvorming voor de herinrichting van de Nieuwe Markt ruimtelijk 
plaats kan bieden aan de maandagmarkt en zeker plaats biedt aan de overige gehouden markten. 
Zowel de marktondernemers als de omliggende ondernemers zijn blij met de aanzuigende werking 
van bezoekers door het houden van de maandagmarkt op de Nieuwe Markt, overwegende dat er 
vooralsnog de indruk ontstaat dat er plaats genoeg is voor het houden van markten op de Nieuwe 
Markt, zowel winkelend publiek als marktondernemers en Nieuwe Markt ondernemers de markt graag 
willen behouden aan de Nieuwe Markt als dat mogelijk is. Het organiseren van markten en braderieën 
als evenementen kunnen worden beschouwd met een regionale aantrekkingskracht waarmee deze 
functie voor de Nieuwe Markt behouden blijft na herinrichting voor deze vorm van evenementen. En 
besluit indien er ruimte beschikbaar is op de Nieuwe Markt de huidige weekmarkten behouden kunnen 
blijven op de Nieuwe Markt in welke vorm dan ook. En gaat over tot de orde van de vergadering en 
deze motie is tevens ondertekend met dank aan de SP, mevrouw Ada Oudhof. 
 
De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 5 en heet “Markt op de Markt” en ik zie dat mevrouw 
De Beer een vraag heeft. 
 
Mevrouw DE BEER: Voorzitter, ik heb even een verhelderende vraag aan de heer Hertogh. Er staat 
dat u graag de weekwarenmarkt aan de Nieuwe Markt wil houden. Zou u dan ook tevreden zijn met 
een stukje op de Markt en de rest als een lint door de straten.  
 
De heer HERTOGH: Nou, een markt plaatsen in de straten dan noem ik bijvoorbeeld de 
Raadhuisstraat, dat is gewoon onmogelijk, dat is uit den boze want geen enkele ondernemer 
accepteert dat er een kraam voor zijn deur komt te staan. Een mogelijkheid die er nu aankomt is 
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natuurlijk de totale leegstand van de Dokter Brabersstraat, er zijn altijd nog wel ergens mogelijkheden 
maar zeker niet in het park en zeker niet in de Kloosterstraat. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Schijvenaars op dit punt? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Begrijp ik het goed dat de VLP zich wel kon vinden in de 
cynische column in de krant getiteld blauwdruk over ontwikkelingen in de binnenstad. 
 
De heer HERTOGH: Ja, dat was een fantastisch artikel. Wij hebben dat aangedragen in de 
Commissie Bestuur, toen was u er ook niet zo enthousiast over en de raad ook niet, maar de 
werkelijkheid dat mag wel gezegd worden. En het heeft natuurlijk enorme impact als je in een Cockpit 
deel uitmaakt voor een paar losse centen en je zit er daar voor je eigen belang in, ja wat moeten we 
daar nog meer aan toevoegen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik had alleen maar gehoopt dat u ja zou zeggen, want dan kon ik 
namelijk mijn vraag stellen en dat is bent u ook benieuwd naar een reactie van de directie binnenstad, 
het bestuur binnenstad wat zij vinden van deze cynische column die in een bepaalde context is  
geschreven. Heeft u daar behoefte aan? Wellicht dat dan dat ook kan leiden tot een wat 
genuanceerder standpunt over deze column die bol staat met beelden. 
 
De heer HERTOGH: Nou, ten eerste zijn het geen beelden het is de werkelijkheid. Ten tweede heeft 
die journaliste zelf de betreffende persoon benaderd en ja dat is weergegeven. En ik moet eerlijk 
zeggen het is eigenlijk één van de mooiste artikelen die er ooit in BN De Stem heeft gestaan. 
 
De VOORZITTER: Ja maar ho, ja maar nou, nou even, even ambtshalve. We, we zitten hier in de 
gemeenteraad van Roosendaal en we hebben een raadsvoorstel en we gaan toch in godsnaam geen 
columns bespreken in de kracht met een lauwering van de schrijfster. Laat dat nou de chef van de 
redactie doen en laat ons nou echt terugkeren naar de inhoud, want daar zitten we hier voor en de 
rest doe dat alsjeblieft de felicitaties naar de Markt ten kantore van BN De Stem. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik zou het met u eens kunnen zijn ware het niet dat de 
spreker van de VLP-fractie nadrukkelijk verwijst naar die column en daarmee ook het beeld verder 
versterkt dat die column hoe cynisch en hoe negatief ook, dat dat zeg maar dan het algemene beeld 
zou zijn. En wij bestrijden dat van harte het is juist zo van belang dat we in Roosendaal dat cynisme 
achter ons laten en vooruit kijken en de goede dingen gaan doen. Vandaar voorzitter, ik zal er nu over 
zwijgen. 
 
De VOORZITTER: Ja. En dat doet de heer Hertogh ook en die vervolgt zijn betoog. 
 
De heer HERTOGH: Dank u wel, voorzitter. Motie numero twee van de VLP maar ook samen met de 
Nieuwe Democraten dus we doen het toch samen, ziet u wel, voorzitter. Hergebruik stenen voor 
omliggende werkvoorraad binnenstad. De gemeenteraad, constaterende dat, de huidige stenen van 
de Nieuwe Markt worden vervangen door nieuwe bestrating, deze oude stenen nog in prima staat 
verkeren, plannen van de binnenstadsorganisatie uitgaand van hergebruik van deze stenen. 
Overwegende dat een aantal omliggende straten van de nieuwe compacte binnenstad zoals het Van 
Drechtplein, Torenstraat, Laan van Luxemburg, Roselaarplein en/of Stationsbuurt aan vervanging of 
herbestrating toe zijn. Stenen uit de Nieuwe Markt het beste gelijktijdig kunnen worden ingezet elders 
in de binnenstad zodat een extra impuls voor de binnenstad tegen respectievelijk minder meerkosten 
kan worden gerealiseerd. Besluit het college op te dragen bij de uitvoering van de plannen 
Herinrichting Nieuwe Markt de huidige stenen van de Nieuwe Markt gelijk te herbestemmen voor de 
locaties elders in de binnenstad binnen de bestaande werkvoorraad en gaat over tot de orde van de 
vergadering. Namens de fractie VLP met dank aan de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Hergebruik stenen voor omliggende 
werkvoorraad binnenstad”. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. We gaan verder met de volgende motie, weer een motie 
van de VLP en de Nieuwe Democraten. Het kan niet op. De gemeenteraad, maar is het is een hele 
lange motie, voorzitter en ik denk als ik alleen…  
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De VOORZITTER: Doe alleen het dictum, alleen het dictum, ja… 
 
De heer HERTOGH: De besluiten… 
 
De VOORZITTER: Besluiten. 
 
De heer HERTOGH: De besluiten daar staat in feite eigenlijk alles in. 
 
De VOORZITTER: Zo is het. 
 
De heer HERTOGH: Tijdens de uitvoering van de plannen Herinrichting Nieuwe Markt bij de 
werkzaamheden zowel ondernemers als het winkelend publiek zoveel mogelijk worden ontzien door:  
- Bij voorkeur de werkzaamheden in één keer aansluitend aan elkaar uit te voeren.  
- Indien er onevenredig nadeel ontstaat voor ondernemers door onvoorziene omstandigheden tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden, een passende regeling te treffen met ondernemers om 
eventueel nadelige effecten voor hun onderneming als gevolg hiervan te compenseren dan wel te 
vervangen. En gaat over tot de vergadering namens genoemde partijen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Beperk overlast ondernemers”. Dan is 
vervolgens het woord aan de fractie van de SP mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vandaag gaan we beslissen over de 
uitgangspunten herinrichting Nieuwe Markt en de binnenstadsorganisatie. In de Commissie heeft de 
SP-fractie aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke zaken. Eén daarvan was hoe zit het met de 
bestemming van de diverse plannen. Er zijn van de binnenstad namelijk veel plannen in ontwikkeling. 
De SP vraagt zich af of er wel voldoende afstemming met elkaar is. Wij vinden ook dat dit een 
belangrijke taak is om als raad in de gaten te houden. Een onderdeel van deze vraag was hoe zit het 
met de fietsroutes in de binnenstad. In de Commissie merkten we al dat deze wethouder, de 
wethouder van bereikbaarheid en mobiliteit niet zoveel op heeft met fietsen. In zijn beantwoording in 
de Commissie merkten we dat aan opmerkingen, je bent je leven niet zeker als er fietsers rondfietsen. 
Fietsen parkeer je. Nee, wethouder, auto’s parkeer je. Fietsen zet je zo nodig even aan de kant. Het is 
dus goed dat wij als raad fietsverbindingen in de binnenstad mede in de gaten houden. Voorzitter, 
daarom zullen we ook met een motie hierover komen die we samen straks met GroenLinks, D66, 
Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten in zullen dienen. Een ander punt is herbestemmen van de 
materialen. Voor de SP is belangrijk dat we duurzaam met materialen omgaan en dat er duidelijk een 
herbestemming komt voor de bestrating die er nu ligt, op die manier valt er misschien nog wat geld te 
besparen. De VLP heeft daar net een motie over ingediend, nou wat dat betreft zijn wij het daar wel 
mee eens als er herbestrating gevonden wordt maar dan wat ons betreft mag het in heel Roosendaal 
dat die stenen hergebruikt gaan worden. Dan een volgend punt, de SP heeft evenals een aantal 
ondernemers aan de Nieuwe Markt en de marktkoopmannen gepleit voor behoud van de warenmarkt 
op de Nieuwe Markt. Er lijken nu mogelijkheden te zijn dat er toch nog genoeg plaats is op de Nieuwe 
Markt daar zijn we blij mee. Ook hier dienen wij een motie met de VLP in om de markt toch zo nodig 
op de Nieuwe Markt te houden. Voorzitter, ik sluit af. Het is soms moeilijk uit te leggen waarom toch 
investeren in een stad die leegloopt. Bijna iedere week worden we weer geconfronteerd met winkels 
die verdwijnen. Als we door de stad heenlopen kunnen we dit met eigen ogen aanschouwen. Toch, 
voorzitter, is de SP een voorstander om dit wel te doen want naar onze mening is niets doen 
achteruitgang en dus onmogelijk. De winkels krijgen we er niet meer voor terug, maar door een 
compactere binnenstad te creëren met meer recreatie en horeca krijgen we wel meer 
aantrekkelijkheid en levendigheid. En door nu te investeren gaan andere marktpartijen misschien ook 
meedoen en gaan ook investeren. Laten we hopen dat er een golfbeweging op gang gaat komen en 
dat anderen hierdoor over de streep getrokken gaan worden. Of dit nu uit eigen belang of algemeen 
belang is dat maakt niet zoveel uit. Het doel moet zijn de Roosendaalse binnenstad aantrekkelijk te 
maken. Dank u wel.   
 
De VOORZITTER: Dank u wel. U krijgt nog een vraag van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht even ik wacht tot meneer 
Schijvenaars klaar is anders krijg ik weer allerlei rare motieven in mijn schoenen geschoven. 
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Misschien zag u zojuist dat ik even door het gordijn naar buiten keek. Ik probeerde even het  fietspad 
op de Oude Markt te vinden, maar dat is er ook niet. En waarom moeten we dan nu wel een opdracht 
geven om een fietspad op de Nieuwe Markt aan te leggen.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, meneer Van den Beemt loopt vooruit op de motie want u moet 
dadelijk eerst even de motie lezen. Wat, wat de SP betreft vinden wij dat fietsers wel ruimte moeten 
krijgen en dat ze, dat het zeker duidelijk moet zijn waar ze moeten fietsen. Want u gaf het voorbeeld 
op de Oude markt en dat hebben wij ook in de Commissie gezegd daar is dus niet duidelijk waar die 
fietsen moeten fietsen, want of je nou links of rechts aan moet houden dat weet niemand. Dus daar 
gaan fietsers, bromfietsers kris kras over de Oude Markt heen en dat hoor je dan ook van de horeca 
ondernemers dat dat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Dat horen we, want daar heeft onder andere de 
VVD vragen over gesteld vorige week en daar heb ik keurig netjes antwoord op gekregen. Hetzelfde 
antwoord ongeveer als de heer Schijvenaars daarstraks kreeg bij het vragenhalfuur. Maar wat ik vroeg 
waarom moet het van u wel op de Nieuwe Markt en niet op de Oude Markt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik heb gezegd dat het juist overal moet. Dus zowel op de Oude en 
Nieuwe Markt moet duidelijk zijn waar fietsers moeten fietsen. Dus dit is het antwoord op uw vraag. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk naar de fractie van D66, de heer Raggers ga 
uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Vrijwel alles is al gezegd in de Commissie. D66 steunt het 
innovatieve proces van de binnenstad en nu meer specifiek van de Nieuwe Markt. Wij willen de 
betrokken partijen meer vrijheid en vertrouwen geven in plaats van allerlei detaillistische zaken 
opleggen vanuit de gemeenteraad. En ja, daar hangt een fors prijskaartje aan. Maar het is een project 
van de binnenstad, het is een mandje dus het is volkomen begrijpelijk dat de financiering uit de 
bestemmingsreserve, investeringsimpuls economie meer specifiek binnenstad plaatsvindt. We hopen 
wel net als de SP zojuist, dat dit de marktpartijen ertoe zal verleiden ook te investeren. Wat we ook in 
de Commissie al hebben gezegd is dat we het punt duurzaamheid missen in het raadsvoorstel net als 
meerdere andere partijen. De heer Vierkant gaf aan in de beeldvormende raad net als wethouder Lok 
in de Commissie dat ze ervan uitgingen dat duurzaamheid integraal in de plannen verwerkt zou 
worden zoals met bouwmaterialen en verlichting. D66 wil dit graag borgen en opgenomen hebben in 
het raadsvoorstel. En daarom willen wij graag een amendement indienen namens D66, PvdA en 
GroenLinks. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. Beslispunt 1 de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de 
Nieuwe Markt vast te stellen aan te vullen met: Met dien verstande dat bij de herinrichting wordt 
ingezet op het werken met duurzame materialen en duurzame oplossingen op het gebied van energie, 
zoals ledverlichting. En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dit is een amendement dus het krijgt mee nummer 1 en heet “Duurzame 
herinrichting Nieuwe Markt”. 
 
De heer RAGGERS: En dan wil ik afsluiten met een puntje over de stenen. Ja, stenen kan je 
hergebruiken maar stenen kun je ook ergens anders hergebruiken. Stenen kan je ook nu verkopen om 
de kosten nu te drukken dat is allemaal, zijn duurzame oplossingen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers. Dan kijk ik naar de fractie van de Partij van de 
Arbeid, de heer Yap zal dat zijn om het woord te nemen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Vorig jaar hebben we weloverwogen in kunnen stemmen met de 
koers van de binnenstad zoals omschreven in het rapport Roosendaal gezonde stad. Samenwerking 
tussen gemeente en ondernemers is de sleutel, de markt moet het doen. De gemeente ondersteunt, 
faciliteert en stimuleert. De politiek en de gemeente moeten de samenleving vooral comfort en ruimte 
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bieden. Voorzitter, dat doen wij ook graag maar altijd zorgvuldig als het gaat om een besteding van 
gemeenschapsgelden. In dit geval 3 miljoen euro voor de Nieuwe Markt, centraal staat hierin dat ieder 
plan ten behoeve van de binnenstad bij zal moeten dragen aan een sterke economische binnenstad 
een versterking van de economische structuur van Roosendaal. In de Commissie Omgeving heeft de 
PvdA reeds aangegeven dat het plan wat als basis dient voor de herinrichting ons nog niet heeft 
kunnen overtuigen. Je kunt onmogelijk tegen de herontwikkeling van de Nieuwe Markt zijn, maar de 
herinrichting die nu wordt voorgesteld is slechts een marginaal deel van de oplossing. In het 
raadsvoorstel wordt immers ook duidelijk aangegeven dat de oplossing in de plinten ligt, het creëren 
van een compacte ruimte afgescheiden door stevige wanden, daar geeft het plan geen oplossing 
voor, dit raadsvoorstel. De marktpartijen hebben ook tot op heden niet aangegeven op basis van deze 
plannen te willen investeren. Voorzitter, we houden graag ook voor de integrale benadering van de 
binnenstadsplannen. Is er hier nu sprake van enkel investeren in stenen en vernieuwen of verandering 
met versterking van de economische structuur van onze binnenstad. Wellicht kan de wethouder op 
deze vraag nogmaals ingaan, we hebben hem eerder schriftelijk gesteld. En als antwoord kwam toen 
enkel dat in het rapport “Gezonde stad” staat opgenomen dat de Nieuwe Markt één van de eerste 
zaken zijn die moet worden aangepakt maar er is niet ingegaan op wat dit raadsvoorstel nou biedt ter 
versterking juist van die economische structuur. Partijen als Nieuwe Democraten en VLP gaven het 
net ook al aan is iets doen beter dan niets doen. Daar hebben we lang over zitten dubben. De 
Roosendaalse binnenstad in beweging, zeker. Maar middelen, de 3 miljoen euro afgezet tegen dit 
plan, tegen dit raadsvoorstel lijkt ons niet in verhouding. Ik heb het in de Commissie ook namens onze 
partij al gezegd, we bouwen aan een huis met blijkbaar een gemeentelijk budget van 10 miljoen euro 
en gaan nu een fors deel investeren aan de huiskamer maar weten niet of we het redden om het huis 
verder af te bouwen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Vervolgens mevrouw Koenraad van de fractie 
GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Dit raadsvoorstel wordt gesteund door GroenLinks, het 
is heel veel geld, maar de wens van de Roosendaler is dat de Markt met spoed wordt aangepakt. 
Natuurlijk is dat plan voor de herinrichting van de Nieuwe Markt uitgebreid besproken met 
ondernemers en inwoners in Roosendaal. En als raad hebben we ook afgesproken dat we de 
mandjes los zullen laten. Toch wil GroenLinks een motie inbrengen die aandacht vraagt voor de 
fietsverbindingen en fietsers in de binnenstad. De herinrichting van de Nieuwe Markt is niet een op 
zichzelf staande ontwikkeling en hangt samen met de ontwikkeling met de centrumring en het GVVP. 
Fietsers krijgen in de herinrichtingsplannen niet veel aandacht. En in de Commissie kreeg GroenLinks 
ook de indruk dat deze wethouder fietsers eerder één in toom te houden groep vindt dan welkom 
winkelpubliek. Terwijl stimulering van fietsgebruik en ontmoedigen van autogebruik in alle grote steden 
juist een speerpunt is, lijkt dat in Roosendaal niet het geval. Recent zijn er vragen gesteld wij hadden 
het er net ook al eventjes over, over problemen die ontstaan wanneer voetgangers, fietsers, 
scooterrijders en katten elkaars pad kruisen. Handhaving is nodig maar wel eerst nadat een voor alle 
langzaam verkeer een logische en duidelijke route is. Het ontbreekt op dit moment vooral aan een 
duidelijke en snelle oost-westverbinding voor fietsverkeer door de binnenstad. En het dirigeren van 
fietsverkeer langs de centrumring beantwoord niet aan de behoefte van fietsers die zich snel van oost 
naar west en vice versa door de binnenstad verplaatsen. Wanneer dit als oplossing wordt 
aangedragen het fietsen via de centrumring, blijven er sluiproutes gemaakt worden. Maak dus eerst 
een duidelijke route en maak dan duidelijk waar je echt gaat handhaven. Een tweede naast die 
doorgaande route de binnenstad van Roosendaal moet ook juist voor fietsend winkelpubliek een 
gezellige halteplaats zijn. Al eerder werd een motie van GroenLinks aangenomen waarin gevraagd 
werd om oplaadpunten voor elektrische fietsen, ideale gelegenheid om mensen ook op een terras 
neer te laten strijken. Plaats die punten op de Nieuwe Markt en opa’s en oma’s met kleinkinderen 
zullen die markt met hun speelplaats en terrassen ook gaan opzoeken. Mensen komen echt niet 
alleen met de auto naar de stad. Bij de herinrichting van de Nieuwe Markt doet zich een unieke kans 
voor om een snelle duidelijke en logische fietsverbinding voor oost-westverkeer, misschien zelfs met 
een stukje verdieping en met halteplaatsen te creëren, vandaar deze motie.  
En ik zal het dictum voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
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Mevrouw KOENRAAD: Geeft het college de opdracht bij de herinrichting van de Nieuwe Markt de 
binnenstadsorganisatie opdracht te geven deze unieke kans te gebruiken het creëren van een 
logische, duidelijke fietsverbinding door de binnenstad als uitgangspunt in de uitvoeringsplannen mee 
te nemen en daartoe het advies van de Nederlandse Fietsersbond in te winnen. En deze motie wordt 
mede ingediend door de SP, D66, PvdA en Nieuwe Democraten.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Duidelijke fietsverbinding” en er zijn wat 
vragen over. Mevrouw De Beer, Roosendaalse Lijst. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. U vraagt om een fietsverbinding dus dan zie ik dus een 
doorgaande fietser over de Nieuwe Markt. Het zou prettig zijn natuurlijk als die fietser zou stoppen en 
daar boodschappen zou doen, dus we moeten ook plaatsen hebben waar die fietsen gestald kunnen 
worden. Bent u niet tevreden met rondom het plein goede fietsennietjes, waarom wilt u per se met de 
fiets over het plein. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nu gaat een fietser langs de galerij, de heer Hertogh had het er al even over. 
Er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand het gaat om een verbinding door de stad. Fietsers gaan niet 
een beweging maken van langs de binnenstadsring te fietsen, dus er moet op de één of andere 
manier iets door de stad komen. Dat is niet gemakkelijk want daar wordt al heel lang over geworsteld. 
Het begint eigenlijk bij de oversteek bij de Raadhuisstraat bij de, het kruispunt Prinsensingel-
Raadhuisstraat en dat is één ding. En een ander ding is inderdaad dat fietsers ook gewoon neer 
kunnen strijken, dus het moet een combinatie zijn van die twee dingen. Wel degelijk is dit nu een kans 
om er serieus naar te kijken of je dat goed kan regelen op die Nieuwe Markt. 
 
Mevrouw DE BEER: En vindt, vindt u het dan ook geen taak van de binnenstadsorganisatie met hun 
deskundigheid en mensen om zich heen om daar goed naar te kijken? U bent zo pertinent dat u een 
verbinding wilt.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dat er een verbinding moet komen oost-west daar, dat is wel het doel van die 
motie natuurlijk. En in de herinrichtingsplannen is daar eigenlijk helemaal geen aandacht voor, dus er 
is wel ingezoomd op de binnenstad, op de Nieuwe Markt op de herinrichting maar eigenlijk de fietsers 
hebben daar nog heel weinig plek in. En als de binnenstadsorganisatie deze opdracht meekrijgt en ze 
gaan daar samen met de Fietsersbond naar kijken komen er misschien hele verrassende dingen uit 
waar wij helemaal niet aan denken, maar het is wel nu voordat je de Nieuwe Markt echt gaat 
herinrichten neem dat dan wel even goed mee, dat je niet straks iets aanlegt waar je straks misschien 
ook weer spijt van krijgt. Ja. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien de eerdere opmerking over de 
Oude Markt wil ik even vragen, wilt u met deze motie zich beperken tot de Nieuwe Markt of wilt u toch 
een breder integraal fietspad. Integraal is het ongeveer het meest gebezigde woord hier, dus dat zou 
ook hier van toepassing kunnen zijn. Hoe kijkt u daar tegen aan? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, wij houden ook erg van breed en integraal, dus als dat meegenomen zou 
worden in dat onderzoek en er is toch, er zijn ook mogelijkheden om, om andere routes misschien te 
versterken als dat nodig is dan lijkt me dat een heel slim plan om dat ook te gaan doen. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Een kleine wedervraag nog. Misschien is het een idee om dan de 
tekst van de motie daar iets op aan te passen bij het besluit maar dat laat ik aan u over. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, aanvullend op uw vraag dan. Het staat er eigenlijk, want er staat het 
creëren van een logische en duidelijke fietsverbinding door de binnenstad. En dat is niet helemaal per 
ongeluk. 
 
De VOORZITTER: Niemand meer? De heer Van de…. de heer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een tweede termijn en dan zal ik wel even 
weer terugkomen op hoe de VLP tegenover GroenLinks staat, maar ik wil één duidelijke vraag van u. 
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Wilt u nu wel of geen fietsers over de Nieuwe Markt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt. Wilt u 
nou eens duidelijk zijn, wilt u met uw fiets over de Nieuwe Markt ja of nee? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, meneer Hertogh, er fietsen nu ook al fietsers over de Nieuwe Markt langs 
de galerij dat stuk, dus ik begrijp niet helemaal de vraag. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, het is juist een doorn in het oog van de ondernemers dat die 
fietsers er zijn nu, nu krijgen we een nieuwe herinrichting maar ik heb nog een tweede termijn… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja… 
 
De heer HERTOGH: Dan kan ik het nog wel beter uitleggen, maar ook de ondernemers zijn er niet 
gelukkig mee dat er nu gefietst wordt. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nee, maar  voorzitter, als de ondernemers fietsers willen gaan weren uit de 
binnenstad dan vraag ik me toch af hoe dat dan moet gaan lopen, ik bedoel… 
 
De VOORZITTER: Ja, nog eentje want u heeft echt nog een tweede termijn. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, als u zegt we willen fietsers waarderen… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Weren. 
 
De heer HERTOGH: Uit de binnenstad hebben volledig, dat slaat natuurlijk nergens op. We hebben 
gratis fietsenstallingen. We willen helemaal niet de fietsers uit de binnenstad maar niet rijdend daar 
waar we een eigenlijk het streven is om een uniek winkelgebied te creëren, ga je toch niet met fietsers 
en scooters over rijden. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik denk niet dat de heer Hertogh en ik het hier over eens, dit is echt 
typisch een geval van verschillende diersoorten, denk ik, fietsers en auto’s. 
 
De VOORZITTER: Ja, leg me ooit nog eens uit welk beestje u in gedachten heeft. Maar we zullen het 
allemaal zien met het stemgedrag, dat is democratie. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar vragen zijn inmiddels al door anderen 
gesteld, dat scheelt weer. De enige vraag die ik heb, als u zo met die fietsers in uw maag zit en het nu 
weer breder wilt trekken begreep ik. Maar daar hebben we toch het gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan voor het GVVP, dus ik raak een beetje het fietspad kwijt hier in deze discussie. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik denk niet dat wij met fietsers in de maag zitten, ik bedoel die 
liggen ons niet zwaar op de maag maar misschien juist andere partijen. Inderdaad ik heb het GVVP 
genoemd en ook de binnenstadsring. De motie is wel ontstaan uit het idee je kunt wel een mandje op 
zich inrichting maar de gemeenteraad moet wel in de gaten houden dat het mandje wel past binnen 
de andere ontwikkelingen en vandaar ook dat we die motie nu toch indienen omdat het mogelijk een 
gemiste kans zou zijn als je straks iets moet gaan doen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat begrijp ik. Het GVVP komt straks pas aan bod en je wilt 
niet een Nieuwe Markt aanleggen en dan straks zeggen in het GVVP er moet een fietspad op de 
Nieuwe Markt komen, dat is de oude politiek zullen we maar subtiel zeggen wat ons betreft. Maar, 
maar de hele interactieve sessie rondom het GVVP is voltooid, dus de, alle suggesties en inspraak en 
ik zal heel eerlijk bekennen ik ben er nog niet ingedoken want het stond niet voor vanavond op de 
agenda, maar heeft u daar dan informatie uit dat de burgers van Roosendaal via hun inspraak voor 
het GVVP vragen om u voorgestelde fietspad wat op de Nieuwe Markt. Want de één zegt de 
ondernemers willen niet en de anderen zeggen fietsers willen het wel. Ja, ik vind het lastig. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja het is in het GVVP die interactieve sessies als je kijkt naar wat er 
nu ligt daar heeft de fiets ook niet een enorme aandacht en ik baseer me wel op ook op landelijke 
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bronnen het stimuleren van fietsgebruik dat heeft de toekomst en dat het wordt ook door de Provincie, 
in het coalitieprogramma van de Provincie staat nu ook dat ze erg gaan inzetten ook op elektrische 
fietsen en ook snelle elektrische fietsverbindingen. Ja, staat er in. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan zijn dit de fracties die hebben 
aangegeven in eerste termijn het woord te willen voeren. Dan is nu van de zijde van het college de 
reactie te geven door wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het doet mij als lid van het college maar ook als lid van het 
binnenstadsbestuur heel veel goed dat hoewel partijen die hebben ingesproken in de eerste termijn 
soms kritisch, soms positief kritisch zijn maar wel in grote meerderheid volgens mij warme gevoelens 
hebben gekregen bij dit voorstel en in ieder geval voornemens zijn om dat te steunen. Een paar 
algemene opmerkingen vooraf, de co-designsessie, ja dat werd door iemand afgedaan als een 
gezellige praatclub. Dan doet u al die mensen die daaraan hebben meegedaan buitengewoon tekort. 
Daar heeft een hele grote groep heel hard meegedacht en gezamenlijk dit plan ontwikkeld. En dat is 
toch heel wat anders dan een gezellige praatclub met een kop koffie. Die hebben hard gewerkt, die 
hebben daar hun eigen vrije tijd voor opgeofferd en uiteindelijk op die brede participatieve wijze zoals 
we een beetje gewend waren van Riek Bakker maar nu op een andere manier is er dit plan 
uitgekomen. En ik ben daar trots op dat dat vanuit het volk zal ik dan maar zeggen, vanuit bewoners, 
vanuit ondernemers, vanuit allerlei partners rondom en in de binnenstad dit er is uitgekomen. En wie 
zijn wij dan en dan praat ik niet voor u, maar ik praat even voor het college zeg ik dan maar, om te 
zeggen dat het anders zou moeten. Dit is het. En bij die co-designsessies is nimmer aan de voorkant 
meegegeven en ik kan het weten want ik was erbij, is er nimmer aan de voorkant meegegeven dat er 
absoluut plaats zou moeten blijven voor de maandagmarkt. Immers we zijn begonnen met de 
uitgangspunten uit het rapport van professor Bakker het ging om het verbeteren van de beleving op de 
Nieuwe Markt. En daar kwam deze tekening uiteindelijk uit in drie sessies, dit idee, deze 
uitgangspunten. En ik weet het nog heel goed er was een vertegenwoordiger van de 
Marktadviescommissie die daar ter plekke dacht dat er dan wel plek over bleef gezien die tekening, 
gezien die plaatjes dat hij dacht dat er gezien dat, die ruimte er nog wel plek over zou blijven voor de 
maandagmarkt. Daar heeft niemand ja of nee op gezegd, we hebben het aangehoord, iedereen, ook 
onze directie die bezig was met de co-designsessies. En het enige wat we daarna gedaan hebben is 
we gaan serieus kijken kunnen ze er ook op? En we denken ja. Er zijn natuurlijk inmiddels wat minder 
marktkooplieden. Ik ben niet zo pessimistisch als meneer Schijvenaars, maar ik ben van nature niet zo 
pessimistisch als meneer Schijvenaars. En we denken dat dat kan, we zien daar wel mogelijkheden 
voor en wellicht maar ik zeg het allemaal nog wel wellicht want het hangt een beetje af als je gewoon 
de kramen neemt van vier meter is het wat makkelijker maar er staan ook een aantal grote 
verkoopwagens die vragen meer ruimte, een slimmere plek, het zou kunnen zijn dat je een stukje 
uitloop doet in de Jan Snelstraat bijvoorbeeld, maar ze kunnen er naar ons idee gewoon staan. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een kleine technische vraag, denkt de wethouder ook dat het kan als er 
een prachtige grote bovengrondse fontein komt? 
 
De heer LOK: Ja, maar die komt er namelijk niet, dus het kan. Maar dat is een verschil van inzicht. Er 
ontstaat nu een plein waarbij, wat voor een deel ook voor andere activiteiten zou kunnen worden 
gebruikt, braderieën, kleine evenementen. Ik heb u in de Commissie gezegd, we hebben al allemaal 
een vaste briefschrijver die heel veel ideeën lanceert, dus die gaat straks ongetwijfeld al die ideeën 
die hij altijd opschrijft nu ook heel daadwerkelijk uitvoeren en dan krijgen we boekenmarkten, oldtimer- 
markten, foodmarkten, kan allemaal op het plein.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, kan de wethouder mij dan helpen waar ik kan lezen dat er geen 
bovengrondse fontein gaat komen, waar staat het in de stukken dat dat als zodanig zo is 
afgesproken? 
 
De heer LOK: Omdat we dat plein zoveel mogelijk multifunctioneel kunnen willen blijven inzetten en 
dan kun je nog steeds een prachtige fontein maken. En ik geef toe het is absoluut wat anders, ik zeg 
het maar in mijn eigen woorden, dan die wat zielige spuitertjes op het Mill Hillplein. Deze worden 
absoluut heel veel mooier en ze spuiten beter en hoger, daar gaan we dan van uit. Een aantal van u 
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hebben opmerkingen gemaakt over 3 miljoen en nu de marktpartijen. Ja, ja. Dan wil ik u altijd even in 
herinnering roepen en dat weet ik straks wat iemand gaat roepen maar Wereldhave heeft de 
afgelopen maanden voor meer dan 20 miljoen in de Roselaar vertimmerd. Zover zijn wij nog lang niet 
dat we ergens 20 miljoen aan uitgeven, want we hebben er ook maar 10 dus dat scheelt. En 
Wereldhave is dat gaan doen omdat die ook in de Cockpit zat van mevrouw Bakker en daar 
vertrouwen in kreeg dat datgene wat daarin stond ook echt daadwerkelijk uitgevoerd zou gaan worden 
en daar heeft hij op voorgesorteerd omdat hij klaar wilde zijn als wij ook allemaal gingen beginnen. En 
ik ben er absoluut van overtuigd als we allemaal op elkaar wachten, dan wachten we tot de laatste 
schakel en dan duurt het nog jaren voordat we überhaupt iets doen. We willen de toon zetten het 
startsein geven, laten zien dat de gemeente serieus bezig is met wat ze heeft besloten en daar ook 
echt daadwerkelijk gevolg aan wil geven. En vandaar 3 miljoen en of het getal groot of weinig is 
misschien heeft u verstand van straatstenen maar ik niet, ik denk dat het prima is. En laten we niet 
vergeten dat in het rapport van professor Bakker de Nieuwe Markt omschreven werd als het lelijkste 
en kaalste plein van Nederland en volgens mij als je daar wat aan doet verbeter je automatisch al iets 
in de stad. Het stond met stip op één dus we gaan er mee aan de slag en gelukkig steunen van veel 
van u dat. Ja, richting de VLP, richting meneer Hertogh zou ik willen zeggen er is niets tegen positief 
kritisch zijn, dat is alleen maar goed dat waarderen we ten zeerste. Ik heb in de Commissie uitgelegd 
dat we het Paviljoen niet gaan slopen omdat niemand daar de meerwaarde van inziet. 
Kapitaalvernietiging en wat dan en bovendien de daghoreca op die plek voldoet uitstekend, dus we 
zouden alleen er maar weer wat achterlaten en het plein zou enkel maar weer groter worden en dan 
hebben we dat probleem nu vast niet. U heeft het over de grote kiosk die wil verhuizen, je wij zouden 
ook graag willen dat die ging verhuizen. Maar uw suggestie dat wij daar geen medewerking aan 
verlenen die herken ik niet. We faciliteren ons met z’n allen een slag in de rondte, maar uiteindelijk zijn 
het de vastgoedeigenaren, het gaat eigenlijk om geld en zolang die jongens over het geld het nog niet  
eens zijn verhuizen ze nog niet. Maar als, het ligt niet aan het college, ze moeten zelf aan de slag. En 
we weten dat ze volop in gesprek zijn en het is altijd de vraag en wanneer wordt het ei gelegd, we 
hopen snel maar er wordt absoluut serieus naar gekeken. De SP vraagt over de afstemming met de 
diverse plannen. Het college is niet zo bezorgd als u bent maar ik ben blij dat u bezorgd bent dat is 
één, maar in het binnenstadsbestuur en de binnenstadsdirectie dat is, denk ik, het grote voordeel dat 
wij één binnenstadsdirectie hebben die hier samen werken en dat soms thuis kunnen voortzetten, 
daar is dat volgens mij prima geregeld want wat we hebben één ding met z’n allen afgesproken. Wat 
we nu gaan doen moet niet een volgende fase in de weg staan. We stoppen nu bij de Nieuwe Markt 
en we hebben het expres niet over het Roselaarplein want daar hoort de kiosk bij en het busstation en 
het banaantje zeg ik allemaal, dat is allemaal wat uitgebreid. En wat we nu aan de Nieuwe Markt gaan 
doen belemmert niet de volgende stap op het Roselaarplein, dus die afstemming is volgens mij prima 
geregeld. Ja, u maakte zo’n opmerking als waarom investeren in een stad die leegloopt, ja ik had hem 
al voor mezelf al omgedraaid. Als je niet investeert in een stad loopt die zeker leeg, dus ik denk dat we 
hebben niet zoveel keuze en ik denk ook dat het wat gaat opleveren. D66, ik ben ook blij dat die het 
plan steunt en ik ben het helemaal met u eens dat je al die partijen vertrouwen moet geven. Ik heb het 
in de Commissie ook een keer gezegd, het moeilijkste wat Riek opschreef is dat de gemeenteraad 
moest loslaten en ik zie de worsteling van een ieder, omdat dit anders is dan anders waar u juist niet 
moet loslaten, maar hier moet u dat proberen los te laten. En via de Raadscommissie Binnenstad 
waar een aantal van u in zitten proberen we iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken 
van dingen en soms zouden we ook willen dat het sneller gaat, maar soms hebben dingen ook 
gewoon hun tijd nodig. Maar als u zich, maar als u het los kunt laten, als u dat met z’n allen kunt 
opbrengen dan denk ik dat we een glansrijke toekomst tegemoet gaan zien. U miste de 
duurzaamheid, dat klopt, dat staat er niet met zoveel woorden in. En ik, u gebruikte mijn woorden als 
ik ging ervan uit dat, ik bedoelde daarmee niet te zeggen dat ik ervan uitging maar dat we het 
natuurlijk zouden meenemen, maar daarom is uw motie prima. Ja, meneer Yap de PvdA, dat in dit 
plan geen oplossing zit voor de plinten en dat u graag een integraal voorstel van de binnenstad had 
verwacht. U weet dat het rapport van mevrouw Bakker een periode beslaat van de komende 15 jaar 
dat betekent dat we 15 jaar lang plannen hadden moeten maken. Dan hadden we een integraal plan 
gehad over 15 jaar, dan hadden we het in één keer kunnen doen, volgens mij hadden we ons dan met 
z’n allen de moeite kunnen besparen om dat dan te doen. Wij gaan niet over het onroerend goed, wij 
gaan niet over het vastgoed. Het enige wat wij weten is dat Metterwoon juist doordat we aan nu aan 
de Nieuwe Markt gaan beginnen serieus aan het tekenen en serieus aan het rekenen is wat zij 
kunnen met hun galerij of aan de andere kant de in- en de uitgang van de Passage. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
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De heer YAP: Voorzitter, ik heb die opmerking niet gemaakt dat u nu de totale plannen voor de 
binnenstad aan ons moet voorleggen, ik ben enkel ingezoomd op het plan ten aanzien van de Nieuwe 
Markt u gaat daar vervolgens terecht op in. Maar u schrijft zelf in het voorstel dat juist de plint, dat is 
de begane grond voor de bebouwing is fundamenteel voor de beleving, dus daar zou ook juist de 
focus op moeten liggen. Nou, vandaar mijn opmerking dat past bij een volledig raadsvoorstel bij een 
volledig plan ten aanzien van de Nieuwe Markt zo moet u die opmerking zien. Ik vind dat dat wel zo 
gezegd mag worden, dank u wel.  
 
De heer LOK: Ten aanzien van GroenLinks, ja de wens van de Roosendalers is vooral de aanpak van 
de Nieuwe Markt en u maakt opmerkingen over mijn enthousiasme over fietsen. U heeft mij vast pas 
gezien met een foto in de krant aan de fiets maar ik moet wel, ik stond er wel naast en dat vond ik al 
heel wat. Maar de vraag blijft of je nou een fietspad moet creëren op de Nieuwe Markt, het kan al niet 
over het Roselaarplein, want dat is voetgangersgebied dus daar mag je al niet fietsen. En we hebben 
net in het vragenhalfuur het gedoe met z’n allen meegemaakt over wat er nu gebeurt want een fiets en 
een bromscooter met een blauw plaatje die hebben dezelfde rechten, dus waar een fiets mag rijden 
mag ook een scooter rijden met een blauw plaatje en die gaat ook net zo hard als een gewone 
scooter. Dus er ontstaan volgens mij ongelooflijk levensgevaarlijke situaties terwijl we nou juist op de 
Nieuwe Markt een plek willen creëren met beleving, waar mensen blijven zitten waar een waterpartij 
is, waar, waar een, waar iets voor kinderen komt om te spelen. Ik zou het niet voor mijn 
verantwoording durven nemen om daar een fietsroute te maken waar ook die scootertjes rijden die 
loeiend hard gaan. Wij zijn er daarom geen voorstander van en dat is één, ik ga ook een tweede 
argument geven in de co-design in breed participatief is dit plan eruit gekomen en daar was ook 
werkelijk, maar ook werkelijk  helemaal niemand voorstander van een fietspad creëren op de Nieuwe 
Markt. En als dat nou hoort bij loslaten, dan zou ik zeggen ja dan moeten we niet iets gaan, zelf gaan 
bedenken van ja we vinden dat dat er eigenlijk nog wel bij zou moeten. En nogmaals gezien het 
vragenhalfuur in het begin wat een gedoe het oplevert als de blauwe scootertjes daar ook doorheen 
racen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, het punt is natuurlijk dat de routing erg onduidelijk is, dus bent u het 
met mij eens dat  die problemen ontstaan door een slechte routing en dat je wel kan blijven 
handhaven maar dat je mensen ook moeilijk kan handhaven als je niet weet waar je moet zijn. Hele 
groepen scholieren zijn soms dwalende en weten eigenlijk niet waar ze moeten overstappen en waar 
ze en waar ze moeten oversteken en waar ze moeten fietsen. Dus ik kan me niet voorstellen dat u 
zegt we gaan daar niet een onderzoek op loslaten we gaan niet voordat we dat hele plan inrichten 
even kijken van moeten we daar misschien iets doen. Juist ook om die halteplaatsen te creëren.  
 
De heer LOK: Ja, ik zou u willen zeggen we hebben een gratis fietsenstalling gemaakt bij het 
Roselaarplein, we hebben een gratis fietsenstalling bij de Markt. We hebben allemaal nietjes op alle 
plekken heel dicht rondom die binnenstad. Volgens mij zijn die nietjes er nou juist allemaal geplaatst 
om mensen vooral te stimuleren dan ook die fiets daar neer te zetten en niet de hele stad door te 
fietsen want dat is een beetje water naar de zee dragen, want dat zou dus betekenen dat je ze ook 
beter weg kunt halen en het effect van een soort fietssuggestiestrook is nogmaals is dat de scootertjes 
er ook rijden en dat partijen dan denken dat dat hun weggedeelte is en dat is het niet. Je moet allen, je 
moet met z’n allen zowel op de Oude Markt, de Markt en de Nieuwe moet je met z’n allen delen en dat 
betekent rekening houden met elkaar. Maar de problemen zitten hem vooral in de scootertjes die 
hebben niet zo heel veel begrip voor rekening houden met elkaar. En om dat nou de stimuleren met 
een soort vrijbrief van hier mag u racen dat lijkt ons niet verstandig. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad nog. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de wethouder chargeert nu heel erg, ik bedoel u geeft in uw 
antwoorden aan de VVD ook de mogelijkheid van een woonerf dus er zijn wel degelijk maatregelen 
die je kan nemen om dat uit elkaar te houden. Niets aanleggen zal het probleem in ieder geval niet 
minder maken. Dus wat, het gaat om het pleisterplaatsen in de stad maar het gaat om die 
fietsverbinding door de stad, als je die niet serieus bekijkt en daar serieus iets mee doen, mee doet 
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dan blijf je ook die problemen houden met scooters en fietsers en wandelaars. Dus dit is wel een 
moment om te zeggen laten we daar nou even goed naar kijken. Dat is het betoog. 
 
De VOORZITTER: Kijk, uiteindelijk om het een beetje ambtshalve wat te gaan samenvatten, want ik 
hoop dat iedereen het nog volgen kan. Eigenlijk zegt de wethouder ik ontraad deze motie, dat is 
eigenlijk wat hij zegt. Eigenlijk wat je zegt. 
 
De heer LOK: Ja. 
 
De VOORZITTER: Met heel veel woorden. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, alleen bestrijd ik de argumenten waar de wethouder mee zegt ik 
ontraad de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee maar kijk, ja, ik geloof dat en ik heb zomaar de indruk dat u niet verder tot 
elkaar komt, dat schat ik zomaar in. Wellicht dat we dan dit onderwerp kunnen laten en het dan met de 
stemming blijkt wel hoe u raad denkt over die motie zou ik menen. Dan schieten we ook een klein 
beetje op door de materie. Ja, ja. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. Nog op dit punt? Nee? Toch wel? 
Ja, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, als we er een B en W-pad van maken dan zal de wethouder 
zeker enthousiast zijn, maar de kwestie is dat er fietsverkeer is. Er gaat heel veel fietsverkeer over de 
Nieuwe Markt heen en wij vinden, velen in Roosendaal vinden dat gewoon niet prettig dat het zo gaat 
zoals het nu gaat. Wat is dan de oplossing vanuit het college om dat probleem aan te pakken? Of wilt 
u het maar laten gaan.  
 
De heer LOK: Ja, dan verwijs ik u toch even terug naar ons antwoord op uw halfuursvraag, daar speelt 
hetzelfde op een ander plein, dat we mogelijkheden gaan onderzoeken om het probleem op de Oude 
Markt op te lossen althans zo beheersbaar mogelijk te maken, want het zal nooit zo zijn dat daar 24-7 
op alle plekken een politieagent of een boa gaat staan, dat blijft natuurlijk een illusie. Dus 100% 
oplossen blijft denk ik ook een illusie maar we gaan wel kijken wat we kunnen bedenken en wat geldt 
voor de Oude Markt dat kun je dus ook automatisch implementeren op de Nieuwe Markt en op het 
Roselaarplein om het, om het, om de problematiek in ieder geval zo klein mogelijk te krijgen. En 
nogmaals het zit in grote lijnen niet in de fietsers het zit hem juist in de scootertjes met het blauwe 
plaatje die in de, volgens de Verkeerswet gelijkgesteld worden met de fietsers. Dus waar een fietser 
mag racen, fietsen gaat een scooter ook racen en nogmaals dat past volgens het college en het 
binnenstadsbestuur niet bij de filosofie van de Nieuwe Markt een plek waar je wil verblijven, waar je 
kunt recreëren, waar een fontein komt, waar kinderspeelplaatsen komen, waar terrassen komen. 
Volgens mij zit je dan niet heel plezierig als er aan alle kanten mensen rondom je heen racen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan, dan denk ik te kunnen vaststellen dat we het wellicht toch meer eens 
dan oneens zijn met elkaar, want u heeft het in uw betoog met uw argumenten over een fietspad 
terwijl in de motie wordt gevraagd om een fietsverbinding. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn een 
oplossing die bijvoorbeeld hele kwetsbare gebieden aantreft in duinen ja waar alleen maar via een 
mooi kronkelend, romantisch pad er ook gewoon op een rustige manier fietsers door dat gebied heen 
gaan en veel beleven, wellicht is dat een oplossing. Als u blijft denken dat wij vragen om een fietspad, 
ja gewoon van A naar B zo snel mogelijk, misschien dat een fietsverbinding vanuit dat concept een 
meer oplossing zijn. Zou u zich daar een beetje in kunnen vinden? 
 
De heer LOK: Ik kan me in algemeenheid in heel veel dingen vinden. Maar ik blijf wel, het college blijft 
wel de zorg houden en ik blijf, ik zeg het nogmaals wat een fietser mag, mag ook een scooter met een 
blauw plaatje en daar zit het probleem. En er is doelbewust gekozen bij de aanpak van de Markt ooit 
om juist die gescheiden paden er niet meer te hebben meer de filosofie van als je allemaal op 
hetzelfde plek rijdt moet je met elkaar rekening houden. Fietsers en wandelaars wil nog lukken maar 
er is ook nog een doelgroep waar dat veel minder wil lukken. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, toch nog een vraag over deze motie want ik hoor de wethouder 
echt zeggen van ja we gaan het hebben over handhaven dat mag wel/niet en we kunnen die fiets er 
niet bij hebben, maar deze motie vraagt niets meer dan kijk nou eens wat breder waar die fietsers wel 
kunnen zijn in de binnenstad en vraag nu eens een advies aan de Nederlandse Fietsersbond. Wat is 
daar mis mee? 
 
De heer LOK: Ja, er is niets mis mee met het vragen van een advies aan iemand, maar ik zeg, ik 
herhaal nog een keer wat ik in het begin heb gezegd dit plan is in een brede participatieve wijze tot 
stand gekomen van met meer dan 150 mensen. En niemand van die en iedereen van die 150 ergerde 
zich groen en geel aan fietsen op de Nieuwe Markt en wat u nou wil voorstellen is om dat vooral toe te 
gaan staan zelfs een oost-westverbinding te maken dan fietsen er dus alleen maar nog meer dan nu. 
Terwijl we nou juist gezorgd voor fietsparkeren rondom die plek. 
 
Mevrouw OUDHOF: ja, voorzitter, ik constateer toch een anti-stemming tegen de fietsers van de 
wethouder en dat vind ik heel erg spijtig.  
 
De VOORZITTER: De wethouder vervolgt zijn betoog. 
 
De heer LOK: Ja, ik heb wel een fiets hoor voor het geval u dat vraagt. Ik ga nog even de moties kort 
langs want daar wilt u vast een reactie op. De impuls van een Smart Retail City van meneer 
Schijve…de Nieuwe Democraten en GroenLinks, ja wat u vraag dat, daar zijn we al volop mee bezig. 
De binnenstaddirectie is volop bezig met het ontwikkelen en kijken naar WIFI en Smart Retail in 
combinatie met het concept van de nieuwe winkelstraat. Er is een groep ondernemers zal maar 
zeggen, de voorlopers zal ik maar zeggen die wat bedrevener zijn in internet om die erbij te betrekken. 
De vraag blijft altijd en daarom ligt er nog geen WIFI, wat is nou het doel van WIFI en wat moet je er 
dan mee, want iedere mobiele telefoon heeft tegenwoordig 4G, dus dat gaat razend snel en maar 
vooral wat je ermee doet, want WIFI op zich heb je niet zoveel aan het gaat om Smart Retail 
activiteiten, content data en ondernemers zijn gewoon nog niet in grote getalen zover dat ze er 
überhaupt iets mee kunnen. Sommigen weten nog niet eens wat het is laat staan dat ze er iets mee 
kunnen. Maar nogmaals onze directie is ermee bezig, dus ik denk dat voor het eind van het jaar daar 
heel veel duidelijkheid over komt en ik heb u in de Commissie nog opmerkelijk, nog opmerkzaam 
gemaakt over het wat we erbij betrekken namelijk de slimme lantaarnpalen. Dat is overigens tevens 
WIFI in iedere lantaarnpaal dus dat zal beste goed kunnen komen. De Leegstandsverordening daar is 
het college geen voorstander van. Iedereen, alle partijen zijn op zich vertegenwoordigd in dat 
binnenstadsbestuur daar zijn we in een goed en constructief overleg met allen en volgens mij moet je 
constructief overleg zou je frustreren met regels en dwang, volgens mij is dat dan ook einde van het 
overleg, dus daarom zijn we er geen voorstander van. Overigens voordragen voor langdurige 
winkelhuur dat is prima, maar je zegt niets over de huur die je in rekening brengt, dus dat is, lijkt me, 
lijkt het college althans niet de beste weg. Aantrekkelijke parkeerregimes, ja het is geweldig, was ik 
bijna vergeten, wilde ik in het begin nog zeggen. Het gaat over aanpakken van de Nieuwe Markt en 
alle moties gaan overal over zo ongeveer behalve over het aanpakken van de Nieuwe Markt net zoals 
het aantrekkelijk parkeerregime het heeft niets met het aanpakken van het plein te maken. Maar ik wil 
u even wijzen volgens mij is daar in de Kadernota naar verwezen dat voor het eind van het jaar het 
parkeeruitvoeringsplan komt daarbij betrekken we ook het binnenstadsbestuur en de 
binnenstadsdirectie dus u wordt voor het eind van het jaar op uw wenken bediend en dan is de motie 
niet nodig. De warenmarkt was een markt, ja ik heb u net gezegd ik ben wat positiever gestemd van 
aard. In uw agendering noemde u dat het perspectief bieden van de warenmarkt en u weet het ook 
nog want ik zie u ook lachen. In de commissie hebben we het er ook over gehad, was het uw 
perspectief of het perspectief van de kooplui. Blijkbaar uw perspectief want de kooplieden van de 
warenmarkt willen gewoon als het effe kan en ik heb u net uitgelegd het schijnt te kunnen, het lijkt te 
kunnen op de plek op de Nieuwe Markt blijven en overigens ook de ondernemers rondom dat plein 
hebben erop aangedrongen als dat kan om ze vooral daar te laten blijven, dus die motie zou het 
college u ook willen ontraden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ten aanzien van de warenmarkt was een markt, is het juist ook de 
voorzitter geweest van de branchevereniging die zelf aangeeft dat er een ander perspectief nodig is. 
Maar goed kom ik in mijn tweede termijn op terug. Over het parkeerregime de Nieuwe Markt is 
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ongeveer de plek  waar je parkeert, de ondergrondse parkeergarage maar ook de schreeuwende 
behoefte van heel veel winkeliers om shortparking mogelijk te maken, dat ze eventjes een pakje 
sigaretten kunnen halen, eventjes een kleine boodschap kunnen doen. Dus de motie is ook juist 
bedoeld om binnen dat eerste gebied, dat eerste mandje om daar alvast het parkeren een stuk 
flexibeler te maken en volgens mij zijn er talloze mogelijkheden ook bekend bij de directie van de 
binnenstad om daar in ieder geval mee te beginnen en hebben we weer extra ervaringen om straks 
eind van het jaar zoals u toegeeft inderdaad te komen met een integraal parkeerplan.  
 
De heer LOK: Ja, ik denk dat het weinig zin heeft om te experimenteren met welke parkeergarage dan 
ook en nogmaals ik blijf zeggen in het parkeeruitvoeringsplan en dat gaat ook in op andere, op een 
andere afrekeneenheid of kort parkeren of het tweede uur gratis, of het vierde uur gratis, noem alle 
varianten maar op, we zijn een loyalty systeem dat ondernemers, dat hebben we allemaal op het 
netvlies, daar wordt allemaal naar gekeken en dat komt allemaal keurig terug in het 
parkeeruitvoeringsplan. De tarieven zijn tot 1 januari toch al bekend… 
 
De SCHIJVENAARS: Maar, voorzitter, nu zegt de wethouder komt nu zelf met een lijst met hele 
innovatieve oplossingen, loyalty programma, daar kunnen we toch gewoon volgende week mee 
beginnen? Mensen die dan heerlijk hebben gegeten in de binnenstad of die voor honderd euro’s 
boodschappen hebben gedaan of kleding of wat dan ook dat die inderdaad een gratis uitrijkaart 
krijgen. Waarom kunnen we dat soort pilots niet gaan doen waarom moeten we dan weer gaan 
wachten tot eind van het jaar? En dus pas weer implementatie begin volgend jaar. Hoe moeilijk is het?  
 
De heer LOK: Niet. Maar ware het niet dat de Rabobank nog net niet ver genoeg is met de uitwerking 
van het loyalty programma. De parkeergarages zijn er klaar voor, wij hebben voorgesorteerd op de 
mogelijkheden en nu de rest nog en bovendien, nogmaals ik blijf zeggen dat gaat over andere 
rekeneenheid, het eerste kwartier, het tweede uur. Je moet een keuze maken wat je wil doen en daar 
wordt nu aan gewerkt om die keuze te maken en dat komt in het parkeeruitvoeringsplan. De motie van 
de Nieuwe Democraten over de warenmarkt was het college geen voorstander van. En dan snapt de 
VLP en de SP dat we dat voor die motie wel zijn het behoud als er ruimte is en ik heb u gezegd er is 
ruimte. Hergebruik stenen, ja natuurlijk en dat heb ik in de Commissie ook al gezegd die stenen die 
zijn niet slecht dus die kun je gebruiken dus die zullen ook wel worden hergebruikt op andere plaatsen 
in Roosendaal. De Nieuwstraat is zo’n straat waar ze wel wat kunnen en zo zijn er nog wel wat 
plaatsen ze worden in ieder geval zeker niet weggegooid en in het uiterste geval proberen we ze te 
verkopen want dan levert het nog weer geld op, maar ze worden absoluut niet weggegooid. Beperk 
overlast, ja natuurlijk dat is ook wel het uitgangspunt. Maar ik zal de motie toch willen ontraden omdat 
daar achterin toch weer iets zit van een soort nadeelcompensatie en dat lijkt ons geen goed plan we 
gaan de werkzaamheden op een dusdanige manier uitvoeren dat overlast wordt beperkt. En wat ik u 
eerder heb aangegeven, we gaan ervoor zorgen dat in de feestmaand half november tot eind 
december er in ieder geval geen werkzaamheden plaatsvinden zodat daar in ieder geval geen last van 
zou kunnen ontstaan. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als ik even in mijn geheugen grasduin dan is het toch de VVD 
geweest die, ik heb niet precies een jaartal in gedachten, die, wel jaar, maar toch altijd hartstochtelijk 
voorstander was van een nadeelcompensatieregeling.  En volgens mij bent u ook lid van de VVD of 
en kunt u mij nou eens uitleggen waarom uw standpunt als VVD-wethouder en zeker ook rekening 
houdend met datgene wat de heer Van den Beemt altijd met vol enthousiasme inbracht van 
nadeelcompensatie absolute voorwaarde en nou in een keer zo van floep weg. Wat is er gebeurd? 
 
De heer LOK: Er is geen nadeel straks, dat is er gebeurt.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Kunt u mij ook vertellen wat de uitslag is van de voetbalcompetitie van de 
staatsloterij, enzovoorts want u heeft blijkbaar een glazen bol dat u nu al weet wat er straks gaat 
gebeuren.  
 
De heer LOK: Dat heeft u goed gezien, dat klopt. Dat ben ik met u eens, dank u wel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar nou even serieus. 
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De VOORZITTER: Maar het is een interruptie slechts en doe dat even in de tweede termijn, want het 
wordt wel erg wijdlopig allemaal en het gaat steeds minder over de Nieuwe Markt. Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja over de fietsverbinding hebben we ook al iets gezegd heb ik begrepen. Maar ik heb 
wel een fiets hoor voorzitter, maar hij hangt in de garage. Over het amendement van D66 heb ik al 
eerder ook in de Commissie wat gezegd, prima. Wij gaan absoluut werken met duurzame materialen 
en werken aan ledverlichting, dus deze, dit amendement ondersteunt wat wij ook echt gaan doen dus 
prima. Ik zou zeggen het kan ons alleen maar verder helpen om het te doen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder voor de eerste termijn. Dan zijn wij toe aan de tweede 
termijn en dan kijk ik eerst even naar de fracties die in de eerste termijn het woord niet hebben 
gevoerd. Dat zijn respectievelijk, dat zijn de Roosendaalse Lijst, CDA en VVD in die volgorde en dan 
keer ik weer terug naar de sprekers van de eerste termijn. Fractie, mevrouw De Beer, Roosendaalse 
Lijst. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Onze bijdrage is in lijn met wat wij in de Commissie gezegd 
hebben. Het gaat over de Nieuwe Markt een kaal, leeg plein. De wethouder heeft het ook zo benoemd 
en die moeten we transformeren tot een plein een gebied waar men graag wil verblijven en nou ja veel 
participatie, co-design en nu gaan we tot de daadwerkelijke uitvoering over. En in nu en ook in de 
Commissie zijn er een aantal zaken benoemd belangrijk, fietsroute, duurzaamheid, warenmarkt, 
snelheid van realisatie en ook communicatie vinden wij erg belangrijk. Het zijn allemaal prima zaken 
en wij zijn toch echt wel de mening toegedaan dat de uitvoerende partij deze ter harte zullen nemen, 
want de raad heeft uiteindelijk toch met het instellen van die binnenstadsorganisatie bewust een 
stapje terug gedaan, dat hebben wij ook in de Commissie gezegd. En de Roosendaalse Lijst wil dat 
ook graag zo laten, mits alles binnen de gestelde financiën blijven die wij afgesproken hebben dus de 
3 miljoen euro. Wij gaan daarom eigenlijk geen enkele motie steunen, omdat wij vinden dat zij niet 
echt een, een speciale toevoeging hebben de wethouder heeft dit ook al uitgelegd dus ik zal daar 
verder niet op in gaan in verband met de tijd. De lastigste vond ik wel de fiets. Ik ben een verwoed 
fietsster door de stad dus ik doe inderdaad kris kras overal doorheen, dat zal straks niet meer kunnen, 
maar ik denk dat het de veiligheid waarschijnlijk  wel ten goede komt. Anderzijds is het misschien toch 
nog iets om eens goed over na te denken maar onze neiging is toch ook dat het een verblijfsgebied 
moet worden waar iedereen zich veilig kan voelen. En vooral ook de opmerking dat dan straks de 
snorfiets en de elektrische fiets daar wel doorheen kunnen, die hebben toch een behoorlijke snelheid 
waarvan ik denk dat er wel eens gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. De enige die wij wel 
steunen, maar de wethouder heeft hem denk ik niet met dezelfde woorden maar bijna overgenomen, 
dat is het amendement van D66 over duurzaamheid want dat vinden wij echt een aanvulling op het 
raadsvoorstel. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. De fractie van het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden in de 
Commissie hebben wij al duidelijk gemaakt dat wij dit plan gewoon steunen. De urgentie is duidelijk. 
Roosendaal staat aan kop van alle steden in heel Brabant als het gaat om winkelleegstand. Dus er 
moet iets gebeuren, niets doen is geen optie. Wij steunen dit voorstel, we hadden zelf totaal geen 
behoefte aan moties, om zelf met een motie of een amendement te komen. De meeste moties vinden 
we dan overbodig en niets toevoegen of teveel bemoeienis oproepen vanuit de raad. Het 
amendement van D66 is nog wel sympathiek, die duurzaamheid. De fietsers daar is veel over gezegd, 
een sterk argument van de wethouder vinden wij dat vanuit het participatieve proces het totaal geen 
behoefte, niemand gevraagd heeft om een fietspad over de markt maar daar gaat de motie ook 
eigenlijk niet over, de motie gaat over een plan en dat vinden wij op zich, we vinden het op zich wel 
een goed idee om nog een goed te kijken naar fietsverbindingen in onze binnenstad, toegangswegen 
met fietsers…  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dus dat vinden wij op zich wel een goed plan. Maar misschien 
kan dat toch nog meegenomen worden in dat GVVP-gebeuren, dus dat wil ik nog even vragen aan de 
wethouder of dat een optie is. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, er gebeurt iets bijzonders. De CDA-fractie gebruikt als argument 
het participatieve proces om mee te gaan met de redenering van de wethouder er is vraag en geen 
behoefte aan dus wij gaan er in mee. Enige tijd geleden was er een vergelijkbaar participatief proces 
over het weghalen van een bussluis, toen zei iedereen die moet weg.  Waar is de logica nog van de 
CDA-fractie, dan wel, dan niet. Zoals de wind waait, waait het jasje? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Het is op zich heb ik het genoemd als een argument van de 
wethouder dat wij op zich redelijk vonden klinken maar we hebben ook genoemd het argument van de 
indieners van de motie dat het dus gewoon goed is om naar een plan te kijken, dus u ziet straks wel 
hoe wij stemmen en dat u nu met een ander dossier aankomt ja daar ga ik nu eigenlijk niet op in. Ik 
vind het, we hebben toen zaken tegenover afgewogen, veiligheid voor kinderen, vanuit die 
onderwijssituatie daar dus dat is een andere afweging geweest.  
 
De VOORZITTER: Vrouwe Democratia doet straks haar werk. Dank u wel, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. De fractie van de VVD de heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Meneer de voorzitter, dank u wel. Het zal de raad niet verbazen dat ook de 
VVD-fractie dit voorstel gaat steunen. Ik ga toch wel een paar kritische dingetjes nog zeggen. In de 
stukken staat dat het een leeg en een kaal plein is en het publiek heeft geroepen dat het een kale en 
naar, een kaal en naar plein is, dus daar moeten we gewoon snel iets gaan doen, denken we. Om aan 
te sluiten bij de woorden van de heer Hertogh als je spreekt over een lid van de 
Binnenstadscommissie ja, ik onderschrijf dat ik heb ook stukken gezien van mensen die er al 50 jaar 
tegenover wonen en dan praat ik over de Dokter Brabersstraat en dat is het pand wat eigendom is van 
die grote club, daarstraks hebben jullie namen genoemd, Wereldhave is genoemd, ik noem geen 
namen ik ben een kastelein en dan noem je geen namen, maar in ieder geval dan sluit ik me aan bij 
de woorden van dat die meneer op moet passen of die firma dat die niet voor eigen gewin gaat 
spreken, want dan kijk ik even meneer Verbraak aan. Ik heb ooit eens in het begin hier een verwijt 
gekregen hij staat er met twee petten op. Ik denk dat we daar ook mee op moeten passen bij ons in 
die Commissie Binnenstad. Ik heb ook gezegd dat ik ook even wat kritische dingetjes zou roepen en 
dat zijn twee belangrijke dingen vind ik. Er is steeds gesproken over de ingang van de parkeergarage 
en als ik het plannetje, ligt daar op tafel bij mij, het plannetje zie van de uitwerking van, van, van de, 
meneer De Jong en Samantha dus dan zie ik dat op het tekeningetje van die ingang van de garage 
zie ik niks meer. Ik zou toch graag willen hebben dat ze daar toch nog iets aan doen. Het waren de 
eerste woorden van mevrouw Bakker dat, dat ziet er echt niet uit. Een belangrijk punt wat ik ook wil 
noemen is dat ergens staat van we zullen zo snel mogelijk klaar zijn en als we in 2015 dan niet klaar 
zijn dan gaan we in 2016 verder en ergens anders staat weer, is een besluit en staat mocht er een 
uitloop zijn. Dus een vraagtekentje, mocht er een uitloop zijn. Ik ga toch vragen aan de uitwerking van 
de mensen om echt te zorgen ook om dat nadeel zoveel mogelijk te beperken om te zorgen dat we 
op, zal ik eens wat zeggen eind november klaar zijn. Ik ga nog even een klein woordje doen als 
voorzitter van de Binnenstad Commissie geloof ik ja, want we hebben volgende week de 23

e
 hebben 

wij een bijeenkomst met die Binnenstad Commissie, zeg 23 juni, ja klopt. Daarin staat misschien de 
oplossing denk ik, kijk even naar mevrouw Koenraad, over het fietsprobleem, want dan worden wij 
geïnformeerd over die centrumring uw Commissie van de raad van de Binnenstad Commissie en in de 
centrumring zouden wel eens mogelijkheden kunnen zijn om het fietsprobleem  wat u zo heel door de 
stad heen opgelost zou kunnen worden. Sterker nog als ik zelf in de Nispensestraat sta dan fiets ik 
door de Torenstraat, dus ik kom al uit, dus ik heb twee oplossingen, centrumring 23 juni en 
Torenstraat. Tot zover en ik moet zeggen dat de moties wij ook niet willen steunen en het 
amendement voor de duurzaamheid zullen wij ook wel steunen, maar de moties ook geen van allen 
dacht ik. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Dan ga ik weer terug naar de sprekers van bij de 
eerste termijn. Ik ga weer het rijtje af. De fractie van de Nieuwe Democraten meneer Schijvenaars, 
tweede termijn.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder sprak in zijn termijn er komt geen 
bovengrondse fontein. Nu is de wethouder lid van het bestuur van de binnenstad en is deze opvatting 
ook de opvatting ook de opvatting van het bestuur, is deze opvatting ook die van de 
binnenstadsdirectie en is deze opvatting ook die van de Cockpit? Want we hebben met elkaar wel 
afgesproken dat we de dingen loslaten en dat we het daar neerleggen waar het thuishoort en als nu 
de wethouder hier deze hele duidelijke uitspraak doet hij komt er niet spreekt hij dan ook namens het 
bestuur waar hij lid van uit is, waar hij lid van is. Ik hoor dat graag. Ten aanzien van de fietsverbinding, 
de motie heeft het over een fietsverbinding in welke variant dan ook en volgens mij heeft de 
wethouder het altijd over een fietspad en ik zou toch de wethouder  willen vragen om meer mee te 
gaan in de afweging als het gaat over fietsverbinding hoe die ook komt te liggen en hoe die ook gaat 
lopen en wat voor kleur die ook krijgt dan vast te houden aan de, aan het fietspadidee. Dan over de 
warenmarkt zelf de wethouder zegt er is geen enkele toezegging gedaan. Dat klopt. Maar hij denkt dat 
het wel kan nou inderdaad op het moment dat je dan gaat passen en meten zal het misschien wel 
kunnen. Maar de vraag is wat willen wij op langere termijn met die warenmarkt of wat er dan op lange 
termijn nog van over zal zijn. Hoor ik graag nog een aanvullende reactie van de wethouder over. Dan 
ten aanzien van de ingediende moties, ik begrijp van de wethouder dat de motie impuls Smart Retail 
City dat hij eigenlijk met zoveel woorden zegt die kan ik gewoon overnemen want we doen het al. 
Alleen hij geeft aan dat u eind 2015 inderdaad dan de uitwerking krijgt. En ik wil aan de wethouder 
vragen kan hij een datum daaraan plakken, is dat 1 januari of 1 november, 1 december. En ik wil even 
overleggen met de mede-indiener wat we dan met de motie gaan doen, wel of niet in stemming 
brengen. De motie leegstand ja samen met de VLP constateren wij dat dat een serieus probleem is de 
wethouder ontraadt deze, wij zijn van mening dat er toch moet worden gekeken hoe je linksom of 
rechtsom toch kunt prikkelen dat de leegstand in ieder geval minder wordt. En ik overleg straks nog 
even met de VLP-fractie hoe zij daar in zit en of we de motie wel of niet in stemming gaan brengen en 
daarmee vraag ik dus ook om bij deze aan de voorzitter voor een korte schorsing voor laten we 
zeggen drie minuten. Ja, dan over dat aantrekkelijk maken van dat parkeerregime, volgens mij is dit 
een, althans vele fracties vinden dat het aantrekkelijker moet worden, VLP voorop, VVD sluit er altijd 
bij aan en wat we vragen is inderdaad begin alvast met datgene wat je kunt. We vragen niet om een 
hele totale integrale oplossing we vragen om doe datgene wat je nu kunt binnen de Nieuwe Markt en 
als de wethouder zelf zegt van ja een loyalty programma kunnen we nu al doen dan zou ik zeggen 
begin daar morgen mee want de horeca in de binnenstad staat er om te schreeuwen en zal ook gaan 
juichen als u dat kunt bevestigen.  
 
De VOORZITTER: Rondt u af? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik rond af, voorzitter, over de warenmarkt voorzitter, ja het heeft denk ik 
weinig zin om deze in stemming te brengen want geen enkele fractie wil deze gaan steunen heb ik de 
indruk, voorzitter. Maar we vinden het wel buitengewoon zorgelijk dat er straks inderdaad alleen maar 
een paar ondergrondse buizen liggen waar een beetje water uit komt. Voorzitter, nogmaals zoals 
gezegd in de eerste termijn wij zullen het raadsvoorstel, het moedervoorstel altijd gaan steunen en dat 
doen we dus ook.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. En ik stel voor dat we na de reactie van de wethouder even een korte 
schorsing doen, zoals gevraagd door de heer Schijvenaars om even te kijken welke moties uiteindelijk 
zullen worden ingediend ter besluitvorming. Vervolgens kijk ik naar de heer Hertogh van de fractie van 
de VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Eerst een woord van dank aan de wethouder Lok dat hij 
toch nog in ieder geval kiest voor twee moties van de VLP, ons bloed komt toch nog een beetje 
overeen. Maar ik ben zwaar teleurgesteld in de heer Wezenbeek die zijn eigen Nieuwe Markt 
helemaal laat vallen, ik had het nooit verwacht van de VVD. Maar we constateren dat hij één lijn trekt 
met het CDA en de Roosendaalse Lijst hun goed recht natuurlijk uiteraard, maar zeer teleurstellend. 
Voorzitter, de moties de impuls Smart Retail City, ja er werd gezegd sommige winkeliers weten nog 
niet wat het is, ik moet u eerlijk zeggen daar hoor ik ook bij. Maar mijn fractie heeft leden die dat wel 
begrijpen en hebben gezegd wij gaan die motie daarom steunen. 
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De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer HERTOGH: Over de leegstandverordening… 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek een interruptie. 
 
De heer WEZENBEEK: Ja, meneer Hertogh ik heb het helemaal niet, ik begrijp het helemaal niet, 
vertel me eens had ik het plan moeten afkeuren dan.  
 
De VOORZITTER: Zet even dat knopje aan. 
 
De heer WEZENBEEK: Staat aan, ja staat al aan. Staat gewoon aan. Nee, maar ik begrijp het niet 
meneer Hertogh dus ik, had ik de VVD-fractie dus het plan wat gedragen wordt door, door die co-
designsessies allemaal moeten afschieten en te zeggen van gaan we niet steunen. Ik begrijp er 
helemaal niks van. 
 
De heer HERTOGH: Nou, wij hebben duidelijk gesteld meneer Wezenbeek ondanks dat wij het iets 
vinden maar dat beter het beter is dan niets steunen wij het plan ook maar wij willen  dat een beetje 
scherper stellen, een beetje duidelijker maken, een beetje meedenken met moties en die verwerpt u 
allemaal. Dat is wat ik tegen u zeg, niet dat u voor het plan bent, want dat zijn wij ook. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder? 
 
De heer HERTOGH: De Leegstandverordening motie toch een hele belangrijke als je ziet dat er in de 
galerij twee winkels onlangs zijn gesloten, nu op de Nieuwe Markt er waarschijnlijk twee dicht gaan, 3 
passage, eigenlijk een hele belangrijke motie. Maar ja wat hebben wij aan de coalitie in deze 
gemeenteraad. Het aantrekkelijke parkeerregime daar zijn wij ook voorstander van maar wij hebben 
dat niet ondertekend voorwaarde, voorzitter, want wij willen toch, het toch een beetje in eigen hand 
hebben want onze gedachten voor het parkeren in de binnenstad gaan eigenlijk veel verder dan deze 
motie maar we zullen die wel steunen. De warenmarkt was ingetrokken hoorde ik van de heer 
Schijvenaars. Ik had daarop willen reageren dat als we de Jaarrekening goed gelezen hebben dan 
zien we dat er een teruggang is van 15.000 euro en eigenlijk is dat jammerlijk voor de gemeente 
natuurlijk voor de kas maar eigenlijk goed voor de ontwikkeling van de warenmarkt op de Nieuwe 
Markt want zo scheidt je het kaf van het koren. De slechte ondernemers haken af, krijg je alleen maar 
goede kwalitatieve ondernemers op de Markt en jammer dat de motie is ingetrokken maar we hadden 
er toch tegen gestemd. Voorzitter, markt op de markt, ja er werd over overloop gesproken. Eerst wilde 
ik zeggen toen ik het hoorde van de wethouder hoe hij dat zag de markt op de Markt, ik denk hoera, 
hoera maar inmiddels ben ik er wel achter gekomen dat dat hier in deze gemeenteraad niet zo werkt. 
De heer Schijvenaars praat altijd over een waterfontein, maar wij zijn helemaal voor een waterorgel, 
maar wij brengen deze motie toch in stemming. Het hergebruik stenen omliggende werkvoorraad 
binnenstad voor ons mag dat gelden voor de gehele binnenstad of die stenen dan wij hebben dat wel 
aangegeven voor een x-aantal straten als de Torenstraat, Van Drechtplein maar u mag ze overal 
wegleggen en als u ze graag wilt verkopen dan verkoopt u het en dan hebt u uw centjes binnen. 
Beperk overlast ondernemers ja dat gaat natuurlijk over die nadeel-compensatieregeling en we 
hebben het al eerder horen zeggen ach er is toch geen nadeel, dat plannen we dat komt allemaal wel 
goed, maar het is nog nooit goed gekomen. Als we dan even kijken naar de Primark wat daar gebeurt 
is om een oplossing te vinden bij mensen die daar ook bezwaar hadden dan moet dat op de Nieuwe 
Markt sowieso kunnen. En dan als laatste, voorzitter, de uitsmijter van de avond met dank aan 
mevrouw Koenraad, ja GroenLinks, VLP we hebben samen bijna hand in hand gezeten bij de vorige 
raad zullen we maar zeggen en als mevrouw Koenraad mij voor het VLP volledig onderuit haalde dan 
feliciteerde ik haar altijd van harte. Ze kwam met namen van diersoorten en ik moet eerlijk even een 
correctie maken want mevrouw Koenraad ik ben een echte Kaaiman. Kaaimannen leven op de kaai-
eilanden Cayman islands maar ja daar kun je niet met de fiets naartoe. Nou even serieus voorzitter, 
over de fietsverbinding. Er zijn zoveel mogelijkheden om te fietsen om de binnenstad te bereiken, 
gezellige Molenstraat, we kunnen Dunantstraat, de heer Wezenbeek had het over de Torenstraat, de 
Stationsstraat we kunnen overal de gratis fietsenstallingen bereiken dus het is eigenlijk geen 
probleem. Wat ook verwonderlijk is in heel deze discussie… 
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De VOORZITTER: Rondt u wel af, want u bent zwaar over uw termijn. 
 
De heer HERTOGH: Dan zal ik hem even inleiden over de uitleg waarom fietsers niet over de Nieuwe 
Markt gaan en dat zit hem in de reconstructie van de Markt zelf, de marktkoop, de warenmarkt. 
Mevrouw Kerckhof creëerde het zo dat de kramen met het gezicht naar de winkels gingen staan dat is 
bij Blokker al gebeurd dat zie je nu steeds. Maar ook aan de andere zijde, de kramen richting de 
winkels maar het verkeer, dan komen we aan meneer Lok, de scooters was zelfs een, de bussen 
konden er voorbij, dus wij zeiden dat kan niet, dat werkt niet. En dat is hetzelfde als je nu de fietsers 
over de Nieuwe Markt laat rijden dan kunt u dat geweldig mooie plan om die winkelpuien naar voren te 
halen totaal niet realiseren en daar zit de kern waarom de VLP tegen fietsers op de Nieuwe Markt is. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de 
SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, geen behoefte aan een tweede termijn straks dan in ons stemgedrag 
zal iedereen wel zien hoe wij in de moties staan. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Oké. Ik kijk naar de heer Raggers van de fractie van D66.  
 
De heer RAGGERS: Ook D66 blijft zitten. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Partij van de Arbeid, meneer Yap. Ja. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden één concrete vraag in eerste termijn aan de 
wethouder of dit raadsvoorstel zou bijdragen aan de versterking van de economische structuur van 
onze binnenstad. Ik heb daar tot op heden nog geen antwoord op gekregen. Nogmaals de vier 
uitgangspunten voor de herinrichting die kunnen wij onderschrijven zoals die in het raadsvoorstel zijn 
ingenomen, zijn opgenomen. Dat gaat over bebouwing, inrichting en dergelijke alleen het plan 
waaraan dat is gekoppeld dat overtuigd tot op heden niet, voorzitter. Ten aanzien van de motie 
duidelijke fietsverbinding ik denk en dan kijk ik toch even naar de Roosendaalse Lijst, de intentie is 
met name dat het volgens mij niet enkel om de Nieuwe Markt gaat. Om een voorbeeld te geven je 
komt Roosendaal in er is een verbod tegenwoordig op de Raadhuisstraat, welke fietser houdt zich aan 
dat verbod omdat het nogmaals niet logisch is hoe jij als fietsers vanuit in dit geval de Raadhuisstraat 
de binnenstad in komt en volgens mij is dat het uitgangspunt van deze motie om vanuit start Nieuwe 
Markt waar ook niet een duidelijke logische fietsverbinding is te komen tot een duidelijke 
fietsverbinding door die gehele binnenstad. Dus volgens mij lijkt me dat de strekking, ik zie mevrouw 
Koenraad ook knikken hopelijk kunnen we u daarmee toch over de streep trekken. Kijk dat de 
wethouder daar niet altijd even serieus in die zin ten aanzien van die fietsmotie op ingaat oké maar ik 
ga ervan uit dat de Roosendaalse Lijst dat wel doet en hopelijk kunnen wij rekenen op uw steun. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Toch even een vraagje nog aan de heer Yap. Wij hebben 
straks een GVVP en daar krijgt de fietser inderdaad een wat prominentere rol als ik het goed 
begrepen heb dus daar zou het inderdaad een plaatsje kunnen krijgen. Maar het probleem zit bij ons 
toch wel in wat de wethouder ook aangaf dat we niet alleen de gewone fietser daar krijgen maar ook 
de snorfietser en de bike, de elektrische fietsen dus ik denk dat het en het is natuurlijk ook niet zo’n 
groot gebied, je kunt er langs alle kanten langs maar dat het een punt van aandacht moet hebben 
daar ben ik het wel met over eens. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nogmaals eens dat het onder de aandacht moeten komen. Vandaar ook dat 
we die motie indienen. En ik denk niet dat het aan het GVVP in die zin zo is gekoppeld er volgt ook in 
het najaar het parkeerplan dat ook sec specifiek ziet op die binnenstad, vandaar ook deze insteek qua 
fietsplan want dat hoort gewoon bij het complete plan binnenstad. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Mevrouw Koenraad van de fractie GroenLinks. 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij leren vanavond van de wethouder dat 150 
mensen die zich met de herinrichting van het plein bezighouden zich groen en geel ergeren aan de 
fietser. En van de VLP leren we dat alle ondernemers geen fietsers voor hun winkel willen. De lust om 
dit raadsvoorstel te gaan steunen vergaat je dan wel een beetje, maar GroenLinks is ook wel zo wijs 
om te weten dat het waarschijnlijk niet helemaal waar is want er zijn natuurlijk wel mensen ook onder 
die mensen die fietsers, die zelf fietsen en die dat gewoon zelf ook prettig vinden. Deze wethouder is 
wel echt de auto-wethouder zoveel is duidelijk dat heeft hij ook herhaaldelijk zelf gezegd en hij dringt 
er bij de raad op aan om los te laten dat is toch als je dit zo, dit spel zo hoort wel lastig om dat als een 
wethouder dan zo’n stempel drukt op een proces vanuit toch gaat sturen op dat autoverhaal dan ja is 
dat wel lastig dus dat kan een puntje worden. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren, even een interruptie op het punt van zojuist. 
 
De heer HEEREN: ja, ik wilde toch even iets vragen over die fietsers op de Markt, want u pleit voor 
een oost-westverbinding als ik aan de oostkant de Nieuwe Markt op komt en ik fiets naar het westen 
toe dan rij ik eigenlijk een doodlopende straat in, want aan het eind staat het Roselaarplein en daar 
mag ik niet in. De enigste mogelijkheid die ik daar heb is naar het zuiden toe te gaan en dan kom ik 
weer op de toekomstige cityring uit, dus wat is nou het probleem om de fietspad straks gewoon langs 
de cityring te rijden want dan kom ik nog steeds een stukje oost-west en een stukje noord-zuid 
hetgene wat ik nu ook verplicht ben als ik op de markt rij, dus ik zie niet de nut en noodzaak om over 
de markt te rijden, je kunt gewoon over de cityring rijden. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nergens ik ook in de motie gesteld dat er een soort racefietspad 
over de Nieuwe Markt moet komen, dat is vanaf het begin af aan eigenlijk een misvatting geweest. 
Wat er in de motie wordt is voordat je die Markt gaat inrichten let nou effe goed op en hou er rekening 
mee dat er nog steeds een onduidelijke oost-westverbinding is en die ga je ook niet effe gauw 
oplossen en wat dat betreft is de heer Wezenbeek heeft inderdaad een alternatief aangegeven er zijn 
alternatieven denkbaar, je moet daar wel over nadenken. Je moet niet dat plein totaal inrichten en 
over een jaar denken van verhip we hadden misschien daar iets anders moeten doen, dus vandaar. 
Dat is eigenlijk de strekking van de motie dus we hopen nog steeds dat misschien mensen over de 
streep komen. In het GVVP gaan we er sowieso ook weer aandacht voor vragen, dus we willen wel 
toch deze motie in stemming brengen. Het is ook het denken in oplossingen dus de heer Wezenbeek 
geeft een oplossing, eigenlijk hoor je alleen maar toch denken in onmogelijkheden van het kan niet 
daar, we moeten rekening houden dat  scooters ook daar moeten. We delen allemaal de zorg, dat zie 
je ook aan de vragen die gesteld worden maar de oplossingen die er gekozen worden is puur vanuit 
handhaving en met deze motie zou je kunnen doorbreken dat je alleen maar aan het eind zit met 
handhaving maar dat je zo ook aan de voorkant gaat nadenken van wat is een goede routing. Goed ik 
wilde nog even deze motie nog even neerzetten. De andere moties daar merkt u vanzelf wel of wij 
daar, behalve natuurlijk die ene motie die wij zelf hebben ingediend met de Nieuwe Democraten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan tot slot in tweede termijn van de zijde van het 
college wethouder Lok.  
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst heeft het erover 
dat ik de, het amendement van D66 niet heb overgenomen. Nee, dat klopt maar ik heb met zoveel 
woorden gezegd dat ik hem graag in stemming wil laten brengen, dat kan ons alleen maar helpen om 
datgene te doen wat we eigenlijk ook al willen. Dus ik zou zeggen vooral doen. Fietsen, komt 
inderdaad ook terug in het GVVP is één van de belangrijkste onderwerpen blijkbaar, ja niet blijkbaar, 
ja dat is één van de belangrijkste onderwerpen daarin dus daar komt fietsen absoluut in terug. Voor 
eind november klaar. Ja, ja, ja, ik vraag me soms wel eens af als je dat zegt of je dat heel serieus 
meent of dat je dat grappig bedoelt. Als je dat grappig bedoelt snap ik hem als je het serieus bedoelt 
toch wat minder, want u moet één ding realiseren, er moet een aanbesteding plaatsvinden en het leek 
ons wel heel goed om de volgorde te handhaven die gebruikelijk is dat eerst u raad iets vaststelt en 
dat we daarna pas iets gaan aanbesteden en het moet nog redelijk worden uitgewerkt, we zijn een 
eind op streep dus we hopen dat al snel te kunnen maar er moet wel eerst een aanbesteding 
plaatsvinden. En met onze wens of met ons uitgangspunt om in de feestdagen geen rommel te 
hebben ja moet je een keuze maken. Dus wij kiezen ervoor om dat te doen wat kan om ervoor te 
zorgen dat er in december geen rommel is.  
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De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben hier niet om grapjes te maken ik ben 
hier serieus bezig met mijn vak en ook zeker met de, met de Nieuwe Markt. We hebben een paar 
maanden terug een aanbesteding gehad die er aan staat te komen waar meneer Heeren van de VLP 
nogal bovenop heeft gezeten er moet eerst een aanbesteding komen en dan moet je van de voren bij 
de aanbesteding goed regelen, want ik zit er niet zo in in aanbestedingen, dan moet je regelen of er 
gezwommen moet blijven worden, wordt het een partycentrum, wordt het een discotheek, ik heb het 
over De Stok dus nu gaan we aanbestedingen doen voor de Nieuwe Markt dan kunnen we toch 
voorwaarden erbij  aangeven van het is klaar op 31 november.  
 
De heer LOK: Ja, dat is een buitengewoon goede tip dan weet ik één ding zeker, dat er niemand 
inschrijft. Dus volgens mij moeten we dat vooral niet doen, maar nogmaals het doel is geen last vanaf 
half november/eind november als het de feestdagen gaan beginnen. Ja, over de fietsverbinding heb ik 
volgens mij al genoeg gezegd meneer Schijvenaars, dus dat ga ik niet meer opnieuw doen. De motie 
1 dan was u abuis want die heb ik namelijk niet overgenomen ik heb enkel gezegd dat de binnenstad 
directie heel druk bezig is met Smart Retail dat dat met veel partijen gebeurt, want het gaat nog over 
de inhoud en de vulling. De loyalty systemen heb ik eigenlijk gezegd dat Parkeerbeheer er klaar voor 
is maar de banken nog niet allemaal dus het, wij kunnen het wel, Parkeerbeheer kan het wel maar de 
ondernemers en de banken kunnen dat nog niet samen, dat is een beetje het probleem. Richting 
GroenLinks, ja ik stuur niet, dat wil ik toch even gezegd hebben, ik stuur niet op het autoverhaal ik 
maak me vooral zorgen over de veiligheid van al die mensen op de Nieuwe Markt als we daar de 
beleving een verblijfsgebied van willen maken, als daar bankjes komen als daar een waterpartij is en 
kindjes spelen en dan een scootertje langsrijdt dat lijkt me niet de beste oplossing. Dus ik stuur niet op 
de auto maar ik maak me wel zorgen om de risico’s, ik bedoel we hebben dat net gehad bij het 
vragenhalfuur over scootertjes op de Markt volgens mij moeten we niet proberen dat ook op de 
Nieuwe Markt nog een keer te creëren maar in het GVVP heb ik u net gezegd komt het fietsen weer 
uitgebreid aan de orde. En dan kunnen we kijken hoe we het het beste kunnen oplossen. Voorzitter, 
zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Dan zijn wij door de beraadslaging heen er is 
gevraagd om een korte schorsing. Dat zal ik doen. Het is nu bijna of tien over tien geweest laat ons 
zeggen twee of drie minuutjes, vijf voor tien dus over een minuut of drie, drieënhalf dat we weer 
beginnen. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Zo, dames en heren mijn klokje zegt 21.55 uur en dat betekent dat we de 
vergadering hervatten. Ik wil nog even vragen is er iets met moties veranderd of samengevoegd? 
Sssst… de vergadering is volop begonnen, hoor zeg ik maar even. Of er even iets met moties is 
gebeurd, ingetrokken of anderszins. Ik heb in ieder geval nu officieel bevestigd gekregen dat motie 
nummer 4 en die heet “Warenmarkt was een markt” dat die is ingetrokken, dus over motie nummer 4 
wordt niet meer gestemd. Maar nog vanuit u raad zonder daar een debat over te voeren, maar bij 
wijze van mededeling nog iets over moties of amendementen of ligt het zo voor waar we nu over 
kunnen gaan stemmen. Of heeft de schorsing nog iets opgeleverd wat we nu plenair moeten gaan 
delen. De heer Hertogh, ja ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, de VLP brengt de moties in stemming. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HERTOGH: We weten dat we de meerderheid niet zullen halen maar we willen toch een 
statement hiermee afgeven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar dat is al een verkapte stemverklaring doe dat nou zo 
meteen. Het gaat even over wat nu voorligt alles minus motie 4, dat gaan wij zo in het, de redactie in 
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stemming brengen daar is allemaal in de schorsing niets aan veranderd. Ik, ik constateer dat dat het 
geval is dan gaan wij over tot besluitvorming en zoals u weet stemmen wij altijd eerst over het 
amendement. Immers dat kan een raadsvoorstel wijzigen. En dat is amendement nummer 1 en dat 
handelt over de duurzame herinrichting Nieuwe Markt, wil over dat amendement iemand een 
stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement 
nummer 1? Daarvoor heeft u gestemd met uitzondering van de fractie van de SP, allen wel daarmee 
is het amendement aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij stemmen over het raadsvoorstel, het geamendeerde raadsvoorstel 
dat doen we ook in z’n totaliteit. Mijn vraag is of over dit raadsvoorstel ook iemand een stemverklaring 
wenst af te leggen? Dat wil niemand. Dan gaan wij stemmen over het, nogmaals, geamendeerde 
raadsvoorstel. Wie is voor? En u stemt voor bij unanimiteit, nee met uitzondering van de, u zit daar zo 
heel stil en verlaten, iedereen met uitzondering van de fractie van de Partij van Arbeid het voorstel is 
aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij stemmen over de moties. Motie nummer 1 “Impuls Smart Retail City”. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor motie nummer 1? Voor 
motie nummer 1 hebben gestemd de fracties van de VLP, GroenLinks en de Nieuwe Democraten. De 
motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 “Leegstandsverordening”. Ook hier weer stemverklaring vooraf 
gewenst? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 2? Voor motie nummer 2 
hebben gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten en de VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3 “Aantrekkelijk parkeerregime”. Stemverklaring vooraf gewenst? 
Nee? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 3? Voor motie nummer 3 hebben gestemd de 
fracties van de Nieuwe Democraten en VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie 4 is zoals gezegd ingetrokken. Motie nummer 5 “Markt op de Markt”. Wil één 
uwer een stemverklaring hierover afleggen? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 
5? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en SP. De motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 6 “Hergebruik stenen voor omliggende werkvoorraad binnenstad”. 
Stemverklaring vooraf? Niemand. Wie is voor motie nummer 6? Daarvoor hebben gestemd de fracties 
van de VLP en Nieuwe Democraten. Het voorstel, de motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 7 “Beperk overlast ondernemers”. Stemverklaring vooraf?  Wij gaan 
stemmen op motie 7. Wie is voor? Voor hebben gestemd de fracties van de VLP  en Nieuwe 
Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En tenslotte motie nummer 8 “Duidelijke fietsverbinding”. Eén  uwer behoefte aan 
een stemverklaring? Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden dit wel een sympathieke 
motie, maar we gaan hem niet steunen wij vertrouwen erop dat de binnenstadsfietsen in het GVVP 
weer aan de orde komt daar zullen wij dan op dit punt de binnenstadsfietsen, daar zullen we mee aan 
de slag gaan omdat wij het wel heel ongelooflijk belangrijk vinden de bereikbaarheid van de stad door 
fietsers, want wij hebben natuurlijk altijd gepleit ook voor de gratis fietsenstalling en dan moet er ook 
wel wat te fietsen zijn.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij zijn trots dat we deze motie kunnen indienen samen met de 
andere partijen want het is juist ook een geweldige stimulans voor nog meer gebruik van de gratis 
fietsenstallingen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand meer? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
motie nummer 8. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, 
SP en de Nieuwe Democraten. Daarmee is de motie verworpen.  
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6b. Voorstel 24 Grondprijsbeleid 
De VOORZITTER: Goed. Dames en heren wij gaan naar agendapunt 6.b en dat handelt over het 
grondprijsbeleid. Over het stramien u kent het eerste termijn alleen die fracties die in de commissie 
hebben aangegeven dit naar de raad te willen geleiden. En ik noteer een tweetal fracties, die van de 
VLP en VVD en ik zou in die volgorde de woordvoerders willen uitnodigen om hun termijn te doen. De 
heer Heeren, namens de fractie van de VLP, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik zal mijn best doen om dit agendapunt iets 
sneller af te handelen dan het vorige agendapunt. Maar desondanks wil ik toch even teruggaan 25 
jaar geleden. Ik zal niet alle 25 jaar behandelen maar 25 jaar geleden en ik gaan wonen in de Tolberg 
nadat ik een stukje grond gekocht had van de gemeente  om daar mijn woning te bouwen. Het jaar 
daarvoor was het nog eigendom van de gemeente en het jaar daarvoor grazen de koeien daar nog of 
stond de mais er, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar de gemeente heeft dat stuk grond waar 
ik nu woon bouwrijp gemaakt en met dat bouwrijp maken hadden ze een groot gedeelte gekocht in de 
Tolberg waarin ze de wegen aangelegd hebben, waarin ze bouwpercelen indeelden en waarin zij 
snippergroen verdeeld hadden. De prijs die ze voor die weilanden betaald hebben en de kosten die ze 
gemaakt hebben voor het aanleggen van die wegen en het snippergroen, de parkeerplaatsen, de 
stoep moesten ze terugverdienen met de verkoop van die percelen grond. Dat betekent in feite als ik 
het plat sla, dat ik eigenlijk een stukje eigenaar ben, want ik heb meebetaald aan het snippergroen. Ik 
heb dat stilzwijgend kwijtgescholden aan de gemeente want die hebben daar keurig het onderhoud 
voor gedaan. Ik wil niet alles vanuit het raadsvoorstel behandelen, maar het toespitsen op punt 3 om 
het inderdaad wat korter te houden. En bij dat snippergroen blijven, wat ik net al zei, de gemeente 
doet het onderhoud en op het moment dat dat verkocht gaat worden dan bespaart de gemeente 
daarom want die hoeven geen onderhoud meer te doen. De reden waarom ik dat noem is omdat dat 
voor de VLP en de VVD want die tekenen het amendement wat we in gaan dienen dadelijk mee, is dat 
de prijs van dat snippergroen eigenlijk al betaald is door de eerste bewoners en het een besparing 
oplevert voor de gemeente aan onderhoud. Dus dan kom je aan de vraag van wat moet dan zo’n 
vierkante meter grond kosten. Het hoeft niet voor niets weggegeven te worden, want het is wel 
degelijk een toegevoegde waarde voor de woning als je wat meer groen hebt, wat meer tuin hebt waar 
je plezier van kunt hebben. We hebben daarom een amendement voorbereid waarin we in overleg en 
ook gekeken naar onze buurgemeente Bergen op Zoom een redelijke prijs vinden van 100 euro per 
vierkante meter. Daarom hebben we een amendement voorbereid en dat wil ik nu indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, hoor ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Het besluit, bij beslispunt 3 vermelden actiepunt de koppeling van de prijzen van 
plantsoenenstroken met de prijs van een vrije kavel los te laten. Voor de grondprijs voor de verkoop 
van plantsoenstroken wordt een vaste prijs van euro 160,00 euro per vierkante meter voorgesteld. Dit 
gaat ervan uit dat bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan de gronden van een 
woonbestemming worden voorzien. En dat te wijzigingen in, ik kan hetzelfde nog een keer voorlezen 
maar het enigste wat er eigenlijk in veranderd is we maken er 100 euro per vierkante meter van. En 
gaat over tot de orde van de vergadering. Mede ingediend namens de VVD. En om de snelheid er in 
te houden wilde ik het hierbij laten tenzij er vragen zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik zal zo de interruptie toestaan. Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet 
“Grondprijsbeleid” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En dan is er een vraag van de heer 
Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Meneer Heeren we hebben dit ook in de Commissie 
natuurlijk ook besproken, ik kan me voorstellen zomerse temperaturen in de raadszaal ook voor de 
boeg. Ik kan me voorstellen dat u misschien ook een caravan koopt één dezer dagen voor de 
zomervakantie en dat u zegt van nou ja het geld van mijn rekening is weg want ik heb een caravan 
gekocht. Dat is wel zo, maar als daarna de waarde van uw bezittingen toeneemt met de waarde van 
de caravan dan bent u uiteindelijk onder aan de streep helemaal niet zoveel meer geld kwijt. En mijn 
vraag eigenlijk die daartoe leid is eigenlijk het, de vraag heeft u onderzocht wat eigenlijk de waarde 
van uw huis toeneemt als je een stuk grond erbij koopt. Want ik denk, dat heb ik ook aangegeven in 
de Commissie als het gaat om 10 vierkante meter voor een 5 meter brede eengezinswoning 2 meter 
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diepte 10 vierkante meter maar 160,00 euro wat in het voorstel staat, 1.600,00 euro als u onderzocht 
heeft dat die 1.600,00 euro niet het vastgoed of uw woning niet meer waard wordt dat kunnen wij ons 
niet voorstellen, dus wij zijn benieuwd heeft u dat onderzocht?  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN:  Ja, dank u wel, voor deze vraag. Op zich een terechte en een goede vraag, de 
manier waarop wij dat onderzocht hebben is door te kijken en ik heb bij mij in de buurt gekeken naar 
de vraagprijs van de woningen en dan inderdaad gekeken naar de woning zelf en de hoeveelheid 
grond die daarbij zit, dan zit daar een minimaal verschil in vraagprijzen bij vergelijkbare woningen, dus 
ja men heeft het plezier van die extra grond maar de extra opbrengsten daarvan zijn zoals wij daar 
tegenaan kijken minimaal, dus vandaar dat we zeggen 100,00 euro. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, bedankt voor uw beantwoording, maar  het is natuurlijk een beetje flauw 
maar als je zo’n stukje grond van 10 vierkante meter, als je daar een fatsoenlijk tuinhuis met een 
gemiddelde aankoopprijs van 1.500,00 euro of een loungebank op zet dan vind ik 1.600 euro in 
verhouding voor dat stuk grond erbij vinden wij als CDA Roosendaal een prima prijs, maar u denkt 
daar als VLP en VVD anders over.  
 
De heer HEEREN: Nou ik wil niet zeggen dat wij daar zo anders over denken, alleen wat wij daarin 
meerekenen is dat de kosten voor de aanschaf, praat je over notariskosten het kadaster moet ook 
betaald worden, dus die man komt echt wel aan z’n kosten van die 1.600,00. Alleen gaan die 1.600,00 
euro  niet alleen naar de gemeente maar ook een gedeelte naar het kadaster en ook naar de notaris 
toe. Dus ja 1.600,00 euro is een prijs die die echt wel kwijt is maar ja zoals ik zei wij zijn van mening 
dat dan 1.000,00

 
euro voor de gemeente en een 600,00 euro voor de overige instanties die ja helaas 

ook ingeschakeld moeten worden daarvoor.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Dan kijk ik nog even naar de fractie van de … of u 
wilde nog meer zeggen? 
 
De heer HEEREN: Ik had aangegeven dat ik het kort wilde houden. 
 
De VOORZITTER: Nou, dan kunt u weer zitten, ja u bleef zo mooi staan ik denk nou er komt nog een 
betoog. Ik kijk even naar de fractie van de VVD, de heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Ik hou het ook kort hoor, ik hou het ook kort. We zijn blij in ieder geval dat we 
samen met de VLP optrekken in dit dossier, wat eigenlijk niet mijn dossier is, eigenlijk het dossier van 
collega Matthijssen maar door omstandigheden er van de week niet kon zijn en nou vandaag ook niet. 
Wij hopen beterschap voor zijn mensen thuis. In onze verkiezingsprogramma stond al ook al vroeger 
dat weet dhr. Hertogh ook nog ook wel dat de VVD voorstander is van het verkopen van kleine 
plantsoentjes die tegen de tuin aan liggen het zogenaamde snippergroen, dat stond gewoon in ons 
programma dus vandaar ook dat wij u ook zo samen hebben kunnen optrekken. Maar wij gingen nog 
een stapje verder eigenlijk, want als ze vragen naar tarief staat er wat meneer Matthijssen ook 
voorbereid had dan zou je 75,00 euro per vierkante meter kunnen roepen gebaseerd en dan kijk ik 
even naar meneer Breedveld op 35% van de prijs van de bouwgrond van 300,00 euro dus daar was 
onze prijs op gebaseerd 75,00 euro. Dus wij hadden nog verder willen gaan. Maar ik hoop toch dat we 
steun krijgen samen met de VLP voor de 100,00 die er nou staat. Dit was het, tot zover, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn dit de fracties voor de eerste termijn als ik het goed zie. Nee? 
Ja, o. Dan is nu de reactie van de wethouder in eerste termijn op het amendement. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zal ik niet beginnen met een punt wat de 
indieners eventjes maar buiten beschouwing hebben gelaten, want dat gaat altijd maar over centen, is 
tegenwoordig niet populair om dat elke keer maar te noemen, dus dan zal ik zeker niet noemen dat 
over een paar jaar tijd dit een verlies in inkomsten in de begroting betekent van 1 tot 2 miljoen euro, 
maar dat in detail want dat gaan we even negeren. Ik denk maar wel een belangrijk feit. Even over de 
inhoud als het gaat, dat  ik denk wel de raad ook verheugd is  dat wij in ieder geval de prijs hebben 
met bijna 25%, dat was ook nodig daar staan wij ook achter. Als het gaat om de koppeling dan wil ook 
volgende nog even, enerzijds zegt het amendement van de koppeling eigenlijk koppelingen loslaten 
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dat staat in de eerste zin, maar de derde zin een beetje merkwaardig want dan gaat het in één keer 
over de bestemming wonen en dan wordt er weer een koppeling gelegd aan de woonfunctie. En daar 
zitten en je kunt alles maar benaderen zoals je wilt natuurlijk we kunnen altijd wel zeggen de waarde 
van grond enerzijds via de kosten wordt dat bepaald anderzijds wordt het ook bepaald door de door 
de bestemming want een vierkante meter natuurgrond wat je op niks mag doen is niks waard, laat je 
er een koe gras op eten dan is het 10,00 euro per vierkante meter waard mag je er een huis op 
bouwen dan neemt de waarde meer toe, dat vind ik wel interessant als volgens het bestemmingsplan 
er op gebouwd mag worden wordt het gewoon toegevoegd aan een woonbestemming, heeft het ook 
waarde. Maar los daarvan, het belangrijkste heb ik ook gezegd in de beantwoording van de vraag en 
de toezegging wil ik ook doen, daar heb ik eigenlijk al een opening kernvoorstellen hier en dat is 
belangwekkend het vrijlaten van de grondprijzen flexibel, dat is de kern van dit voorstel. En dat is 
gedurfd in Roosendaal dat wij zeggen dat wij de grondprijzen flexibel gaan benaderen en bekijken. In 
de marge ook genoemd inderdaad het verlagen van de plantsoengronden en ik zeg ook toe richting 
de raad dat wij als wij goed helderheid hebben over hoe die flexibele grondprijzen uitpakken waar wij 
ook verder grondprijzen kunnen verlagen dan zullen wij ook, die koppeling wil ik daar gestand doen 
ook verder nog voor het eind van het jaar de raad berichten in hoeverre wij nog verder kunnen zakken 
dan die 160,00 euro. Ik zou de raad toch willen vragen, voorzitter om dit even met beleid te 
benaderen. Dit amendement niet aan te nemen maar eventjes te wachten  met beleid om te kijken 
hoe wij omgaan met verlies van inkomsten en hoe wij die koppeling vanuit de flexibele 
grondprijsbeleid beter kunnen gaan leggen.  Dank u. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal maar niet teveel tijd besteden aan die 
10,00 euro voor die landbouwgrond want iedere boer in Roosendaal zal dolblij zijn als hij dat ervoor 
kon betalen want die ligt al heel veel hoger. Uw prijs die wel van lang geleden, van voor de bouwcrisis 
toen ook de bouwgrond nog een heel stuk lager was. En ik ben heel benieuwd waarop u dat verlies 
van die miljoenen gaat baseren. Want hoe is dat dan tot stand gekomen, gaat u met andere woorden 
nu garanderen dat u dat geld voor deze prijs gaan binnenhalen want geen hond kan dat betalen 
namelijk. Want die strook van 5 meter breed waar het CDA over spreekt, nou mensen die een perceel 
hebben van 5 meter breed kunnen er geen loungebank van 1.500,00 euro opzetten hoor.  
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, de mening van meneer Van den Beemt dat moet hij vooral zelf 
weten. Wij hebben ernaar gekeken en we kunnen constateren dat met de verlaging nu al dat de 
belangstelling in ieder geval is toegenomen. Gelukkig dan kunnen we ook de grond, de inkomsten in 
de begroting mee realiseren dat is heel simpel. Maar goed u mag daar een opvatting hebben dat 
maakt mij niet uit. Ons vergelijken met andere gemeenten vind ik een beetje flauw want dat is een 
beetje krenten uit de pap pikken. Bergen op Zoom dat is dan een plantsoengrond goedkoper, de 
hondenbelasting is daar weer duurder. Ja zo kun je wel bezig blijven, natuurlijk dan.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal me verder op de vlakte houden maar ik 
wil wel even graag van de wethouder van financiën en grondzaken en een heleboel andere dingen nu 
even horen wanneer wij al die miljoenen dan op de bankrekening hebben staan die u denkt te 
verkopen voor deze prijs, want dan kunnen we daar op dat moment nog eens een keer op terugkijken 
of dat gelukt is. En als dat niet gelukt is, en als dat wel gelukt is dan zal ik ruimhartig toegeven dat wij 
fout zaten. 
 
De heer THEUNIS: Die staan simpel in de Begroting, dat kunt u zelf zien daar staan de inkomsten in 
begroot. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde inderdaad even aan de wethouder 
vragen of het hier ging om een gewijzigd beleid want in de, in het raadsvoorstel staat 625 meter wat u 
verwacht te verkopen en de miljoenen staan daar zeker niet bij, daar gaat het om 100.000,00 euro.  
 
De heer THEUNIS: Ik heb ook gezegd als je het verlaagt dan moet je dat zien over een aantal jaren 
en dat heb ik bij elkaar opgeteld. Maar goed nogmaals u moet dat als raad zelf weten, ik zeg alleen 
maar heb even wacht even met beleid af ik heb ook aangekondigd en laten we kijken wat verder rest 
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van de grondprijzen. Ik hecht wel waarde aan die koppeling dat is ook makkelijk te leggen aan de 
mensen eigenlijk. U legt die koppeling in het derde, in de eerste zin doorbreekt u de koppeling in de 
derde zin brengt u die koppeling weer aan de woonbestemming.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dit van de zijde van het college in eerste termijn. Ik kijk even voor de 
tweede termijn even naar de fracties die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd of daar 
behoefte aan is. Is dat niet het geval? Dat is zo. Dan kijk ik nog even terug naar de fracties van de 
VLP, dat is niet het geval. VVD ook niet meer het geval. Dat betekent dat wij kunnen gaan stemmen. 
Dat gaan wij natuurlijk eerst doen over het amendement. Amendement 2 “Grondprijsbeleid”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement 
nummer 2. Daarvoor hebben gestemd de fracties van VLP en VVD. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan vervolgens over het moedervoorstel. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dat punt? Niemand dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel. Voor dit 
raadsvoorstel hebben gestemd alle fracties met uitzondering van die van de VLP en daarmee is het 
raadsvoorstel aanvaard.  
  
6c. Voorstel 25 Realisatie Cultuurcluster 
De VOORZITTER: Wij gaan nou even lekker in de snelheid, we gaan naar het raadsvoorstel realisatie 
Cultuurcluster. Ik kijk ook even weer naar de fracties vanuit de Commissie die hebben gezegd het 
woord te willen voeren plenair hier in onze raad. Als ik het goed genoteerd zie hebben we het cluster 
D66, PvdA, GroenLinks is dat één woordvoerder namens u gedrieën of? Dat is het geval. En dat doet 
u, de heer Raggers. Dan heb ik genoteerd de Nieuwe Democraten. Ja. Dat is het geval, de heer 
Beesems. VLP wil het woord voeren, de heer Van Gestel. Dat zijn de fracties wat betreft de eerste 
termijn. Dat klopt, ik zie niks over het hoofd. Oké. Dan geef ik het woord aan de heer Raggers ja en 
dan veronderstel ik namens mee namens de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Dat veronderstelt u helemaal correct. Staat u mij toe te 
beginnen met een gedicht over onze stad. Mijn laatste stad, deze stad is een zoektocht naar zichzelf 
naar haar ziel. Ze kijkt naar alle windrichtingen op zoek naar  haar identiteit. Met minder trots dan zou 
mogen vergeet ze vaak haar eigen schoonheid. Ik heb het hier gevonden, gelukkig met mijn laatste 
stad met de Markten en haar parken het oude centrum de nieuwe wijken, waar de mensen willen 
werken zonder van wijken te weten. Mijn stad draagt niet jouw naam, maar hier werden mijn kinderen 
geboren en hier ontmoette ik jou, mijn laatste vrouw. Dat is waarom ik van Roosendaal hou. Cultuur 
heeft vele vormen en cultuur is meer dan steen, meer dan De Kring meer dan het Tongerlohuys. 
Cultuur reikt verder dan het Tongerloplein. Verder dan het centrum van Roosendaal, cultuur zit in 
iedere wijk en in elke dorp van onze gemeente, in vele vormen en daarom heb ik namens onze drie 
partijen twee opmerkingen ten aanzien van het raadsvoorstel. Eentje over visie en eentje over 
financiering. Visie het voorstel en sich lijkt wel oké en het begint gelukkig ook nog met het belang van 
cultuur. Er zitten ook wel goede zaken in het voorstel maar het gaat vooral over zoals we hebben 
aangegeven in de Commissie Bestuur Roosendaal ontbreekt een integrale cultuurvisie. Onze 
gemeente moet dit niet willen, we moeten verder willen kijken verder dan De Kring verder dan het 
Tongerloplein. En in de Commissie Bestuur werd wel het mogelijk organiseren van een jaarlijks 
cultuurforum door De Kring genoemd maar wij willen dit gewoon concreet maken, breder maken en 
borgen en De Kring zal daar uiteraard wel een onderdeel van zijn maar niet per se niet noodzakelijk 
de leidende rol hierin nemen. Vandaar dat wij komen met de voorliggende motie Cultuurvisie, die ik wil 
indienen namens D66, PvdA, GroenLinks en de Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Het dictum: verzoekt het college: De vorming van een culturele netwerk-
organisatie te faciliteren, die vanuit het cultuur en onderwijsbeleid het Cultuurcluster dan wel het 
cultuurveld in Roosendaal kan adviseren en controleren. Deze culturele netwerkorganisatie een 
cultuurnota te laten schrijven, die leidend is voor de gemeente, om zo een goed cultuurbeleid en 
aanbod te borgen.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 9 en heet “Cultuurvisie Roosendaal”. 
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De heer RAGGERS: Dan ons tweede punt gaat over de financiering. In het raadsvoorstel staat 
letterlijk het Cultuurcluster is ook opgenomen in het Binnenstadsrapport van Riek Bakker Roosendaal 
Gezonde Stad en is in het bijzonder een onderdeel van het mandje Ster van Roosendaal. De fysieke 
verbouwing is een belangrijke eerste stap in de realisatie van dit mandje. Het Binnenstadsrapport dus 
en toch wil het college het betalen uit vrijvallende kapitaallasten van al verkochte en nog te verkopen 
panden. Zojuist is het raadsvoorstel Nieuwe Markt aangenomen, bijna unaniem. En daar is de 
financiering uit de bestemmingsreserve investeringsimpuls economie meer specifiek de binnenstad 
opgenomen en daarin staat ook letterlijk dat andere investeringen die nog ten laste van deze 
bestemmingsreserve kunnen worden gebracht zijn de aanpassingen aan de centrumring en aan 
relevante bijdragen aan mandjes en andere ontwikkelingen. Het Cultuurcluster zit in een mandje dus 
het is evident dit te financieren uit de bestemmingsreserve economie meer specifiek de binnenstad. In 
de Commissie gaf wethouder Verbraak mijns inziens geen goede reden waarom de financiering via 
vastgoed moest lopen. Wethouder Theunis probeerde het later nog door te zeggen dat financiering 
van vastgoed met vastgoed logisch is, maar dan als je het zo wil trekken dan kan je het ook breder 
trekken dan is financiering van grond voor grond ook logisch en dan kunnen we de opbrengsten van 
de grondverkoop van 160,00 euro per vierkante meter gebruiken om de Nieuwe Markt te financieren. 
En dan heb ik nog partijen gehoord die vonden het wel uit het vastgoed moest worden gefinancierd 
omdat anders het binnenstadspotje te snel leeg was. Nou, dan wil ik zeggen laten we eerst maar eens 
kijken wanneer het potje leeg is. We kunnen altijd nog andere zaken gaan financieren met de verkoop 
van vastgoed en laten we ook eens kijken wat de markt gaat doen. En daarom wil ik graag een 
amendement op de financiering van het raadsvoorstel indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Namens de volledige oppositie D66, PvdA, GroenLinks, VLP en de Nieuwe 
Democraten. Het dictum:  Beslispunt 2 “In te stemmen met het aanwenden van vrijvallende 
kapitaallasten van de verkocht panden voor de kapitaallasten van deze investeringen” te wijzigen in  
“in te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve investeringsimpuls economie, meer 
specifiek de binnenstad, voor de kapitaallasten van deze investeringen”.  Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Deze, of dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Financiering 
Cultuurcluster”. De heer Van Gestel heeft een vraag aan u. 
 
De heer VAN GESTEL: Jazeker, voorzitter. Over de motie cultuurvisie Roosendaal. U weet dat dus de 
wethouder bezig is met een cultuurforum dat dat nog niet een duidende format kent dat wij nu al 
weten waar daar inhoud gegeven wordt wel is bekend dat het een soort adviserende rol moet hebben. 
Mag ik uw motie zo opvatten dat u dat loslaat en zegt er moet iets breders komen. Dus dat forum is of 
ernaast of niet nodig voor wat wij hier vragen in die motie. 
 
De VOORZITTER: Meneer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Wij vinden het voorstel an sich niet concreet genoeg en te vaag en ons voorstel 
is wat, vinden wij wat duidelijker en borgt meer en geeft meer zekerheden.  
 
De heer VAN GESTEL: Maar kan u als uw motie wordt aangenomen, is de uitvoering dan in zo’n 
cultuurforum waar de wethouder zelf over sprak dan voor u een optie of zegt u nee dat idee verlaten 
we, we hebben een nieuw idee.  
 
De heer RAGGERS: Alle ideeën moeten natuurlijk worden meegenomen, we hebben geen hele 
concrete motie waar we exact zeggen het moet zo en het moet zo alleen nu vinden we het gewoon 
wat te vaag met de leidende rol voor De Kring. De Kring mag er wel bij betrokken worden maar het 
moet veel breder.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog behoefte aan een interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. In het verlengde van mijn collega van de VLP is dan 
het grote bezwaar dat De kring dat nu organiseert, want dan kunt u ook vragen aan de wethouder dat 
De Kring dan die rol moet verlaten maar tegelijkertijd, ik zou niet weten waarom want precies wat u 
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vraagt dat gebeurt nu. Wat is nou het echte wezenlijke verschil tussen wat u wilt of wat u met uw 
indieners wilt en wat nu al gebeurt gecoördineerd vanuit, vanuit De Kring. 
 
De heer RAGGERS: Ik denk dat het wezenlijke verschil is dat wij iets nu concreet op papier zetten en 
met een motie willen laten aannemen door de raad en dat we daarmee zeker willen stellen dat er echt 
eens wat gaat gebeuren in plaats van de toezegging dat er mogelijk wat gaat gebeuren met een 
jaarlijks cultuurforum. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter. We zijn juist als gemeente bezig om dingen los te laten, 
we zijn juist bezig om dingen van onderop te laten groeien en bloeien, dat gebeurt nu. Waarom wilt u 
nu weer van bovenaf dingen gaan opleggen. 
 
De heer RAGGERS: Dan ben ik misschien niet helemaal duidelijk geweest. Wij hopen dat deze 
netwerkorganisatie weliswaar in het leven wordt geroepen door de gemeente maar dat juist door een 
participatieve manier gaat gebeuren vanuit alle cultuurpartijen. Dat alle cultuurpartijen in onze hele 
gemeente hieraan kunnen meedenken en aan kunnen meewerken. Dus juist eigenlijk de vergelijking 
met de binnenstad te trekken, de markt het werk te laten doen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan als allerlaatste. Kunt u dan even een aantal partijen noemen die nu 
niet mee kunnen doen in dat cultuurforum.  
 
De heer RAGGERS: Als je diverse van muziekverenigingen tot toneelverenigingen vraagt van bent u 
al benaderd door dan is het antwoord telkens nee en ze voelen zich op dit moment miskent en dat 
snap ik. Wij hebben namelijk geen integrale visie vinden wij op het gebied van cultuur in onze 
gemeente.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Raggers, zeer veel dank. Dan gaan wij naar de heer Beesems van 
de fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Afgelopen zaterdag was de zoveelste editie van 
Roosendaal zingt een prachtig verbindend initiatief van onderop dat zonder enige gemeentelijke 
cultuurvisie is ontstaan, dat moeten we koesteren. Misschien zijn voor sommigen oordopjes wel heel 
handig. Na afloop werd gesproken met Jan Mol, wie kent hem niet. En hem werd gevraagd wat hij 
vond van de plannen van het Cultuurcluster. Hij zei het volgende “een jaar of dertig geleden heb ik dit 
idee al geopperd en je snapt dat ik blij ben dat het nu, nu al gerealiseerd gaat worden”. Voorzitter, 
onze fractie is bijna akkoord met het voorstel samen met de voltallige oppositie zoals meneer Raggers 
zojuist heeft verwoord willen we vinden een goede solide financiering in plaats van het voorgestelde 
initiatief, alternatief van nog te verkopen vastgoed. Verrassend vonden wij vandaag het bericht dat er 
een pop-school gaat komen in De Suite, het initiatief zelf juichen we toe, maar het lijkt erop dat de 
wethouder met zijn voeten laat spelen zoals ze in de Belgische cultuur plegen te zeggen. En wij 
vragen ons af zijn er dan straks twee cultuurhuizen, in het centrum aan het cultuurplein en één in een 
woonwijk buiten het hart van de binnenstad. Graag herinneren wij u aan ons voorstel van een pop-
podium aan de Nieuwstraat dat wij eind 2012 hebben gedaan. Maar misschien kan er in 
samenwerking met de schouwburg en in het kader van mandje Ster van Roosendaal meer gebeuren. 
Enige tijd geleden waren wij zeer verheugd dat de wethouder ons idee leek over te nemen om de 
bibliotheek te betrekken bij het Cultuurcluster. Dat idee lijkt nu weer van tafel en dat vinden we heel 
jammer. Een geïsoleerde ontwikkeling van de bibliotheek van de toekomst kost meer en levert minder 
op terwijl een gezamenlijke ontwikkeling aan het cultuurplein op alle fronten kunst, cultuur, educatie 
sterker maakt en goedkoper. Niet alleen wij vinden dit, ook de VNG heeft daar een geschreven, een 
recent verschenen rapport lokaal bibliotheekwerk. Wij verwijzen graag naar hoofdstuk 11 van dat 
rapport waarin staat de bibliotheek van de toekomst is een knooppunt voor kennis, contact en cultuur 
met verbindende thema’s als erfgoed, toerisme en ook het sociaal domein. Eigentijdse bibliotheken 
hebben een positie in het hart in de gemeenschap voor iedereen. Hoeveel meer argumenten zijn er 
nodig om de bibliotheek te betrekken bij het Cultuurcluster. Daarom hebben wij een amendement dat 
ik graag zou willen indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
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De heer BEESEMS: De gemeenteraad van Roosendaal enzovoorts besluit als nieuw beslispunt op te 
nemen dat zowel de gemeente als de schouwburg als het archief als het museum een ultieme poging 
doen om alsnog en versneld de bibliotheek te betrekken in het Cultuurcluster en de 
exploitatievoordelen hiervan te storten in de Algemene Reserve. Voor zover nodig de beslispunten 
opnieuw te nummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Bibliotheek en Cultuurcluster”. 
 
De heer BEESEMS: Tot slot, voorzitter. Samenvoeging van de bibliotheek in de Cultuurcluster zal een 
versterking zijn voor alle cultuurpartners. Een geïsoleerde ontwikkeling van de bibliotheek in Parrotia 
is geen duurzaam en kosten-, toekomstbestending scenario. Wij zijn van mening dat eerder 
afgesproken bezuinigingen wel gerealiseerd kunnen worden bij een versnelde samenvoeging met het 
Cultuurcluster. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Dan gaan we naar de fractie van de VLP de heer 
Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De laatste zes jaar zijn een werkelijke uitholling 
geweest voor onze cultuur in deze stad, voor de beleving ervan, voor de uitstraling ervan en voor de 
visie waarop wij dat als stad willen. En dat, voorzitter, mag best veranderen. Die cultuurvisie moet wat 
gedragen worden en is meer dan steen alleen. Waar hebben we die uitspraak meer gehoord. En 
voorzitter het is ook niet gek cultuur ja dat is hetzelfde als ik zou bijna zeggen onderwijs of defensie of 
sport daar zal toch iets van geld naartoe moeten om het te kunnen faciliteren. Het is geen 
economische bedrijfstak in al haar facetten, u kunt ervoor kiezen alleen datgene wat succesvol is te 
behouden u kunt er ook voor kiezen dat juist te stimuleren voor mensen om te accellereren om het 
beste uit zichzelf te halen en zeker voor de jeugd. En dat is belangrijk dat is een visie die wij  als VLP 
ook hebben. En dat dat voorzitter, belangrijk is heeft vandaag de Minister van OCW ook nog eens 
duidelijk laten weten op televisie we gaan weer op school aan muzikale vorming doen, slechte 
bezuiniging aldus de Minister. Hadden we liever niet moeten doen, want even later zegt professor 
neuroloog Shredder, ja de verbinding in de hersenen wordt beter als u muzikale vorming heeft gehad. 
Nou, voorzitter, ben ik blij met mijn A en B diploma. Ja m’n algemene muzikale vorming die is bij mij 
op orde. Ja, ik doe geen uitspraak voor u maar u weet dat misschien zelf wel het beste. En voorzitter, 
dat is ook de kern. Misschien gaat de kost wel voor die baat uit zeker voor de jeugd en dat behelst wel 
het hebben van een visie in de volle breedte voor verenigingen, muziek, voor kunst. En al diegenen, al 
die artiesten die dat maken die dat fabriceren die kunstenaars die huren als het ware een ruimte, een 
ruimte van iemand die weet hoe hij een podium kan bieden aan dat wat die mensen nodig hebben, 
nou 100 punten voor De Kring en haar team van mensen. Zij faciliteren op een uitstekende wijze dat 
podium, dat huis, maar het moet wel aan de artiest zelf zijn of zij daar gebruik van maken. Er moet niet 
een macht liggen bij dat huis als enige aangewezen huis voor iedereen. Nee, de mensen van onderop 
moeten doen wat zij goed kunnen en dat willen doen waar ze dat zouden willen. En waar wij als stad 
dat willen faciliteren. En als wij als stad dat alleen bij De Kring, Tongerlohuys dat willen dan zijn wij het 
niet met u eens. Maar u zegt Mariadal biedt unieke kansen om cultuur en ondernemerschap bijeen te 
brengen of u zegt de oude St. Jozef school die straks vrijkomt biedt unieke kansen voor partijen als 
bibliotheek om daar iets moois van te maken dan staan we aan uw zijde, voorzitter. En dat kost wel 
een beetje geld, maar ja dat hebben we ook over voor andere zaken. Dus wat ons betreft moet dat 
nooit een belemmering zijn. Het kent een maximum maar het kent ook een rendement een 
maatschappelijk rendement. En daardoor voorzitter willen wij wel van de wethouder weten op de 
cultuurvisie motie om hem te kunnen onderschrijven of u uw plan voor dat Cultuurforum bij De Kring  
loslaat en zegt dit is beter. Eigenlijk worden we hier allemaal enthousiast van en als De Kring dan haar 
rol pakt zoals zij dat willen dan is dat prima, maar dan is er wel een level playing field. Iedereen heeft 
dan in die sector de gelijke kans om hieraan deel te nemen of de hoofdrol te willen spelen. Dus, 
voorzitter, het moge duidelijk zijn de fractie van de VLP kan uiteraard instemmen met het verfraaien en 
vermooien van dat huis, want het museum uitbreiden met ruimte voor onze culturele historie of voor 
cultuur uit deze stad, Kees Keijzer neemt nogal veel plek in beslag met zijn expositie zo meteen, de 
Wouwse kunstenaar meneer De Regt, ja dat moet natuurlijk wel ruimte krijgen. En ook De Kring die zo 
gefaciliteerd wordt om haar bezuinigingsopgave ook te realiseren door slimmer en beter met geld om 
te kunnen gaan, publiek geld, prima chapeau. Maar laten we de inhoud ervan echt over aan degene 
die daar het beste over gaan. En voort mag u van ons verwachten dat het uitplaatsen van onze cultuur 
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historische schatten naar Bergen op Zoom niet onze voorkeur noch instemming kan genieten.  Maar 
dat was de verwachting. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik kijk even, ik geloof dat dan de sprekers van de 
raad in de eerste termijn allemaal hebben gesproken. Dan is nu voor de eerste termijn van de zijde 
van het college het woord aan wethouder Verbraak.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, het wordt een prachtige avond want het gaat over inhoud en dat wil 
denk ik de hele gemeenteraad en ook het college dat het vooral over de inhoud gaat. Daarstraks de 
Nieuwe Markt, nou daar gaat iets gebeuren en nu het Cultuurcluster. En als ik u zo beluister dan gaat 
u op een aantal aspecten in waarop ik meteen antwoord zal geven maar ik beluister een positief 
gevoel over hetgeen wat hier vanavond door u raad besloten wordt. En dat doet deze 
cultuurwethouder goed, voorzitter. Want we zijn al enige jaren met dit plan bezig en het komt nu tot 
besluitvorming. Partij van de Arbeid heeft in 2012 een motie ingediend, die schotten ga die eens 
weghalen. Voorzitter, dat gaat gebeuren, ik kom zo meteen terug op de motie. En dat prachtige 
gedicht wat de heer Raggers hier voordroeg, ja dat is puur cultuur, voorzitter, dat maakt de 
gemeenteraad leuk. Ik denk dat ik het beste de moties langs kan lopen om het commentaar of de, de 
woorden van het college weer te geven. Voorzitter, we hebben in de Commissie ook uitgebreid 
gesproken over een al dan niet, een visie die er moet gaan komen breed weggelegd. Ik wil de heer 
Raggers wel meegeven het cultuurforum waarover ik gesproken heb in de Commissie, dat is niet een 
één jaarlijkse gebeurtenis. Het cultuurforum is de bedoeling dat het de opvolging wordt van de 
Cultuurraad en de Cultuurraad is er ook zeer nadrukkelijk bij betrokken. Ik heb aan de Cultuurraad 
gevraagd willen jullie samen met ons meedenken samen met het veld om te komen tot een 
overkoepelende organisatie die meedoen en dan zegt u dat noemt u visie en dat vind ik prima. Ik vind 
de strekking van uw cultuurvisie die vind ik ook goed en waarom? Omdat u een aantal dingen zegt die 
prima passen wat het college ook wil. U zegt participatie vanuit het cultuurveld dient leidend te zijn, dat 
spreekt mij enorm aan. U zegt niet de gemeente moet leidend zijn. U zegt ook bij het verzoekt het 
college een culturele netwerkorganisatie te faciliteren, dat is precies wat er met het cultuurforum 
bedoeld wordt. Meneer Van Gestel heeft dat nog eens een keer keurig verwoord, het is de bedoeling 
dat er een brede club mensen komt uit het culturele veld die gevraagd en ongevraagd advies gaan 
geven, voorzitter dat willen zij zelf ook. En ik weet ook dat De Kring daar zeer positief tegenover staat, 
want het is absoluut niet de bedoeling dat De Kring dat allemaal gaat doen, we gaan het samen doen. 
En dat past prima in de uitgangspunten zoals die ook in het Bestuursakkoord vorig jaar zijn 
aangegeven. Met één woord heb ik wat moeite, voorzitter, en dat is het woord controleren. Als u dat 
eruit zou halen dan zou ik eigenlijk de motie zo over kunnen nemen, want we zijn hier al mee bezig. 
Precies wat de heer Van Gestel ook zei. En ik denk dat ik ook met het culturele veld hier prima mee uit 
te voeten kan. Maar als we nu een club op gaan richten die straks ook de controle uit moeten gaan 
voeren, dat vind ik wat te ver gaan, want dan gaan we weer met het vingertje wijzen. Laten we vooral 
werken naar een culturele visie waar Roosendaal en de vijf dorpen de komende jaren mee uit de 
voeten kan, dus voorzitter, behalve dat woordje controleren vind ik de strekking van de motie zeker 
niet verkeerd. Al heb ik altijd geleerd een visie kun je niet wonen, je moet vooral doen. En dat gaan we 
ook doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik snap het niet meer. In het voorstel komt u zelf inderdaad met 
dat cultuurforum. U geeft in uw reactie op de motie aan dat de strekking etcetera allemaal wel klopt en 
dat u dat eigenlijk nu al doet, maar de heer Raggers gaf duidelijk aan namens de fracties die hebben 
ingediend dat het toch iets anders gaat worden dan dat cultuurforum. U zegt dat het eigenlijk hetzelfde 
gaat worden. Wilt u mij dan in ieder geval helpen waar dan de verschillen zitten en wat het dan in de 
praktijk gaat betekenen voor datgene wat u in de praktijk heeft voorgesteld met betrekking tot het 
cultuurforum zoals het nu voorligt.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat zal vooral uit het veld gaan komen. Wat essentieel is en u zegt 
dat zelf ook altijd, we moeten het niet van bovenaf opleggen laat vooral het veld zeggen samen met 
De Kring, samen met het Cultuurcluster hoe we de toekomst in gaan richten binnen het 
Roosendaalse, dan kom je inderdaad op een pop-school, dan kom je inderdaad op muziekonderwijs 
op de scholen en al dat soort ingrediënten kunnen daarin verwerkt worden.  En daar hebben we de 
professionals voor nodig. 
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De heer SCHIJVENAARS: Goed. Stel nu dat deze motie straks een meerderheid gaat krijgen wat 
betekent het dan voor het cultuurforum? 
 
De heer VERBRAAK: Wat mij betreft niet zoveel, want wij zijn met dit plan wat hier eigenlijk door de 
partijen ingediend wordt, daar zijn we mee bezig. Dus dat cultuurforum en ik denk dat meneer 
Raggers daar een verkeerde perceptie van want dat komt maar één keer per jaar wordt er een soort 
bijeenkomst georganiseerd, dat is niet het geval. Dat cultuurforum gaat duidelijk meekijken en 
aangeven waar de behoeftes liggen in de stad en de dorpen om te kijken hoe we tot een visie kunnen 
komen die hier genoemd wordt en daar heb ik geen moeite mee.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, de conclusie trekken dat u eigenlijk ten aanzien van deze motie 
deze ontraadt omdat dat al via de cultuurforum precies gebeurt wat de motie vraagt en daarmee dat 
de motie dan overbodig is.  
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, hoe je noemt dat maakt niet zoveel uit. Je kunt het en steuntje in 
de rug noemen. Ik hou de raad op de hoogte van het hetgeen wat er gebeurt en in die zin kan ik hem 
overnemen behalve het woord controleren en dat hoor ik straks wel in tweede termijn wat de 
verschillende partijen daarvan vinden, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. U praat over dat forum alsof dat al concreet op uw 
netvlies staat. Echter de Cultuurraad heeft u een heel stel vragen gesteld, wat zijn denkkaders, wat 
zijn de financiële mogelijkheden, wie gaat participeren, wat zijn beoordeling, wat zijn de 
bevoegdheden, wat verwacht u van ze, raad van toezicht, structuur. Ja, heeft u daar allemaal al 
antwoord op gegeven aan de Cultuurraad of niet want als u dat niet heeft dan zal de motie van de 
heer Raggers het wel iets breder trekken want u heeft eigenlijk nog niks. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, nog niks dat is wat veel gezegd meneer Van Gestel. We zijn op dit 
moment met de Cultuurraad in gesprek precies over de vragen die ik u toegestuurd heb na de 
Commissievergadering, had ik u toegezegd en die vragen worden op dit moment beantwoord. We 
gaan uiteraard met De Kring erbij in gesprek en we gaan kijken wat voor een adviezen straks de 
huidige Cultuurraad gaat geven om tot dat cultuurforum te komen. Maar deze vragen worden op dit 
moment beantwoord. 
 
De heer VAN GESTEL: U spreekt ervan dat u de Cultuurraad heeft gevraagd om mee te denken over 
het cultuurforum om het Cultuurcluster te ondersteunen en adviseren. De motie die voorligt behelst het 
brede veld en niet alleen dat cluster. En dat is nu de interpretatie als u zegt ik neem hem over voor het 
hele veld dan is het voor ons duidelijk dat u hem breder trekt. En als het alleen voor het Cultuurcluster 
is dan denk ik dat de motie geen toegevoegde waarde heeft. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, alleen het Cultuurcluster daar is geen sprake van. Het is inderdaad 
het brede veld, want er komen allerlei initiatieven er werd net mooie initiatieven genoemd die op dit 
moment vanuit het veld komen en die zullen we straks met elkaar in verbinding brengen, dat is de 
bedoeling. Het is breed.  
 
De heer VAN GESTEL: Daarin hoor ik, voorzitter, in ieder geval geen Kring als leidende partij maar 
gewoon slechts als deelnemer, dus uw eerste gesprek zal zijn een brief naar alle mensen in de cultuur 
en niet eerst naar De Kring. 
 
De VOORZITTER: Oké.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, heb ik kennelijk ook meteen de vraag van mevrouw Derks 
beantwoord.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, tweede punt wat ook in de Commissie uitgebreid aan bod is geweest 
is, is de financiering. Er zijn twee stromingen het college zegt wij betalen dat uit vastgoed wat verkocht 
gaat worden. We verkopen panden en met het geld van die panden knappen we het Tongerlohuys op, 
even gechargeerd gezegd. Nou dat is een, dat hebben we in het college zo afgesproken. Er worden 
op dit moment ook panden verkocht we hebben een behoorlijk aantal biedingen, dus het geld is er. 
Nou uw motie zegt haal het uit de binnenstadspot en daarvan zegt het college dat doen wij niet wij 
halen het uit de verkoop van vastgoed. Dus die, dat amendement dat ontraadt het college. Voorzitter, 
richting de Nieuwe Democraten over de bibliotheek. Ik schrok een beetje toen u zei de bibliotheek is 
geïsoleerd. Verre van meneer Beesems de bibliotheek ik heb er vanmiddag nog mee aan tafel 
gezeten werken zeer nauw samen met De Kring met het Cultuurcluster en met cultuureducatie. Die 
verbinding tussen de bibliotheek en het Cultuurcluster, die wordt alleen maar steviger los van gebouw, 
want hoever zal het zijn 100 meter. Maar de verbinding Kring – bibliotheek wordt sterker en sterker dat 
heeft de directeur mij vanmiddag persoonlijk nog eens een keer bevestigd, dus die samenwerking die 
is er wel degelijk. Voorzitter, we hebben afgesproken, ik heb afgesproken met u raad voor de zomer 
moet er duidelijkheid zijn over de positie van de bibliotheek. En vergis u niet je hebt het over 
exploitatiekosten die kunnen we dan zeg maar binnenschuiven, het kost nogal wat om de bibliotheek 
verplaatsen naar het Cultuurcluster. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Dus we hebben de 
noop doorgehakt en we hebben gezegd de bibliotheek blijft in Parrotia maar wel een nauwe 
samenwerking met het culturele veld en dat gebeurt ook. Voorzitter, ik denk dat ik dan de moties en 
de vragen beantwoord heb. 
 
De VOORZITTER: Dat is ook zo. Ik kijk even naar de tweede termijn van u raad en naar die fracties 
die nog niet het woord hebben gevoerd of zij daar behoefte aan hebben. Steek dan even uw vinger in 
de lucht, dan inventariseer ik dat eventjes. Oké ik heb genoteerd mevrouw Frijters, de heer Van 
Heumen, de heer Van Dorst, mevrouw Van den Nieuwenhof als nieuwe sprekers. Niemand over het 
hoofd gezien? Nee. Dan beginnen we met mevrouw Frijters van de fractie van de VVD. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de wethouder even bedanken voor de 
schriftelijke vragen op, de schriftelijke beantwoording op de vragen die ik tijdens de 
Commissievergadering heb gesteld namens de VVD. Ik wil wel aangeven dat de beantwoording dat 
wij die zeer summier vinden en weinig inhoudelijk, dus ik hoop dat wij in het vervolg, wacht, 
beantwoording krijgen die inhoudelijk wel goed is. Nou het raadsvoorstel vinden wij op zich een prima 
raadsvoorstel, hierbij willen wij echter wel een aantal kanttekeningen plaatsen want de Roosendaalse 
VVD is van mening dat de horeca in Roosendaal wordt beconcurreerd door direct of indirecte 
gesubsidieerde horeca dit vinden we eigenlijk een beetje discutabel maar omdat het zo’n unieke 
locatie is gaan we er toch mee akkoord. Verder vragen wij ons toch nog af waarom het Vrouwenhof 
theater, het openluchttheater het Vrouwenhof niet in deze plannen is opgenomen en ja mogelijk kunt u 
daar toch nog even antwoord op geven. Wat betreft de moties wij zullen enkel de motie  van de 
cultuurvisie Roosendaal steunen omdat we deze motie een meerwaarde vinden voor dit 
Cultuurcluster. Zonder visie ben je tenslotte nergens. En even ingaand op wat de wethouder zojuist 
zei zonder het woord controleren ziet de VVD geen meerwaarde in deze motie omdat dat juist het 
enige, de kern is van deze motie dus wij vinden eigenlijk wel dat het erin moet blijven staan.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Van Gestel een vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Ja, ogenschijnlijk maakt u het ons of uzelf niet makkelijk om dit 
nog te volgen. U zegt eerste de beantwoording is eigenlijk ja verre van inhoudelijk. Gaat u dan die 
vragen nog een keer stellen? Want u wilt toch een inhoudelijk antwoord neem ik aan, want u zet hem 
zwaar aan. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ja, klopt. 
 
De heer VAN GESTEL: Dus gaat u dan die vraag nog een keer stellen en krijgt u dan natuurlijk wel 
een inhoudelijk antwoord. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Nou, nee die vraag gaan we niet nog een keer stellen. Er is wel iets uit op te 
maken, maar ja ik denk niet dat we heel veel meer krijgen als we de vraag nog een keer stellen. Dus 
vandaar dat we het accepteren.  
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De heer VAN GESTEL: Dat is goed, voorzitter, daarnaast maakt u er een principieel punt van dat er 
een horeca is die gesubsidieerd zou worden volgens u. Daarvan hebben we in de Commissie al 
afgesproken onder aan de streep komt er nul euro uit, dus dat is ja vestzak broekzak dat schiet niet 
echt op. U zit daar echt principieel in en dan zegt u vervolgens ja en dan stemmen we dan voor het 
voorstel. Ik mis die logica. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Nou, ja De Kring en het Tongerlohuys is natuurlijk een unieke locatie in 
Roosendaal en feit is ook wel dat zij dingen kunnen organiseren ook wat horeca betreft wat andere 
locaties in Roosendaal betreft niet kunnen en dat is eigenlijk de grootste reden dat wij dan dit wel 
steunen, maar normaal gesproken hebben wij toch wel kanttekeningen hierbij.  
 
De heer VAN GESTEL: Als laatste voorzitter, als allerlaatste. U haalt aan openluchttheater 
Vrouwenhof. In de Commissie hebben mevrouw Van den Nieuwenhof en ondergetekende enorm 
goed met elkaar van gedachten gewisseld. De wethouder heeft op al die vragen die u nu stelt 
ruimschoots antwoord gegeven, die antwoorden zijn ook helder. Waarom stelt u dan nog een keer de 
vraag, zat u dan net niet op te letten of. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Gewoon omdat ik het nog een keer verduidelijkt wil hebben. Volgens mij is er 
wel vaker sprake van herhaling, dus waarom vanavond niet. Ja, ik heb nog een korte aanvulling 
hierop. De Roosendaalse VVD vindt wel dat een Cultuurcluster ervoor zorgt dat er straks een levendig 
cultureel centrum in het hart van onze binnenstad krijgen. En dat komt de economie en de 
aantrekkelijkheid van onze gemeente ten goede, want een Zweedse Nobelprijs winnares zei ooit 
cultuur is datgene wat overblijft als je alles vergeten bent wat je hebt geleerd, dus het is belangrijk. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Frijters. We gaan naar de heer Van Heumen van de fractie 
van de SP. 
 
De heer VAN HEUMEN: Wilde u nog wat zeggen of? 
 
De VOORZITTER: Ik fluisterde tegen de griffier is dat zijn maiden speech? 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik sta hier voor de eerste keer. 
 
De VOORZITTER: Dan is het je meiden speech en dan heb je geluk want dan word je niet 
geïnterrumpeerd. Ga je gang want je hebt de volle drie minuten. 
 
De heer VAN HEUMEN: En krijg ik dan na mijn betoog ook taart of zit dat er dan weer niet? 
Oké. Het is al 22.30 uur geweest dus de SP wil het graag kort houden. De SP heeft bij dit 
raadsvoorstel zelf geen moties en/of amendementen. Ik zou me dan ook graag willen beperken tot het 
bespreken van de ingediende moties en amendementen. Ten eerste amendement numero 3 die komt 
van de D66, PvdA, GroenLinks, VLP en Nieuwe Democraten. De SP zal hier niet voor stemmen er 
wordt al vastgoed verkocht dus dat kan prima uit het vastgoedpotje en dan sluiten we eigenlijk aan bij 
de woorden van de wethouder. Amendement nummer 4 van de Nieuwe Democraten, amendement 
bibliotheek en Cultuurcluster de SP ziet hier niet heel veel heil in. De samenwerking tussen de partijen 
is er al en dat is volgens ons voldoende, zie ook de reactie van de wethouder. En motie cultuurvisie 
Roosendaal van D66, PvdA, GroenLinks en de Roosendaalse Lijst, deze motie steunen wij ook niet 
en daarmee is de SP weer een echte nee-partij geworden. Ons inziens zorgt de vorming van een 
culturele netwerkorganisatie voor onnodige bureaucratisering. Volgens de SP kan de wethouder 
gewoon beter zoals hij nu ook al doet om de zoveel tijd eens gaan kletsen met deze en gene zonder 
dat daar een organisatie voor opgezet hoeft te worden. En ik kijk even naar de wethouder of hij het 
daarmee eens is. Voor de bühne thuis hij knikt heftig ja en steekt zijn duimen omhoog. En daar wilde 
ik het graag bij laten. Als daar geen vragen meer over zijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, nee, geen, nee, geen, nee, nee, nee. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nou, ja van mij mag het. Ik sta hier nu toch. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar van mij niet. Nee, luister. En ik ben de voorzitter… 
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De heer VAN HEUMEN: Het is een serieus onderwerp, dus … 
 
De VOORZITTER: Ho even, Ada, Ada praat eens met die jongen, nee ik schaf het instituut maiden 
speeches af als het zo gaat, maar je sprak geweldig. Zeer veel dank daarvoor maar dit, dit was het 
echt. Ja, ja. Je moet wel de humor er in houden, geweldig goed. Ik zie uit naar uw volgende betoog en 
dan zie ik ook uit naar de interrupties op uw betoog. De heer Van Dorst, oude rot in het vak. Ga uw 
gang. 
 
De heer VAN DORST: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst ziet toekomst in het bijeen brengen van 
cultuurfuncties. En is dus voorstander van de realisatie van het Cultuurcluster, de fysieke verbouwing 
is een belangrijke eerste stap. Maar een cultuurbedrijf beginnen is veel ingewikkelder. Het is belangrijk 
te investeren in verbindingen met al die culturele organisaties die Roosendaal met z’n dorpen heeft. 
Verbindingen in andere domeinen spelen daarbij ook een belangrijke rol, sport, zorg, welzijn. Het 
cultuurveld is versnipperd dat staat letterlijk in het voorstel. En er gebeurt veel in het Roosendaalse 
cultuurveld, dat vertelde ook de wethouder tijdens de Commissie Bestuur. Een visie is daarbij 
belangrijk. Het geeft altijd een beeld van de plaats en positie van de organisatie, laat dit duidelijk zijn 
voor iedereen in en buiten het cultuurveld. Dan heb ik nog een vraag aan de wethouder, Brabant-C 
verbindt kunstenaars, cultuurinstellingen, ondernemers, overheden en geeft advies om met al deze 
partijen in contact te komen, verbindingen te maken. De Roosendaalse Lijst heeft nog nadere 
informatie gevraagd in de Commissie Bestuur. En mijn vraag is aan de wethouder of dat er al 
verbindingen gemaakt zijn. Tot zover en dan wil ik nog eventjes ingaan op de amendementen en alle 
amendementen die steunen wij niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Dorst. Vervolgens mevrouw Van den Nieuwenhof, fractie 
CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is voorstander van dit 
raadsvoorstel. De amendementen gaan wij niet steunen. Over de motie cultuurvisie heb ik nog een 
vraag aan de heer Raggers, de indiener, het woordje controleren hecht u daar speciaal aan en zo ja 
hoe ziet er dat dan uit, hoe gaat dat dan gebeuren, op welke manier, wat valt er te controleren. Moet 
er iets gehandhaafd worden en wat gebeurt er dan als er iets vastgesteld wordt wat niet naar wens is, 
dus graag daar nog een reactie op. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Nou dat is een mooi brugje naar de 
sprekers in eerste termijn en dan kijk ik inderdaad naar de heer Raggers en dan zou u wellicht als u 
de tweede termijn wilt gebruiken een antwoord kunnen geven op de vraag van mevrouw Van den 
Nieuwenhof.  
 
De heer RAGGERS: Ik wil hem zeker gebruiken, maar ik zou eerst graag om een schorsing 
verzoeken. 
 
De VOORZITTER: Ja, vijf minuutjes. 
 
De heer RAGGERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Wij schorsen dan tot iets na 23.00 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, mij lijkt dat u zover bent en dan zetten wij de raadsvergadering 
voort en ik vraag even aan de heer Raggers die toch het woord heeft in de tweede termijn wat ook de 
schorsing heeft opgeleverd, dus als u dat dan hebben we in één keer het beeld waar we straks over 
gaan stemmen. Ga uw gang. 
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wat de schorsing heeft opgeleverd is dat we de motie nog 
steeds zullen gaan indienen met dien verstande dat we het woordje “controleren” gaan vervangen 
door “monitoren”. Voor de rest blijft het helemaal hetzelfde. 
 
De VOORZITTER: Dus even, nee, nee, even, even dat we weten waarover we stemmen. Dus motie 
nummer 9 dan hebben we het dictum onder 1, de vorming van een culturele netwerkorganisatie te 
faciliteren die vanuit het cultuur en onderwijsbeleid het Cultuurcluster dan wel het cultuurveld in 
Roosendaal kan adviseren en monitoren. Dus een streep door controleren en daarvoor in de plaats 
komt het woord monitoren dat is nu de gewijzigde motie nummer 9. En daar heeft de heer Van den 
Beemt een vraag over.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Als je iedere dag het door de heer Hertogh 
bejubelde dagblad leest dan ben je ook het cultuurveld in Roosendaal aan het monitoren en als je één 
keer per week een brief schrijft naar diezelfde krant dan ben je ook aan het adviseren, dus wat blijft er 
nou eigenlijk over van die motie als u dit doet. 
 
De heer RAGGERS: Dan zou ik het liefst gewoon beginnen met mijn hele termijn waarin ik hoop dat 
het daarin duidelijk wordt. Deze motie is voor ons van belang omdat er op deze manier zoals wij hem 
hier voorstellen omdat die de onafhankelijkheid van deze organisatie, deze netwerkorganisatie 
garandeert. Hij betrekt iedereen, alle verenigingen kunnen erin zitten, hij kan burgers betrekken, hij 
kan de gemeente betrekken. En bovendien kan een onafhankelijke organisatie wel subsidies 
aanvragen die aan een gemeente gelieerde organisatie niet altijd kan aanvraag. Wat wij van belang 
vinden en wat het verschil is met, met het cultuurforum is dat De Kring één der partijen is. En 
waarschijnlijk wel een hele belangrijke partij maar niet per se de belangrijkste partij, alle partijen, alle 
cultuurpartijen kunnen er in deelnemen en De Kring kan er ook aan deelnemen. En we vinden die 
visie dus wel van belang en die motie dus wel degelijk van belang en wij denken dat we met adviseren 
en monitoren gewoon recht doen aan deze visie en dat we in ieder geval borgen dat wat eigenlijk de 
wethouder een beetje zacht al heeft toegezegd in de Commissie, maar wij willen het harder borgen 
middels deze motie. En ik snap ook echt niet dat de SP dit bureaucratie vindt terwijl we juist een 
netwerkorganisatie voorstellen maar dat is geheel aan de nee-partij begrijp ik. En de financiering, ik wil 
toch wel even opmerken dat ik de partijen die daarvoor hebben steun hebben gegeven aan de 
wethouder maar ook de wethouder zelf het enige argument dat ik hoor is een drogreden, ja we 
hebben al panden verkocht er is geld, dus dat kunnen we hier in steken. Dat is mijn inziens geen visie 
dat geld kunnen we overal in steken, terwijl dit iets is van een binnenstadsmandje, dan kunnen we het 
ook in de Markt steken dat geld. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. En ook deze termijn was mede namens Partij van 
de Arbeid, GroenLinks veronderstel ik. Ja. Oké. Dan kijk ik even naar meneer Beesems. Nee, niet 
geen tweede termijn. De fractie, ja de heer Van Gestel een korte tweede termijn, ja natuurlijk het is, 
het is, het is geheel aan u. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, met permissie daarnet kon ik geen vragen stellen 
dus ik pak heel kort nog de tweede termijn, want het blijspel van de SP genaamd we draaien zo snel 
als het blad van de boom heeft toch wel een rare bijsmaak. Wie de theaterrecensie heeft gelezen van 
onze vorige Commissievergadering namelijk las heel duidelijk dat de fractie van de SP zegt, de 
financiering kan wat ons betreft gewoon vanuit het fonds waar het voor bedoeld moet zijn en dat is de 
binnenstad, want het is namelijk een deel van de binnenstad. En, voorzitter, dat is net als de bijdrage 
van de VVD naar onze mening echt een misser. En ik kijk mevrouw Oudhof aan voorzitter, want die 
heeft namens het woord gevoerd namens de SP in de Commissie. En u heeft duidelijk gewag 
gemaakt in de Commissie van de financiering en wij snappen dan ook niet dat u dat amendement niet 
kan ondersteunen. Maar wellicht dat de komedie voortgaat vanavond, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja de maidenspeech, de maiden, de maiden speech is voorbij dus meneer Van 
Heumen gaat u maar beperkt los. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nou, geen komedie hoor voorzitter, wij kunnen ons gewoon vinden in de 
financiering die de wethouder voorstelt daar is toch niets raars aan. 
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De heer VAN GESTEL: Nee, wat dan achteraf raar is, is uw fractievoorzitter, die gewag maakt van de 
wijze van financiering in de Commissievergadering, dat zeer sterk aanzet, vraagt aan de wethouder, 
nadenkt over eventuele voorstellen en vervolgens komt u en u zegt nou alles koek en ei we lachen er 
een beetje om en ik ga weer zitten. Kijk  ja voorzitter, daar hebben we niet veel aan in deze 
gemeenteraad. 
 
De VOORZITTER: Het is de, maar ik laat het even toe het is de omgekeerde volgorde dat hij de 
interruptie… het is werkelijk, het is, het kan allemaal niet, maar ach het is ook aan u, kort even 
antwoorden en dan zijn we hiermee klaar. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik denk juist, dat het, voorzitter, heel erg constructief is dat wij in de partij er 
nog eens goed over na hebben gedacht en dat wij dan tot inkeer misschien zijn gekomen dat dit ook 
een oplossing is. Dat zou vaker moeten gebeuren. 
 
De VOORZITTER: Nou, dat vinden wij allemaal achter deze tafel. 
 
De heer VAN GESTEL: Waarbij voorzitter de akte is gesloten en wij door kunnen met het vallen van 
het doek, dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel.  Goed. Nou hier is ook weer staatsrecht 
geschreven, geweldig leuk. Dan zijn wij rond geloof ik van de zijde van u raad. Dan is nog de reactie 
van de zijde van de wethouder van de punten die nog aan de orde zijn gesteld. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, dan zal ik het slotlied zingen vanavond, tenminste over dit 
onderwerp. Ik ben nog twee antwoorden verschuldigd, richting de VLP de heer Van Gestel het 
openluchttheater. Was u dat niet, dan was het iemand anders, maakt ook niet uit. Het was de VVD,  
o ja. De Kring heeft met het openluchttheater afgesproken dat zij bij nood altijd bijspringen bij techniek 
en geluid. Dat zij de kaartverkoop en de publiciteit voor het openluchttheater willen verzorgen en dat 
zij via cultuureducatie ook en plein public samen met, de, het Vrouwenhof theater op willen pakken en 
ook de communicatie, coördinatie. In het najaar vinden er verdere gesprekken plaats dus dat loopt op 
dit moment. Dan richting de Roosendaalse Lijst vroeg de heer Van Dorst nog naar Brabant-C. Ja er is 
een verbinding gelegd met kunstbalie en we zijn met kunstbalie in gesprek om te kijken wat Brabant-C 
voor de Roosendaalse cultuur kan betekenen. En zodra ik daar meer van weet zal ik u dat uiteraard 
laten weten. Voorzitter, tot zover. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, nog een vraag en aansluitend de heer Van den 
Beemt. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik wil vragen aan de wethouder in de eerste termijn gaf hij aan 
dat hij moeite had met het woord controleren in de motie van de cultuurvisie als dat dan zou 
veranderen in het woordje monitoren wat de heer Raggers voorstelde hoe kijkt u er dan tegen deze 
motie aan.  
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, op het gevaar af dat we een semantische discussie met elkaar 
gaan voeren, ik vind monitoren iets heel anders dan controleren. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Maar wat vindt u dan van de motie als dat monitoren als woord 
er in staat? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik heb in mijn eerste termijn en eigenlijk ook in de Commissie wat de 
heer Raggers terecht aangeeft goed geluisterd naar wat u aangaf, goed met het culturele veld de 
afgelopen weken ook nog in gesprek geweest. En er is niks mis mee om met het culturele veld samen 
met De Kring, samen met cultuureducatie, te kijken hoe kunnen we tot een brede cultuurvisie komen 
voor Roosendaal. Nou, daar past de motie in dus in die zin heb ik gezegd kan ik hem overnemen 
maar niet met het woord controleren er in en het woord monitoren vind ik veel minder sterk. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat is het antwoord. De heer Van den Beemt aansluitend.  
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het volledig eens met de heer Verbraak 
dat het woord monitoren veel minder sterk is dan controleren. Maar ik wil voor de zekerheid toch even 
weten waarom had u dan wel problemen met controleren. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, wat ik als wethouder Cultuur belangrijk vindt is dat het culturele veld 
met elkaar in gesprek gaat gebruik maakt van de expertise die inmiddels opgebouwd is bij de Kring en 
elders en dat we samen binnen de gemeente kijken hoe kunnen we cultuur, dat heeft de heer Van 
Gestel prachtig gezegd daarstraks, hoe kunnen we cultuur sterk wegzetten in de gemeente 
Roosendaal, de verbindende factor zoals het daarnet werd genoemd net als sport en andere zaken 
die de heer Van Dorst noemt. Nou, daar gaat het vooral om. En als het culturele veld wat in de motie 
staat bereid is om te zeggen wij willen daar ons licht over laten schijnen dan willen wij graag als 
gemeente faciliteren en de gelegenheid geven om straks te zeggen die kant willen wij op met de 
cultuur in Roosendaal en de vijf dorpen en daar is niks mee. Komt daar is die club die moet gaan 
zitten controleren dan krijg je een totaal ander gremium dan ga je elkaar ja zitten controleren wat het 
woord eigenlijk zegt en daar hebben we andere gremia voor. Als wij subsidie verstrekken dan wordt 
dat gecontroleerd en we zijn met elkaar in gesprek dus ik vind niet dat we vanuit het veld allerlei 
controlemiddelen moeten gaan inbouwen en monitoren is meekijken dat is iets heel anders. 
 
De VOORZITTER: In uw stemgedrag kunt u uw waardering tot uiting brengen als we die motie gaan 
besluiten. De heer Schijvenaars nog op dit punt? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wat levert monitoren dan op vraag ik aan de wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik heb geen glazen bol dat zullen we met elkaar gaan ervaren.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar als monitoren dan iets gaat opleveren dan moet er ook iets mee 
worden gedaan en dat betekent dat het och moet leiden tot, tot iets van? Wat vindt u? 
 
De heer VERBRAAK: O, ik dacht dat u het ging zeggen, leiden tot iets van en ik dacht dan komt er iets 
maar dat vraagt u aan mij. A is de motie nog niet aangenomen, dus ik weet niet of ik hem op die 
manier uit moet gaan voeren. Het is afhankelijk van uw stemgedrag en als de motie door u raad 
aangenomen wordt dan ga ik daarmee aan de slag en zullen we kijken hoe we dat gaan doen. 
 
De VOORZITTER: Ja, laat ons gaan stemmen dan is dat duidelijk. Dat hebben we dan allemaal gehad 
de beraadslagingen. Dan gaan wij stemmen en dat doen wij eerst over de ingediende amendementen. 
We hebben twee amendementen nummer 3 en nummer 4, die kunnen in die volgorde ook in 
stemming worden gebracht. We beginnen eerst met amendement nummer 3 die gaat over de 
financiering van het Cultuurcluster. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf. Dat is niet het 
geval. Wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van 
de Arbeid, de VLP en de Nieuwe Democraten en GroenLinks. Het amendement is… en D66, het 
amendement is en blijft verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement 4 handelend over bibliotheek en Cultuurcluster. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit punt? De heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn en blijven van mening dat 
samen in één gebouw de samenwerking sterker maakt, verbetert en dat er mogelijk subsidie of 
mogelijk bezuinigingen te realiseren zijn. Daarnaast denken de Nieuwe Democraten ondanks dat ze 
geen boekhouder zijn dat de huurpenningen van Parrotia duidelijk opwegen tegen de kosten, de 
kapitaalslasten die nodig zijn om eventueel een pand aan de Molenstraat aan te kopen en dat te 
verbouwen en geschikt te maken voor de bibliotheek. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wij gaan 
stemmen over amendement nummer 4. Wie is voor dit amendement. Daarvoor heeft gestemd de 
fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
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De VOORZITTER: Dan gaan wij dus naar het moedervoorstel ongeamendeerd wat voorligt. Op het 
voorstel zelf nog behoefte aan een stemverklaring. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, uiteraard met uitzondering van de paragraaf waar het gaat om het 
uitplaatsen van het digitaal archief kan de VLP zich wel vinden in het raadsvoorstel an sich dus daar 
zullen we voor stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De Nieuwe Democraten zullen het raadsvoorstel steunen en daarmee 
wordt dus ook besloten dat er een cultuurforum gaat komen. Los van wat er straks besloten wordt in 
de stemming over de motie.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog? Is niet zo dan gaan we stemmen. Wie is voor dit 
raadsvoorstel? Ik geloof u allen bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de motie, de gewijzigde motie nummer 9 cultuurvisie 
Roosendaal het controleren is vervangen in monitoren. Wil één uwer hierover nog een stemverklaring 
afleggen? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, met het unaniem aannemen van het raadsvoorstel wat impliciet 
betekent dat het cultuurforum gaat komen verbaast het de Nieuwe Democraten dat andere fracties nu 
wel een motie gaan indienen wat dus in strijd is met de zojuist unaniem aangenomen motie. En wij zijn 
van mening als wij kijken naar de beraadslagingen waarin de wethouder uitspreekt dat er niks 
verandert als de motie wordt aangenomen, want hij doet het al. Dan zien wij geen enkele reden om 
zo’n motie die haaks staat op het raadsvoorstel te gaan steunen en wij zullen dus ook tegenstemmen. 
En wij vragen de indieners uiteraard om de motie alsnog in te trekken.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Het is een stemverklaring dus… De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ik ben heel benieuwd waar de heer Schijvenaars het woord cultuurforum in het 
raadsvoorstel heeft gelezen, dat staat er niet in. De motie cultuurvisie zullen wij uiteraard steunen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad op dit punt stemverklaring. Niet het geval. Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 9. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 
Roosendaalse Lijst, D66, Partij van de Arbeid, VLP, CDA, GroenLinks. Ik veronderstel dat hij is 
aangenomen. Ja, de motie is aanvaard. 
 
7. C-CATEGORIE 
7a. Raadsmededeling 26B-2015 Sportfondsen Nederland voorkeurskandidaat exploitatie  
      De Stok 
De VOORZITTER: Dames en heren, we hebben nog, het is 23.20 uur, ik leg het u even voor we 
hebben nog één agendapuntje dat is een raadsmededeling Sportfondsen Nederland 
voorkeurskandidaat exploitatie De Stok. Maar daar ligt een motie van de VLP aan ten grondslag die 
wat algemener is en die handelt over inzicht in Europese aanbestedingen voor publicatie. Ik denk dat 
we eer het 23.30 uur is dat we beneden kunnen staan, dus ik stel voor om dit even af te ronden dan 
hebben we deze raadsvergadering mooi afgewikkeld en dan kunnen we morgen om 17.00 uur fris en 
fruitig met de Kadernota beginnen. Bent u het daarmee eens om het even af te tikken? Dat is het 
geval. Dan nodig ik de heer Heeren uit om zijn motie in te dienen en dan geeft daar wethouder Lok 
een reactie op en dan kunnen we daar snel een eind aan breien. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de  voorzitter, ik zal wederom mijn uiterste best doen om het 
zo kort mogelijk te houden. Wat ik de raad even mede wil geven is dat aanbesteden is werk en 
aanbesteden is hard werk, lastig werk en moeilijk werk en het is werk wat niet door de raad gedaan 
moet worden maar door de afdeling inkoop van in dit geval de gemeente. Daarnaast zitten wij hier als 
raadslid en raadslid zie ik ook als werk, een werk voor het stellen van kaders en het, daarna ik had 
opgeschreven controleren maar na daarnet moet ik misschien wel zeggen het monitoren of de kaders 
dus inderdaad dus ook meegenomen zijn in de besluitvorming. Wat is gezien heb bij de aanbesteding 
zoals die nu ligt komen wij op een laat moment wordt de raad in de gelegenheid gesteld om te 
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monitoren dan wel te controleren of de kaders die zij gesteld hebben verwoord zijn in de 
aanbesteding. Het voorstel wat ik wil doen is om dat termijn naar voren te halen. Het is absoluut niet 
de bedoeling om als raadslid zich te verdiepen in de details van aanbestedingen maar slechts te 
kijken of de kaders die de raad gesteld heeft of die dus inderdaad ook verwerkt zijn in de 
aanbestedingsstukken zodat er niet achteraf op het moment dat gegund gaat worden dat we dan de 
zienswijze krijgen zoals nu gebeurt en we eigenlijk alleen maar kunnen tekenen of het grote 
consequenties heeft of dat dan de aanbesteding opnieuw zou moeten dat we dat naar voren halen op 
het moment dat er eventueel nog bijgestuurd kan worden. Er werd in een eerder punt al gezegd dat 
voor de Markt ook weer een aanbesteding komt er zijn ook wat kaders meegegeven daarvoor dus dan 
zou je zo’n zelfde situatie hebben het is ook absoluut niet de bedoeling om bij elke aanbesteding te 
gaan kijken of wij het daar wel mee eens zijn. Het zijn slechts die aanbestedingen waar de raad 
kaders gesteld heeft om daar op een eerder tijdstip een controle uit te voeren. Dus vooraf in plaats 
van achteraf. Om het kort te houden zou ik de partijen die veel nee gezegd hebben adviseren zeg ja, 
kunnen we zo naar huis. 
 
De VOORZITTER: Ja, nog even…Ja. 
 
De heer HEEREN: Ik zal de motie nog even indienen. 
 
De VOORZITTER: Dien hem even in door even het voorlezen van het besluit, het dictum. Ja. 
 
De heer HEEREN: Het college op te dragen de raad inzage te geven in Europese aanbestedingen 
alvorens deze te publiceren. Dit, bij die aanbestedingen die tot stand zijn gekomen door een 
kaderstellende opdracht van de raad. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 10 en heet “Inzicht in Europese aanbestedingen 
voor publicatie”. Zorg even dat de wethouder een eerste reactie geeft en dan kom ik nog bij u terug in 
tweede termijn als daar behoefte aan is want dat recht heeft u om daar nog op te reageren 
desgewenst. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de motie ik zou zeggen ja dat klopt meneer 
Heeren aanbesteden is werk, aanbesteden is uitvoering en aanbesteden is vooral de rol van het 
college. Wij werken uit, wij voeren uit en u stelt kaders en controleert. En controleren doe je in mijn 
beleving altijd achteraf en niet vooraf. Het heeft ook iets te maken met vertrouwen zou ik denken. Los 
daarvan hebben we een inkoop- en aanbestedingsbeleid, heeft u vorig jaar als raadsmededeling met 
z’n allen gekregen en niemand heeft er toen het willen agenderen omdat men er iets van vond en dat 
vind ik een goed uitgangspunt namelijk dit is uitvoering en dat moet u aan het college overlaten. Als u 
achteraf zou vinden dat het college niet heeft gedaan wat u met z’n allen aan de voorkant heeft 
afgesproken heeft u genoeg instrumenten om dat te herstellen zal ik maar zeggen, met een vriendelijk 
woord. Ja, ik ga het niet meer hebben over het zwembad want dat is, daar gaat het nu ook niet over 
maar ik wil één ding meegeven de kaders die de raad heeft meegegeven zijn ook allemaal 
meegenomen in de aanbesteding zelfs tot volle tevredenheid van iedereen. Dus ik snap eigenlijk niet 
waarom, wat nou het probleem er aan is maar ik zou u raad willen adviseren de motie vooral niet over 
te nemen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even voordat ik naar de VLP kijk naar andere 
fracties of iemand hierover nog het woord wenst te voeren. Niemand? Ik kijk nog even naar meneer 
Heeren. U nog een korte reactie op het betoog van de wethouder? 
 
De heer HEEREN: Ja, ik wil toch kort even reageren op de reactie van de wethouder. Het stond op de 
agenda omdat wij dus inderdaad een zienswijze mogen geven op de aanbesteding, dus het is wel 
degelijk een taak van de raad om de aanbestedingen te controleren en te monitoren. Op dit moment 
stel dat wij dat niet of af zouden wijzen dan heeft dat vergaande consequenties. Als we dit op een 
eerder tijdstip hadden gedaan dan waren die consequenties van aanbesteding beduidend minder 
geweest. Het gaat niet om vertrouwen of wantrouwen, het is een taak die de raad opgelegd krijgt dus 
ook bij volgende aanbestedingen krijgen wij weer een opdracht om de zienswijze te doen. Je legt hem 
alleen op een ander moment. Ik deel de mening niet, maar dan gaan we inhoudelijk in op de 
aanbesteding van De Stok dat de manier waarop de raad de kaders gesteld heeft dat die precies zo 
verwoord is in de aanbesteding, dat de uiteindelijke uitwerking wel geresulteerd heeft in hetgeen wat 
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de raad gesteld heeft in redelijke mate daar ben ik het wel mee eens dus in dat kader adviseer ik de 
raad om toch ja te zeggen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ja ik heb geen vraag verder gehoord. Dan zijn wij toe om over 
deze motie te stemmen. Eén uwer nog behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. 
Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 10. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. 
De motie is verworpen.  
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: En hiermee dames en heren zijn wij toe aan het slot van deze raadsvergadering. 
We zien u morgenmiddag om 17.00 uur weer terug. Deze raadsvergadering is gesloten.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.25 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
8 juli 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


