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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 10 MAART 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 

18 februari en 3 maart 2016 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven. 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 12 Vaststelling bestemmingsplan “De schouwburg en het Tongerlohuys” 
 
6. B-Categorie 
 Er zijn geen voorstellen ter bespreking in deze categorie 
 
7. C-Categorie 
a. Raadsmededeling 4O-2016 – Kaderstelling Woonagenda 
 
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, C.A. Lok,  
J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 
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), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA),  
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), 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.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst), 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 (Partij 
Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: de heren E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), H.J. Polderman (wethouder).  
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1. Opening en vaststelling raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dames en heren, het is 19.30 uur en dat betekent dat wij onze plaatsen innemen 
en dan open ik hierbij de raadsvergadering. En heet eenieder van harte welkom. Ik meld afwezig de 
leden Matthijssen en Missal en de heer Niehot komt wat later. En dan, o, die is er al. Nou, dat is heel 
snel. U lijkt Overtoom wel. Nou, goed, fijn dat u er bent. Vervolgens is een delegatie, een politieke 
delegatie als ik het goed heb van de gemeente Steenbergen aanwezig en die komt kijken naar onze 
interruptiemicrofoon. Daar, daar staat ie. Daar. Ontzettend mooi werk. Maar zeer welkom in, in ons 
midden en overigens kom vaker. Hier is altijd wat te beleven. Maar bij u ook af en toe. Goed. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen met de 
agenda zoals die voorligt? Dat is het, dat is het geval.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
18 februari en 3 maart 2016 
De VOORZITTER: Dan, even kijken hoor o ja, dan gaan wij naar agendapunt 3, het vaststellen van de 
besluitenlijst van uw vergadering van 18 februari en van 3 maart jongstleden. Er zijn bij de griffie geen 
amendementen op de besluitenlijsten binnengekomen. Kan ik er vanuit gaan dat u conform bent? Dat 
is het geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven. 
De VOORZITTER: Dan de agendapunt 4, ingekomen stukken, schriftelijke vragen actie- en motielijst. 
Wij beginnen met de lijst van aan u raad geadresseerde brieven, is bijgevoegd. Kunt u instemmen met 
de afdoening van deze brieven zoals voorgesteld? Dat is het geval.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de schriftelijke, de schriftelijke beantwoording van de 
schriftelijke vragen die zijn, die zijn gesteld. Ik loop even met u door per gestelde vraag of er behoefte 
is aan een aanvullende verduidelijkende vraag. We beginnen op het beleidsterrein bestuur. Fractie 
Nieuwe Democraten “scenario gevolgen sluiting V&D”. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de beantwoording heeft ons teleurgesteld. Wij zien nog 
steeds geen begin van wat maar op een visie zou kunnen lijken en onze aanvullende vraag is dan 
maar weer opnieuw zijn er nou concrete plannen en/of activiteiten rondom de aanpak van die 
toenemende leegstand. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, die zijn er deels altijd. Ik bedoel voor de time being wordt geprobeerd iets te doen 
met pop-up stores, want daar zijn wat kandidaten voor. En verder moet ik constateren dat er winkels, 
dat er ondernemers harder omvallen dan dat we nieuwe, dan dat we aan nieuwe kunnen komen. Ze 
moeten, ze moeten er wel zijn. 
 
De VOORZITTER: Dat is, ja dat is de aanvullende, aanvullende vraag op dit moment. Ik, ik heb net 
even door dat u ook net als ik, wij allen één wethouder missen, wethouder Polderman. Ik had het even 
moeten zeggen bij de mededelingensfeer. Hij is vanavond in mijn plaats naar het Provinciehuis in Den 
Bosch waar de Commissaris met de burgemeesters en het COA spreekt over de vluchtelingenopvang 
in Brabant en op die manier is ons college vertegenwoordigd in Den Bosch en dat is ook de reden dat 
collega Polderman vanavond hier niet in de raad aanwezig is. Ik had dat eerder moeten melden, maar 
bij deze alsnog. Wij hervatten de vragen van de fractie van de VLP inzake cultuureducatie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het antwoord is dat er nog geen antwoord gegeven kan worden. 
Pas 30 april is de deadline voor opleveren van de gevraagde stukken. Ik zou willen voorstellen dat 
onze vragen dan eigenlijk opnieuw ingediend worden en aangehouden worden tot het moment dat er 
wel een antwoord gegeven kan worden dan kunnen we dat netjes met elkaar afwikkelen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk even naar de wethouder. 
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De heer VERBRAAK: Ja, dat is een prima voorstel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, gaan we dat zo doen. De fractie van het CDA inzake duur en kosten opslag 
drugsafval. Geen nadere vraag daarover. Ik ga naar de fractie van de VVD inzake het sectorplan 
werkgelegenheid. De heer, de heer Boons? 
 
De heer BOONS: Ik heb nog een korte aanvullende vraag, voorzitter. Het is bekend, het is de 
wethouder bekend dat er speciaal binnen de regio mensen zijn aangewezen die dit plan begeleiden 
en dat we daar ook een beroep op kunnen doen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, dat is zeer bekend. Dat zijn niet de minsten, daar wordt zeker een 
beroep op gedaan. 
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord zo voor dit moment. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe Democraten 
inzake een vraag over het Cultuurpodium. Behoefte aan een aanvullende vraag? Dat is niet het geval. 
Dank u wel. Fractie van de VLP inzake wantoestanden OMWB, dat staat voor Omgevingsdienst West-
Brabant. Ja, de heer even zoeken, zoeken, zoeken, uh Brouwers. Ja,  dat wist ik wel maar even kijken 
waar u op papier stond. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ja, die is van zeer 
abstract niveau en zeer summier vinden wij. Wij kijken nog even welke verdere vragen wij stellen. 
Gezien het feit dat er al diverse moties in Geertruidenberg, Gilze-Rijen en Tilburg de revue 
gepasseerd hebben zal er vast nog meer over te doen zijn. Ik heb nog wel eventjes een aanvullende 
vraag inzake de beantwoording, inzake de 1 miljoen start dat er al tekort was. Daar geeft het college 
aan, voor het college was het van belang dat dit tekort geen financiële consequenties zou hebben 
voor de gemeente, hetgeen ook het geval was. Mijn vraag is nu van straks komt het tekort van OMWB 
van 5 miljoen te voren, komt u dan met uw papiertje zwaaien in het bestuur van luister we hebben 
afspraken gemaakt dat wij die 1 miljoen niet aan meebetalen, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een beetje een rare stuitende vraag. Ik vind 
zo moeten wij niet met elkaar omgaan. Ik heb altijd van u gezegd zoals ik kijk OMWB en ik wil dat 
nogmaals herhalen met klem. Ik zit daar voor om namens Roosendaal te kijken dat de 
Omgevingsdienst voor de gemeente Roosendaal de goede diensten verleent, de goede kwaliteit 
binnen het kader dat we met elkaar afgesproken hebben. En ook binnen het budgettaire kader zoals 
dat door u raad is vastgesteld, dat is voor mij het leidende karakter, dat dient ook voor de raad. Tot 
dusver is dat ook het geval geweest. En als u nu zegt tekort van 5 miljoen, dat ken ik niet. En daar kan 
ik ook moeilijk op ingaan. Als u verder concrete vragen heeft recentelijk over OMWB, stelt u die dan 
ook.  
 
De VOORZITTER: Akkoord voor, je voor dit moment is dit het antwoord. Ik ga naar de fractie van de, 
sorry, de fractie van de SP inzake de vraag slecht toekomstperspectief V&D winkelgebied. De heer 
Van Heumen. Heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, de antwoorden van het college komen nu een 
beetje over als ja het pand is niet van ons. Laat de eigenaar van het pand maar met iets leuks komen. 
En als hij met niks komt, ja soit dan staat er maar een kolossaal pand in het centrum van de stad leeg. 
Het zij zo. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mijn vraag is dan ook aan de wethouder kan een 
actieve houding verwacht worden van het college in de zoektocht naar een nieuwe invulling van het 
V&D-pand. En op wat voor termijn kunnen we weer bedrijvigheid verwachten in het V&D-pand. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dat zijn buitengewoon interessante vragen, maar ik weet niet of de SP’ers een 
glazen bol hebben van nature om te vertellen wanneer zich iets zou kunnen gaan voordoen. Het 
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college heeft dat in ieder geval niet. En gezien het feit dat er nogal wat meer panden leegstaan in de 
stad die ook nog niet gevuld zullen gaan worden blijft het altijd maar de vraag of er ook een 
ondernemer is die er in wil, die gaan wij niet aandragen, want wij kennen die partijen niet. Dat is toch 
iets volgens mij wat vooral tussen vastgoed eigenaren gebeurt en ten aanzien van het pand van V&D 
en omgeving weet ik dat de eigenaar ook druk doende is. Maar zodra we dat weten bent u de eerste 
die het hoort.  
 
De VOORZITTER: Ja. Nee, nee, één vraag. 
 
De heer HEUMEN: Nee, nee, nee. Ik had nog… 
 
De VOORZITTER: Nee. Nee. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik had nog gevraagd over de actieve houding en daar is de wethouder… 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is toch meteen gezegd dat dat aan de eigenaar is van het vastgoed. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dus een nee, vraag ik dan via u aan de wethouder. 
 
De VOORZITTER: De wethouder heeft geantwoord zoals hij heeft geantwoord, daar moet u het mee 
doen. Ik ga naar de fractie van de VLP inzake de heffing OZB onroerendezaakbelasting. Behoefte aan 
een nadere vraag aan de, aan de wethouder. Nee, dat is niet het geval. Dank u wel. Fractie, fractie 
CDA inzake openstaande vragen, politieke beschouwingen en daar dan de beantwoording op. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, dank u, voor dit moment is het nu genoeg, maar we volgen 
het natuurlijk op de voet. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe Democraten inzake noodopvang 
en een aanvullende vraag inzake noodopvang. Ik stel voor om die even samen te trekken. Heeft u 
behoefte aan een aanvullende vraag op één van beiden of op beiden? Dat is niet het geval. Dank u 
wel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is wel het geval. 
 
De VOORZITTER: Ik dacht dat u nee knikte. Ik vond het al zo, ik vond het al zo’n wijze houding. Nou, 
mijnheer Schijvenaars brandt los. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, voorzitter, ik hoef niet los te branden. Dank voor de beantwoording, 
ook voor de beantwoording van de aanvullende vraag. Maar ik blijf wel een beetje boven, zeg maar 
om de hete brij heen draaien en dat vinden ook onze inwoners steeds lastiger worden. En de 
aanvullende concrete vraag is gaan we nou de inwoners een keer betrekken of gaan we dat niet doen 
en wordt het straks alleen maar sec raadsvoorstel, beeldvorming en dat is het dan.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, ja u vraagt steeds naar de bekende weg. U weet allang hoe 
we het erover hebben gecommuniceerd in het fractievoorzittersoverleg maar als u het dan nog een 
keer herhaald wilt horen in de publieke opinie, zodra er een locatiekeuze is dan zal het college met 
een voorstel en dat heb ik ook geantwoord met een voorstel uw kant uitkomen incluis de verdere wijze 
van communicatie, inspraak en besluitvorming en dat gaan we met elkaar delen. En als we nou 
allemaal onze kalmte bewaren, de overgrote meerderheid van onze bevolking heeft diezelfde 
grondhouding, want ik krijg ook telefoontjes en mails en dan denk ik dat we het proces aan de 
voorkant keurig met elkaar sturen. En de dingen komen allemaal langs zoals ze langs zullen komen. 
Maar pas vanaf het moment en ik zeg het voor de honderdste keer, als er een concrete locatiekeuze 
op tafel ligt want dan weten we met elkaar waarover we wel en niet praten. Wordt vervolgd. De fracties 
van de VVD, PVDA, CDA inzake KPO, Katholiek Primair Onderwijs. Behoefte aan een aanvullende 
vraag op dit punt? Dat is niet het geval. Oké. Dan we gaan we naar het, de vragen, vragen, anderen 
wel behoefte aan een vraag? Ik lok niets uit maar ik hoorde een geluid? En dat geluid, zeg ik tegen 
Steenbergen, dat geluid zou normaal via de interruptiemicrofoon moeten. Dus we laten zien hoe het 
niet moet. Nee, we doen het hiermee af voor dit moment over die vraag? Oké. Beleidsterrein 
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omgeving, een aantal vragen liggen hier voor. Fractie van de SP inzake stop uitverkoop van 
huurwoningen. De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Het antwoord van de wethouder is wel heel kort door de bocht. En klopt het 
dat het onttrekken van huurwoningen boven de 400 euro geen probleem is voor de woningmarkt. Hoe 
kan het dan nog dat er steeds lange wachtlijsten zijn. Ik vind dat de wethouder zo snel mogelijk de 
raad moet informeren wat betreft de prestatieafspraken en wanneer kunnen wij deze verwachten. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. We zoeken een moment om de prestatieafspraken samen 
met de woningcorporaties te gaan ondertekenen. Dat gaat binnen een paar weken plaatsvinden. Nog 
deze maand kunt u beschikken, inzake krijgen in de gemaakte prestatieafspraken.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. De fractie van de Roosendaalse Lijst inzake overschrijding BUIG-gelden. 
De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. In één van onze vragen, vragen wij naar de periodieke 
prognoses of die ook aan de raad verstrekt kunnen worden over de bijstandsaantallen. U geeft aan 
dat die alleen voor intern gebruik zijn. De Roosendaalse Lijst heeft daar eigenlijk ook behoefte aan. 
Kunnen die, kan die informatie verstrekt worden? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, afgelopen maanden in de DB-vergadering van het Werkplein is dit 
onderwerp aan de orde geweest en er wordt nu een voorstel voorbereid door het Werkplein voor alle 
raden van de zes gemeentes om inderdaad periodieke cijfers te gaan verstrekken. Dus wat dat betreft 
wordt u daarin bediend meneer De Regt. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan de fractie van de SP inzake de pilot beschut werken. Mevrouw 
Oudhof.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik heb geen aanvullende vragen. Ik wil alleen deze antwoorden 
meenemen naar de Commissie als we het onderwerp gaan bespreken. 
 
De VOORZITTER: Ja, prima. Dan nog een drietal vragen van de fractie van de VLP ten eerste inzake 
de stremming Willem Dreesweg. Niet aanvullend. Dan het verslag van de RRO-vergadering van 9 
december van vorig jaar. Ook niet aanvullend. En tenslotte inzake de Bergrand. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, we hebben vandaag ook weer een nieuwe notitie gekregen. 
Laten we dat samen meenemen naar de bespreking zometeen in de raad. 
 
De VOORZITTER: Dat is wel zo efficiënt.  Akkoord, dan is hiermee het onderdeel de afhandeling van 
de vragen gepasseerd.  
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan nemen we nog even, dat doen we altijd in de eerste raadsvergadering van de 
maand de actielijst door en de motielijst. Eén uwer behoefte om iets te melden over een onderwerp op 
de actielijst? Niemand? Hetzelfde vraag ik met betrekking tot de motielijst. Ook niemand. Dan is dat 
v.k.a. (voor kennisgeving aangenomen). 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 12 Vaststelling bestemmingsplan “De schouwburg en het Tongerlohuys” 
De VOORZITTER: Dan vervolgens gaan wij naar agendapunt 5, dat is een hamerstuk A-categorie 
inzake vaststelling bestemmingsplan “De Schouwburg en het Tongerlohuys”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan is dit onderwerp bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B-Categorie 
De VOORZITTER: Er zijn geen bespreekstukken bij agendapunt 6 in de zogeheten B-Categorie. 
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7. C-Categorie 
a. Raadsmededeling 4O-2016 – Kaderstelling Woonagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 7, de zogeheten C-Categorie en dat handelt over 
de raadsmededeling inzake Kaderstelling Woonagenda. Het lijkt mij, goed, er gefaseerd een drietal 
conceptmoties van de factie van de SP om de fractie van de SP als eerste het woord te geven en dan 
meteen, het is aan u, om dan de moties in te dienen dat is wel zo praktisch voor de discussie. De heer 
Van Poppel u voert het woord? Ga uw gang.  
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Dan wil ik gelijk aan de griffie vragen om ze ook uit te 
delen dat we mee kunnen kijken en lezen en reageren op de in te dienen moties. Voorzitter, tijdens de 
Commissievergadering is de raad gevraagd om kaders te stellen. Er kwam een soort van 
compromisvoorstel waar de wethouder van zei dat hij daarmee kon leven, maar waar achteraf de 
nodige haken en ogen aan zitten. De SP wil vanavond dan ook op een meer gebruikelijke manier 
kaders meegeven en dat doen we dan middels de aangekondigde moties. Veel tijd in het debat werd 
besteed aan de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bergrand. Voorzitter, laten we 
vooropstellen dat de SP zich kan vinden in de opdracht dat Roosendaal zich hard maakt voor een 
fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Fatsoenlijk is dan voor de SP met voldoende ruimte, 
voldoende privacy en heel belangrijk voor een periode langer dan vier maanden. Als je daaraan begint 
ga je alleen maar arbeidsmigranten rondpompen. Het lijkt de SP dan ook beter om voor mid stay te 
gaan, zodat de mensen rust, tijd en ruimte krijgen om samen met buurtgenoten activiteiten te 
ondernemen. De maximale termijn voor mid stay is drie jaar. De initiatiefnemer gaf zelf al aan in een 
gesprek dat deze periode vaak niet eens gehaald wordt. Daartoe hebben we een motie opgesteld die 
op dit moment rondgedeeld wordt die we samen met PvdA, D66 en als ik het goed heb ook 
GroenLinks, maar ik kijk even die kant op, ja dank u, willen indienen. En dan even een kleine 
interruptie. 
 
De VOORZITTER: Ja, u wilt uw eigen moties hebben. Ja. Ja, nee dat is goed, het voorzitterschap 
staat voor niets. Gaat u gang ik red mij wel.  
 
De heer VAN POPPEL: Het gaat om de motie, even de goede pakken. 
 
De VOORZITTER: Begin er maar met eentje. De volgorde maakt niet uit. Nou, even… 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, inmiddels heb ik de moties ook ontvangen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN POPPEL: En kan ik verder gaan.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN POPPEL: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 maart, 
constaterende dat er in Roosendaal een groot aantal kantoorgebouwen leegstaat. Deze panden 
mogelijk in aanmerking kunnen komen tot wooneenheden te worden omgevormd. De leegstandswet, 
o wacht even dit… Nee, ik ga het begin, de motie heet “Kwestie arbeidsmigranten Bergrand”. Hebbes.  
 
De VOORZITTER: Oké, luister.  
 
De heer VAN POPPEL: We zijn er. 
 
De VOORZITTER: We zijn er, ja u ook hè. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, helemaal. 
 
De VOORZITTER: Ja, u dient in en niet ik. We, we beginnen nu met de motie “Kwestie 
arbeidsmigranten Bergrand” dat, ik voel zomaar aan, is motie nummer 1 maar die zal eerst moeten 
worden ingediend.  
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De heer VAN POPPEL: Dat is heel goed. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Bij deze. De gemeenteraad bijeen, constaterende dat het kantoorpand aan de 
Bergrand omgevormd wordt tot bewoning door arbeidsmigranten die voor niets in aanmerking komen. 
De gemeente de opdracht heeft om 420 arbeidsmigranten te huisvesten conform de Woonagenda. 
Van mening zijnde dat leegstand van kantoorpanden zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 
Fatsoenlijke huisvesting van belang is met goede randvoorwaarden onder andere communicatie, 
parkeren, recreatie, veiligheid ten behoeve van de leefbaarheid en het belang van zowel de 
arbeidsmigranten als de directe omgeving. Dergelijke initiatieven qua duur, aantallen en 
randvoorwaarden getoetst dienen te worden door het college van B en W. Draagt het college op het 
pand aan de Bergrand te bestemmen voor mid stay met huisvesting van arbeidsmigranten wat in 
ruimtelijke zin toch aanvaardbaar is. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet ”Kwestie arbeidsmigranten Bergrand”. 
 
De heer VAN POPPEL: En dan zoals gezegd SP, PvdA, D66 en GroenLinks. Als één van de 
tegenargumenten voor huisvesting in het pand aan de Bergrand is de aanwezigheid van het spoor 
genoemd. Ook de SP maakt zich zorgen over de veiligheid. Binnen het Basisnet Spoor zijn er diverse 
maatregelen en vereisten voor woningen in de nabijheid van het spoor. Deze lijken echter alleen te 
gelden voor nieuw te bouwen panden. Maar goede huisvesting moet ook gezond zijn. Daarom wil de 
SP vragen of het college voor… daarom wil de SP het college voorstellen dat er onderzocht wordt of 
deze specifieke plek ook geschikt is voor bewoning als er nog nieuw gebouwd moet worden. En 
daarvoor hebben we de motie “Veilig wonen aan de Bergrand” waarbij we het college opdragen het 
pand aan de Bergrand pas voor bewoning geschikt te verklaren als aan de veiligheidseisen van 
Basisnet Spoor is voldaan en samen met de projectontwikkelaar stappen te ondernemen om deze 
veiligheid te kunnen garanderen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Veilig wonen aan de Bergrand”. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel. Tenslotte heeft de SP de behoefte om te kijken of het mogelijk is 
om de Woonagenda wat te concretiseren en plannen om te zetten in daden. De SP zou dan ook 
graag willen dat er meer actie wordt ondernomen om te bezien of er nog andere panden geschikt 
gemaakt kunnen worden om te transformeren tot woongelegenheden, dan vooral panden die al 
langere tijd leegstaan, of lange tijd leegstaan en op een locatie staan waar het leuk kan zijn om te 
wonen zoals in de binnenstad. En er geen veiligheidsaspecten mee gemoeid zijn dichtbij het spoor. 
Vanzelfsprekend moet er gekeken worden naar de duurzaamheidsladder stedelijke vernieuwing, maar 
dat spreekt voor zich. De SP zou graag zien dat het college samen met partners gaat kijken naar 
realiseerbare mogelijkheden en de Woonagenda van Roosendaal om te zetten in daden. En daartoe 
wil de SP de motie indienen “Transformatie kantoorpanden in de binnenstad”. En de SP draagt daarbij 
het college op te inventariseren of er binnen de ladder van duurzame verstedelijking kantoorpanden in 
de binnenstad zijn die in aanmerking komen voor transformatie tot wooneenheden en met mogelijke 
partners in gesprek gaan om samen met elkaar binnen de Woonagenda een plan op te stellen waarin 
de transformatie wordt vormgegeven.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Transformatie kantoorpanden in de 
binnenstad”. En u heeft daarover een interruptie van mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, een korte vraag. Kan die transformatie ook voor winkelruimte 
gelden, want daar had u het net bij de vragen over.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Vanzelfsprekend kan het ook voor winkelruimte gelden, maar we wilden eerst 
omdat we het nu hebben specifiek ook over kantoorpanden kijken in de binnenstad aan de Nieuwe 
Markt staan ook heel veel kantoorpanden leeg en het lijkt ons leuk om daar ook te wonen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Maar, voorzitter, in de Woonagenda gaat het niet alleen over kantoren, dus op 
zich zou u die toevoeging er best bij kunnen doen, want dan kan GroenLinks daar ook steun aan 
geven.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: De toevoeging dat is wat mij betreft akkoord. 
 
De VOORZITTER: Ja, dan verwerkt u dat nog wel straks in de gewijzigde, te wijzigen motie. De heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Motie 1 kunt u even uitleggen wanneer het in 
ruimtelijke zin aanvaardbaar is. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dat is onder andere met de eisen die er zijn aan de woning, aan de ruimte die 
mensen krijgen om in te kunnen wonen en ook aan ligging en ruimte voor recreatie en dat soort 
onderwerpen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, ja ik vroeg niet naar uw mening, want dat snap ik wel dat dat allemaal 
wat ruimer moet zijn en veilig enzovoort maar als we hier een motie voor besluitvorming voorleggen 
en we moeten dan iets gaan vinden met elkaar over wat in ruimtelijke zin aanvaardbaar is dan wil ik 
graag wel een beetje een eenduidige definitie. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ik denk dat als we nu helemaal achter de punt en komma gaan vastleggen 
waar het helemaal aan moet voldaan dat je juist weer heel erg beschrenkend bezig bent, beperkend 
bezig bent, dus.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan tot slot zegt u eigenlijk tegen het college van als u vindt dat het in 
ruimtelijke zin aanvaardbaar is dan is het wat ons betreft goed. Dat is eigenlijk wat u zegt. 
 
De heer VAN POPPEL: Ruimtelijk aanvaardbaar binnen de wettelijke normen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als het college ja zegt dan… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, maar dit is het antwoord in de interruptie. De heer Van den Beemt, eerder 
of u laat de beurt aan de heer Harmsen? Ja. De heer Emmen, ja. 
 
De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Staat ie aan? Wat betreft motie nummer 3 “Transformatie 
kantoorpanden in de binnenstad” vraag ik mij af of de SP niet van mening is of we hiermee niet teveel 
op de stoel van het bedrijfsleven gaan zitten en of dit dus wel een taak is die wij als gemeente uit 
moeten willen voeren.  
 
De heer VAN POPPEL: Dank u voor, dank u voor de vraag, voorzitter. De SP roept ook niet op dat het 
college helemaal alleen en alle acties moet doen, maar juist wel in hoeverre een actieve rol, een 
actieve houding om te kijken, of dat een beetje een vliegwiel kan worden en om dat wat in beweging 
te zetten dus we vragen eigenlijk wat meer actie en laat dan inderdaad en het is heel raar voor een 
SP’er om dat te zeggen, laat dan de andere partijen het oppakken.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de VVD heb ik twee vragen. Eén is 
over motie 1. De opdracht aan het college ik vraag me af waarom u niet de zin beëindigd bij 
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arbeidsmigranten, maar goed. Als je deze motie steunt, voorzitter, is het dan niet zo dat je daarmee 
ook aangeeft dat de arbeidsmigranten van harte welkom zijn in dat kantoorpand aan de Bergrand.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL:  Dank u, voorzitter. Ik zou de arbeidsmigranten van harte welkom willen 
heten, ja absoluut. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Oké, dank u wel, voorzitter. Dus wij waarschijnlijk niet. Motie 3, voorzitter, 
daar wordt aangegeven, daar wordt gesproken over de binnenstad. En nou zijn we al jaren bezig om 
de binnenstad aantrekkelijker te maken. Is de SP van mening dat met huisvesting van 
arbeidsmigranten in de binnenstad de binnenstad aantrekkelijker geworden is. 
 
De heer VAN POPPEL: Het alternatief is dat het leegstaat. Als u doelt op de manier waarop op dit 
moment de arbeidsmigranten in de binnenstad worden gehuisvest, als je dat afzet tegenover de 
voorgenomen huisvesting aan de Bergrand dan is er nog wat winst te behalen. In de motie die wij, 
motie 3, die wij hebben, roepen wij met geen woord over dat het alleen maar voor arbeidsmigranten 
geschikt is. Dus ik weet niet waarom u dit nu erbij haalt.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje, want dit wordt meer dan een interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dat bestrijd ik, voorzitter, want ik had twee vragen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Maar terecht inderdaad hier staat het hele onderwerp arbeidsmigranten 
niet in. We hebben het er wel de hele avond over. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks, nog een interruptie op dit punt? 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. PvdA vraagt zich af of dan niet een toevoeging in de motie 
moet komen waarbij het gaat over of ons vergunningenbeleid dan niet aangepast zou moeten worden, 
behalve dan dat je daar naar gaat kijken. Zou dat een toevoeging kunnen zijn bij de motie? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ik wil die vraag even doorspelen aan de wethouder.  
 
De VOORZITTER: Goed, dank u wel. Ik stel als volgt voor dat de wethouder even kort reageert met 
name op die drie moties, zodat u ook een idee… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? O, sorry. 
 
De VOORZITTER: Heeft…Ja, meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou ja, vanmiddag hebben wij ook nog een motie voorbereid. Mocht u ons 
de gelegenheid willen geven dan willen wij die motie ook graag, zal ik even inleiden dan kan die ook 
mee worden genomen in de beantwoording van de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Ja, en die motie die heeft u al indien klaar, zeg maar. O, nee dan lijkt met dat 
efficiënt om dat te doen. Zijn er nog anderen die motie willen indienen?  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een motie niet maar skipt u nu de eerste termijn om direct door 
te gaan naar een tweede termijn of hebben we…  
 
De VOORZITTER: Ja, we doen twee termijnen. 
 
De heer VAN GESTEL: Twee termijnen. Oké.  
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De VOORZITTER: Ja, u hoeft dat niet maar als u dat leuk vindt.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, ik heb wel… 
 
De VOORZITTER: Ik heb goede zin vanavond.  
 
De heer VAN GESTEL: Ik heb wel behoefte aan een eerste termijn, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Nee, het komt allemaal goed. Maar even dat ik het even afpel dan is 
behalve de heer Schijvenaars niemand anders meer van u raad die een motie wil indienen op dit punt. 
Nou dan doen we dat. De heer Schijvenaars als u dat zou willen doen nu en dan daarna wikkelen we 
het af zoals voorgesteld. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wel, voorzitter, terwijl ik het ga inleiden kan ook de griffie de motie gaan 
verspreiden, voorzitter. Wij danken inderdaad de wethouder voor de gedane toezeggingen waar we 
om hebben gevraagd in de behandeling bij de Commissie en wij willen hier wel benadrukken dat het 
voor ons geen wet is van Meden en Perzen. We hebben benadrukt dat voor ons de grootste zorg was 
en is dat omwonenden nooit het gevoel mogen krijgen dat hen iets wordt opgelegd en daarom hebben 
wij toen ook al proactief de bewoners gewezen op de mogelijkheden van inspraak en ook zelfs van 
een petitie. En we zijn ook tevreden dat het college achteraf heeft toegegeven dat zij daarin anders en 
beter hadden kunnen acteren. We houden het college uiteraard aan de strekking maar toch ook vooral 
aan de geest van de toezeggingen die zijn gedaan. En al eerder hebben wij aangegeven dat voor 
onze partij de Nieuwe Democraten is 50 personen geen harde grens en wij vragen ons af of dit 
juridisch überhaupt houdbaar is. En diezelfde vraag hebben wij ook over de scheiding tussen logies 
en wonen. En de vraag daarbij is dus van wat is nu eigenlijk juridisch handig en verstandig en wat ons 
betreft lijkt het erg lastig als betrouwbare overheid om achteraf wijzigingen aan te brengen in een 
bestemmingsplan wat eerder door dezelfde raad is aangenomen. Eigenlijk moeten wij zelf steeds 
meer rekening houden met wat onze besluitvorming eigenlijk betekent. Als wij een bestemmingsplan 
goedkeuren wat zijn dan de mogelijkheden dan wel de onmogelijkheden onder andere voor de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten. En vanuit die overwegingen, 
voorzitter, hebben wij de volgende motie voorbereid. En daarbij is de gedachte en ook tegelijk de 
vraag aan het college van kunnen we wel de spelregels gaan veranderen tijdens het spel. De motie 
luidt inventarisatie bestemmingsplannen. Vaststellende dat onherroepelijk vastgestelde 
bestemmingsplannen het wettelijk kader vormen welke ontwikkelingen zijn toegestaan. Overwegende 
dat ingediende omgevingsvergunningen of aanvragen steeds beoordeeld mogen en kunnen worden 
op het daarvoor geldende bestemmingsplan. Constaterende dat de gemeenteraad zich als eerste 
dient te houden aan de door haar vastgestelde bestemmingsplannen. En van mening zijnde dat in de 
toekomst meerdere omgevingsvergunningen aangevraagd zullen worden voor ontwikkelingen conform 
vastgestelde bestemmingsplannen. Concluderend dat de gemeenteraad eerder en beter op de hoogte 
gebracht moet worden welke ontwikkelingen binnen vastgestelde bestemmingsplannen mogelijk zijn 
bij de huisvesting van speciale doelgroepen zoals opgenomen in de Woonagenda. Besluit, het college 
opdracht te geven binnen drie maanden een inventarisatie te doen welke bestemmingsplannen 
huisvesting van deze speciale doelgroepen rechtstreeks mogelijk maakt onder voorwaarde dat deze 
passend is in de wet- en regelgeving.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Inventarisatie bestemmingsplannen”. Ik 
zie een vraag van de heer Van den Beemt aan de heer Schijvenaars. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de 
portefeuillehouder op de vaststelling, de overweging en de constatering van de ingediende motie. Zo, 
die vinden wij zo belangrijk de reactie van de wethouder, die hebben wij hard nodig voor een oordeel 
over de motie over het algemeen. Dus mijn vraag aan de spreker, want dat moet even zo nu, is kunt u 
aan de wethouder vragen om daar inhoudelijk op te reageren. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij gaan er altijd vanuit dat onze beschouwingen kritisch worden 
gevolgd en dat ook zonder dat we impliciet elke vraag aan de orde stellen het college daar gewoon 
vanzelfsprekend op zal gaan reageren. Maar bij deze doe ik u graag een plezier en doe ik expliciet het 
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verzoek aan de wethouder om inhoudelijk te reageren op de vaststelling, de overweging en de 
constateringen zoals geformuleerd in de motie “Inventarisatie bestemmingsplannen”.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, volgens mij had het antwoord ook gewoon ja kunnen zijn. Maar 
andere vraag als we deze motie aannemen wil het dan zeggen, u heeft dan de intentie dat we dan af 
zijn van eventuele veranderingen van bestemmingsplan om zo andere alternatieven mogelijk te 
maken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Volgens mij is het zo, de gemeenteraad is het hoogste gezag als het gaat 
over het vaststellen van bestemmingsplannen en het is ook het recht van de gemeenteraad om 
bestemmingsplannen wanneer ze dat vindt om die ook te gaan wijzigen, dat doen we ook regelmatig. 
Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij met elkaar bewust zijn dat wij met elkaar eenmaal een 
bestemmingsplan hebben goedgekeurd en los van alle procedures die daarop nog volgen uiteindelijk 
het onherroepelijk is geworden. Dan moeten wij dus niet gaan piepen als vervolgens iemand in het 
kader van een bestemmingsplan zegt van ik wil toewerken aan een één of andere invulling waarvoor 
het bestemmingsplan bedoeld is. En ik weet dat wij met elkaar in de Commissie hiervoor hebben 
gesproken over deze problematiek, de wethouder heeft toezeggingen gedaan. Als ik vandaag ook de 
stukken lees, de extra raadsmededeling, dan concludeer ik ook dat het eigenlijk als ik het goed heb 
gelezen juridisch onhoudbaar is om de toezeggingen zoals ze zijn gedaan om die ook na te komen. 
En ik hoor ook graag van het college of die interpretatie ook klopt, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ten slotte de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, is dit dan een toezegging van de Nieuwe Democraten dat het in het vervolg 
stil is bij allerlei plannen als Het Zand, Bulkstraat enzovoort? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Die vraag die snap ik niet, wilt u hem even toelichten? 
 
De heer YAP: Nou ja, u zegt zelf als raad hoeven we niet meer te piepen als het bestemmingsplan en 
de wet- en regelgeving helemaal op orde is voor dit soort initiatieven en vervolgens komt bijvoorbeeld 
het raadsvoorstel Het Zand in debat, wat wellicht ook gewoon aan alle wet- en regelgeving voldoet. 
Maar als het gaat toch om maatschappelijke ontwikkelingen mogen we ons toch altijd noemen, denk 
ik. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik denk wat u zegt dat dat klopt. U heeft het zelf als voorbeeld genoemd 
over het bestemmingsplan Het Zand en dat is nu, ligt nu voor voor besluitvorming. Daar gaan we het 
nu over hebben. En daar kunnen we dan vervolgens met elkaar heel hard over gaan debatteren of we 
dat willen aanpassen of niet. Maar als we dan uiteindelijk dat debat hebben gehad en het wordt 
vastgesteld, dan moet je niet over een jaar gaan zeggen ja nu is daar een ontwikkeling passend 
binnen het vastgestelde bestemmingsplan en nu willen we daar in één keer weer vanaf. Dat is de 
boodschap. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even vragen aan de heer 
Schijvenaars juist in verband met het besluit, dus het laatste stuk van de motie. Is het niet zo dat er 
wel bestemmingsplannen zijn maar dat iemand toch in afwijking van het bestemmingsplan een 
vergunningaanvraag kan indienen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat klopt. Dat klopt maar in dit geval is er sprake van een 
omgevingsvergunning die wordt aangevraagd die past binnen het bestemmingsplan wat, wat daarvoor 
geldt. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee maar ik bedoel als we dit dan aannemen dan blijft nog 
steeds mogelijk om in afwijking van het bestemmingsplan iets, een vergunning aan te vragen en dus 
ook te verlenen dan. Dus dit lost niet alles op, denk ik zelf. Maar het is best wel een specialistisch 
vakgebied dus misschien zie ik het ook niet goed. Maar misschien weet u het wel precies hoe het zit.  
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De heer SCHIJVENAARS: Ik snap dat dit een ongelooflijke technische discussie is waarbij de kijkers 
natuurlijk thuis al gillend zijn weggelopen. Maar waar het over gaat is dat een bestemmingsplan is 
feitelijk een groot kader met betrekking tot een bepaalde bestemming, een bepaald gebied en dan 
zeggen wij met elkaar op basis van hele zorgvuldige procedures met betrekking tot inspraak etcetera, 
oké jongens we gaan het een beetje aanpassen, wijzigen en uiteindelijk ligt er een definitief 
bestemmingsplan. En wij keuren dat goed en dat is nu aan de orde als het gaat over de discussie over 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor zover wij hebben kunnen constateren is de ondernemer op 
dit moment gerechtigd om binnen het vigerende bestemmingsplan aldaar een omgevingsvergunning 
aan te vragen. En dan is het aan het college om te toetsen of er wordt voldaan aan de voorwaarden 
die gelden. En als die voorwaarden als die, als daaraan wordt voldaan dan heeft het college natuurlijk 
geen argumenten meer om te zeggen van ja nu vinden we het even toch maar niks. En wat ik probeer 
te bereiken met dit, met deze motie is dat wij inzicht krijgen in Roosendaal over heel veel andere 
bestemmingsplannen waar mogelijk ook straks een discussie gaat ontstaan over de huisvesting van 
arbeidsmigranten. En dan heb ik liever dat wij vooraf weten wat er wel kan en wat er niet kan dan dat 
wij vervolgens gedurende het spel met elkaar gaan zeggen van ja nu gaan we toch de spelregels een 
beetje wijzigen en gaan we van nou ja dan gaan we het hebben over 50, 60, 80 of bepaalde andere 
definitie en dat vind ik lastig, voorzitter. En daarom dat wij willen proberen met deze motie om voor de 
toekomst toe in ieder geval de spelregels voor iedereen goed inzichtelijk te hebben.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof een vraag? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voor uw uitleg meneer Schijvenaars over het 
technisch aspect zal ik straks nog wel een vraag stellen aan de wethouder, maar bedankt voor uw 
toelichting.  
 
De VOORZITTER: Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dan tot slot nog even. Moet ik weer even het knopje aan 
drukken. Even los van wat ik net heb ingediend, voorzitter. Nog even terugkomend op de motie van de 
SP, motie 1. Ik heb in de interruptie dat even laten gaan. Maar de vraag is wel als je kijkt naar het 
dictum dan zegt dat in zoveel woorden dat het college zich aan de wet moet houden. Maar dat moet 
het college toch altijd doen? 
 
De VOORZITTER: Dat is geheel juist. Bij deze geantwoord. We hebben straks de termijnen. Nu even 
de reactie van de zijde van het college in de persoon van wethouder Theunis op de ingediende 
moties. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst beginnen met eer te bewijzen aan de heer 
Schijvenaars door met zijn motie te beginnen. Dat, dat, dat is wel gepast en met mijn reactie dat die 
motie onjuist is en ook zijn overwegingen bij de motie van het gaat er nou juist om dat u zegt het 
betreft hier geen aanvraag van een omgevingsvergunning. Is onjuist. Het betreft hier juist een 
aanvraag vergunning voor de wijziging van een bestemming vastgelegd in een bestemmingsplan. Dat 
is aan de hand. Hetgeen wettelijk, kom ik nog op terug, een wettelijke bevoegdheid is van het college. 
En dat is nou juist, dan kunnen wij een inventarisatie houden van bestemmingsplannen wat er 
allemaal in staat maar dat zegt helemaal niets, want partijen vragen hier juist om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Ik denk dat dat heel essentieel is, wat dat betreft kan ik beginnen dat deze motie in 
die zin overbodig is, onjuist is laat ik zo zeggen. Maar, voorzitter, laat ik even memoreren, ik denk dat 
we op zich een belangrijk punt zijn genaderd van was het in de Commissie al een bijzondere avond 
dan dreigt dit ook al een bijzondere avond te worden hetgeen en dat meen ik ook, belangwekkend is. 
Want waar de discussie eigenlijk over moet gaan, het is een wettelijke bevoegdheid van een college 
om deze vergunning in behandeling te nemen en binnen de kaders gesteld door gemeenteraad, door 
de wet en de gemeentelijke regelgeving om die vergunning wel of niet af te geven. En je ziet heel veel 
van aspecten die in dat vergunningstraject aan de orde komen, bepaalde aspecten dan voorzitter, 
worden door u raad naar voren gehaald. En dat maakt het fragmentarisch, dat maakt het heel 
onduidelijk. Dat leidt er ook toe dat u raad, voorzitter zich inderdaad moet gaan verdiepen in allerlei 
technische aspecten waarvan ik van mening ben, voorzitter oprecht voor de raad dat moet u zich ook 
niet toelaten om dit te doen. Als we kijken we zijn gestart met de melding van een initiatiefnemer heeft 
gevraagd, nogmaals op kantoorpand wijziging van functie voor logies. Niet wonen, voor logies. 
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Bevoegdheid van het college om dat te beoordelen. Hetgeen vaker gebeurt, hetgeen wettelijk 
bevoegd college het afhandelt met procedures, voorzitter, wettelijk vastgelegd door de raad 
vastgelegd, inspraak, hoorzittingen, procedures, bezwaar en beroep, alles wat daar maar bij hoort om 
die rechten van die burger en voor een initiatiefnemer te borgen. Heb ik in december in de raad, 
voorzitter, ook klip en klaar gemeld aan u raad. Niettemin stelde de raad op prijs dat we toch als 
college gelet op wat signalen, dat we in de Commissie u raad in stelling brachten om wat verscherpte 
kaders aan te brengen. Dat is ook gebeurd, daar moesten wij natuurlijk wel van de kant van de 
ambtelijke organisatie goed kijken in hoeverre dat die kaders juridisch toepasbaar zouden zijn. Wat 
dat betreft los van de motie, of het op agenda stellen van de SP voor u raad, had ik dan toch op enig 
moment vrij snel met een raadsmededeling moeten komen op die toepassing. Als ik kijk naar de 
moties. Ik denk dat de motie nummer 1 van de SP alles in zich heeft. Ik heb het gevoel dat deze motie 
eigenlijk weer in feite behelst, want dat zegt de motie ook ja die vier maanden is allemaal heel moeilijk. 
We hebben de reacties gehoord, dan mogen mensen vier maanden zitten, is dat allemaal te 
controleren en waarom doen we dat. Want als mensen zes maanden moet je met mensen heen en 
weer zitten, zitten rijden in de stad, is dat nou allemaal ook voor bewoners maar ook voor de persoon 
in kwestie is dat nou allemaal zo leuk om te doen. Inderdaad richting mid stay dat is ook gevraagd. 
Dat is ook iets wat het college zou gaan beoordelen bij de aanvraag van de vergunning en het 
afwerken van de procedures. Dat zegt ook van wat ruimtelijk aanvaardbaar is. Meneer Schijvenaars 
zegt al terecht van het college moet zich aan de wet houden, niet alleen dat meneer Schijvenaars, het 
college moet zich aan de gemeentelijke regelgeving houden. Het college moet zich ook aan de kaders 
houden in de Woonagenda, andere kaders die door de raad zijn vastgesteld, voorzitter. Eigenlijk zegt 
motie 1 weer en dan zijn we eigenlijk terug waar we op het punt moeten zijn en ik doe een beroep op 
de raad laat het college gewoon binnen zijn wettelijke bevoegdheid, gewoon dit proces afhandelen. 
Daarom komt ook de motie over veiligheid aan de orde. Want het college zal tijdens dat proces ook 
moeten gaan toetsen in hoeverre die functiewijziging op het pand als het gaat om een kantoorpand, ik 
heb het in de Commissie al gezegd of het nou logies is of kantoorpand, we hebben gezegd in de 
Commissie heb ik nog een debat gevoerd van of nou iemand op het bed ligt of iemand achter een 
bureau zit dat maakt voor de externe veiligheid niet veel uit, want ooit is voor dat kantoorpand dat ook 
toegestaan. Maar wij moeten in dat proces ook de externe veiligheid gaan checken in hoeverre dat de 
regelgeving is veranderd ten opzichte van de vergunning die destijds is verstrekt, wat dat betreft 
nogmaals laat het college daarin zijn werk doen. Als het gaat om het afdwingen van de 50 hebben we 
inderdaad ontdekt als de initiatiefnemer vasthoudt, overigens heb ik ook duidelijk aangegeven in 
inderdaad de informatie die ik heel snel naar u moest doen toekomen, heb ik inderdaad ook gezegd 
als je kijkt in de normen dan is dat passend voor 130 personen. Wat van belang is dat de 
initiatiefnemer zelf heeft aangegeven, ik heb begrepen ik ben er niet bij geweest, dat hij 
maandagavond ook in het fractiehuis dat heeft toegelicht en zelf voor kwaliteit van huisvesting heeft 
gezegd ik leg de limiet op 88 tot 80 dat vind ik een verblijf voor mensen, dat vind ik een kwaliteit die ik 
die mensen wil bieden. Dus hij is degene die limiteert, wij zelf limiteren, kunnen wij wettelijk niet. Laat 
dat, laat dat duidelijk zijn. Als ik dan toch de conclusie trek en ik zie de motie en als dat de strekking is, 
in feite zegt van en dat is alleen maar goed voorzitter, dat u raad in de Commissie dat hoort ook als er 
maatschappelijk een stukje onrust is dan moet er gedebatteerd worden binnen u raad daarover. Dan 
moeten zaken naar voren worden gehaald. Maar dan moeten wij weer op het punt komen waar de rust 
wordt gecreëerd dat wij een geborgd proces in gaan waar inspraak, hoorzittingen, waar toetsing van 
veiligheid plaats kan vinden. En dat is laat ik uw woorden maar herhalen, voorzitter, in de boezem van 
het college c.q. de wettelijke bevoegdheid van het college waar het ook thuishoort. En tot slot dan de 
motie over de kantoorpanden, inderdaad. Maar meer panden wat dat betreft ben ik blij alleen al want 
ik denk dat het ook de wethouder binnenstad deugt zal doen als we ook zeggen dat we nog eens 
extra benadrukken voor leefbaarheid in de binnenstad dat we daar gaan kijken, alles wat leeg staat is 
slecht. Dus niet alleen beperkt tot kantoorpanden. Als wij toelaten om daar woonfuncties te creëren 
dan denk ik dat dat een waardevolle aanvulling is, een traject is in de binnenstad. Met collega Lok ben 
ik daar al mee bezig om te kijken hoe kunnen wij die functies op een goede manier verenigen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, een vraag aan de wethouder. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik heb toch even een verduidelijkende vraag voor de wethouder. 
De wethouder benadrukt natuurlijk terecht wij moeten als college het één en ander toetsen en 
bekijken en laat dat ook aan het college, beste raad. Mijn vraag is nu concreet aan de wethouder wat 
vindt hij dan van motie 1, 2 en 3. Vindt hij die dan overbodig, want zegt hij dat doen we al. Of zegt hij 
het is prima om dat nog even te benadrukken ik kan me daarin vinden. Ik zou graag willen weten van 
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u of u motie 1, 2 en 3 of u die nou ja aanraadt of juist afraadt want het is mij nog niet duidelijk. Over 
motie 4 bent u wel helder geweest, die is gewoon niet juist. 
 
De VOOZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Laat ik ze kort herhalen. Als ik kijk naar motie 1 heb ik al 
gezegd als ik hem goed interpreteer wat de motie in feite zegt van we zijn op terugkeer van kijk die 4 
maanden dat is allemaal lastig. Als je kijkt ook die aantallen, lastige feiten, vind ik de interpretatie van 
motie 1 college pak dat proces op voortvarend met alle juridische borgen die erin zitten. Als zo de 
motie strekt dan ben ik het zeer eens met de motie. Motie 2, dacht dat u een bril opzette, geloof ik 
allemaal over de veiligheid dan kan ik zeggen, natuurlijk wordt dat ook in dat proces wordt dat keurig 
netjes meegenomen door het, door het college. Als u raad dat nog eens benadrukt gelet op die 
bijzondere situatie van maar college let daar gewoon heel duidelijk op dat u dat goed checkt, dat dat 
ook veilig is en dat dat ook de borg is, vind ik de motie ook prima. En motie 3 als het gaat, als ik kijk 
naar de wethouder binnenstad als die zegt van als wij gaan voor alle leegstand om dat te vullen ten 
faveure van de binnenstad met alle ontwikkelingen vul het met woonfuncties, ook om het hart van de 
binnenstad levendig te krijgen, denk ik, dat wij dat kunnen ondersteunen. Motie 4 ben ik helder 
geweest gaat uit van een verkeerde feitenveronderstelling en dan ontraad ik motie 4 ook. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, dank u. 
 
De VOORZITTER: Ja, u heeft antwoord gekregen op uw vraag. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja en inderdaad dus u neemt ze over of zich er in elk geval in 
vinden dat is duidelijk 1, 2 en 3. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een Woonagenda, raadsvoorstel 
Woonagenda ingestemd met de raad. Nou kreeg ik de indruk bij dat raadsvoorstel dat er werd 
aangegeven er moet nog een uitwerking volgen op dus de kaders die de Woonagenda stelt. En als 
VVD hadden wij de indruk dat via de raadsmededeling dat wij dat aan het doen waren. In de 
Commissie waar we het daar over hadden heeft het college vervolgens aangegeven een grens bij 50 
te leggen, want boven 50 noemen we het grootschalig en dan, dan ligt er de bevoegdheid om de raad 
en eronder conform de Woonagenda ligt de bevoegdheid bij het college. Tot mijn verbazing zie ik nou 
de motie van de SP waarin helemaal voorbij gegaan wordt aan kaderstelling vanuit de Woonagenda. 
Maar die motie zegt gewoon tegen het college “draagt het college op het pand aan de Bergrand te 
bestemmen voor mid stay”, dat is dan toch ook een hele andere situatie dan tegen het college zeggen 
u heeft de Woonagenda als kaderstellend en daar moeten we het mee doen. U krijgt nu toch een, 
ineens een opdracht via motie 1 van wat u binnen uw eigen bevoegdheid moet gaan doen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, een hele korte reactie het past in de Woonagenda, de kaders van 
de Woonagenda waar heel duidelijk staat huisvesting arbeidsmigranten ook bij voorkeur te zoeken in 
met name leegstaande kantoorpanden. Dat is in de Woonagenda gewoon een opdracht van de raad 
aan het college daarbinnen past dat initiatief ook. Los van het feit dat wij in een vergunningprocedure 
moeten testen, moeten kijken naar alle wet- en regelgeving die erbij hoort of dit in deze situatie past. 
Als het gaat over 50, is geen voorstel vanuit het college dat is vanuit de Commissie waarbij ik duidelijk 
heb aangegeven ja 50 u heeft wat kaders meegegeven en in de Commissie uiteraard hoort het erbij 
dat je daarna wel moet gaan toetsen of die kader ook werkbaar zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik heb geen opdracht gehoord in de Commissie. Ik heb een 
toezegging gehoord van het college. Een toezegging van het college, voorzitter en daarover werden 
we door de voorzitter van die Commissievergadering gevraagd of we daarmee konden leven. En daar 
konden wij prima mee leven. 
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De heer THEUNIS: Nee, ik heb gezegd, kaders zijn aangedragen en ik heb toegezegd dat is de 
interpretatie van de toezegging om te kijken of die kaders worden uitgevoerd. Ik kan ter plekke 
juridisch toch niet toetsen of die kaders ook toepasbaar zijn. U heeft mij die kaders meegegeven, 
prima. Ik heb die herhaald in de toezegging, ik heb toegezegd dat ik die kaders meeneem en ook ter 
toetsing kijk of ze ook mogelijk zijn. Niet meer en niet minder dan dat. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. We hebben in ieder geval één kijker vanavond. 
Thuis of op kantoor en ik krijg het volgende bericht dat… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar wilt u uw vraag stellen… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, precies… 
 
De VOORZITTER: Aan de wethouder, want… 
 
De heer SCHIJVENAARS: De vraag… 
 
De VOORZITTER: Wat een kijker vindt dat… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, maar de vraag, voorzitter, aan de wethouder is is er nu sprake 
van een wijziging van het bestemmingsplan of is er sprake van het verlenen van een vergunning om 
het pand in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Is een rare formulering. Een vergunning afgeven om in strijd met het 
bestemmingsplan, het is gewoon een verzoek om een functie vastgelegd in een bestemmingsplan 
voor een functiewijziging.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus er is geen sprake wat de wethouder net zei dat er een wijziging van 
het bestemmingsplan gevraagd wordt. 
 
De heer THEUNIS: Ja, maar dat bedoelde ik nou juist, voorzitter, we komen in een hele technische 
discussie. Het is een raadsvergadering. Ik weet niet als u nu al met mobieltjes via andere mensen 
vragen, volgens mij is dat nou niet echt de bedoelding. Ik herhaal nogmaals wat hier aan de hand is. U 
bent begonnen met uw motie te stellen van er is hier sprake van het aanvragen van een 
omgevingsvergunning passend in een bestemmingsplan. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat is niet 
juist het gaat er hier en dan zitten wij komen echt in de techniek van de kruimelgevallen dat is de 
bevoegdheid van het college, staat ook in mijn beantwoording in de memo heb ik dat ook beschreven 
dat bestemmingsplannen toelaten in kruimelgevallen dat het college een bevoegdheid heeft om 
daarnaar te handelen. Staat in de memo die u vanmiddag heeft gekregen. 
 
De VOORZITTER: Nou, nog eentje.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Om straks te komen tot fatsoenlijke besluitvorming, voorzitter, wil ik graag 
even helderheid hebben dat we praten dus niet over een wijziging van het bestemmingsplan. We 
praten over het toelaten van een functiewijziging binnen het bestemmingsplan. Dat is dat wat er dus 
aan de orde is.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Omwille van de tijd, voorzitter. Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat is het voor dit moment. De heer Van Gestel. Ssst….. Het is wat onrustig. 
Ja.  
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en om iedere vrees weg te nemen heb ik hier voor me gewoon 
de toezeggingen uit de Commissie. Dat zijn onze officiële stukken, maar die krijgen we digitaal dus dat 
staat hier dan op. De wethouder geeft voor de interruptie van de heer Schijvenaars aan dat die op een 
bepaalde manier zijn toezegging nou net weer iets anders interpreteert dan gedaan in de Commissie. 
In de Commissie staat de toezegging en dat krijgen we zelf vanuit het college. Voor de afhandeling 
van de vergunningaanvraag voor de Bergrand wordt onder meer gezien de ruimtelijke inpasbaarheid 
en ligging bij het spoor niet uitgegaan van wonen maar van logies voor een maximum van 50 
personen. Daar staat heel iets anders als dat u er nu aan toevoegt ja als dat haalbaar is. Nee, daar 
staat dat u uitgaat van 50 personen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, u kunt toch zelf wel begrijpen, hoop ik, dat als in een Commissie in 
de beraadslagende Commissie, als u als Commissie verscherpte kaders stelt aan een wethouder in 
een Commissie en u zegt van luister eens wij stellen kaders van 50 en een toezegging. Dan kunt u 
zich toch wel voorstellen dat we dat nog gewoon moeten gaan toetsen of dat überhaupt haalbaar is, 
dat is toch niet zo’n vreemde gedachte. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja maar voorzitter, dan heeft u in de Commissie natuurlijk een omissie 
gemaakt door ons niet netjes te vertellen dat we een slag om de arm moesten houden en dat u 
eigenlijk nog bij ons terug moest komen. Want u doet een toezegging en nu zegt u eigenlijk die 
toezegging trek ik weer terug.  
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, excuses dan dat ik daar niet helder in ben geweest, maar ik had het 
gevoel in ieder geval dat de Commissie kan begrijpen dat, dat als je dat doet dat je dat nog behoort te 
doen na de Commissie. Dat lijkt me op zich… en dat gebeurt wel in meerdere dossiers. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog een…? Nee? Dan is dit even de eerste reactie van de 
zijde van het college op de vier moties. Ik inventariseer even, we hebben natuurlijk al een uitvoerig 
interruptiedebat gehad, maar desondanks inventariseer ik even wie van u in eerste instantie eerste 
termijn het woord wenst. Ik noteer in ieder geval de heer Van Gestel. Wat zeg je? Goed ik heb een 
aantal uwer genoteerd en ik gaandeweg de rit hoor ik wel of zich daar nog meer fracties willen 
voegen. De heer Van Gestel van de fractie van de VLP. En ja het is vijf minuten ook dat, de spreektijd 
vijf. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Sssst… Ik vind het wat onrustig en dat is niet goed, want dan ontgaat u dingen 
waar u straks spijt van heeft. Dus ik vraag u toch om echt te luisteren naar de sprekers voor uw 
oordeelsvorming en dat lukt niet met dat geroezemoes. Alstublieft even aandacht voor het belangrijke 
onderwerp. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wat na de Commissie een gelopen race bleek te zijn gaf ons 
geen aanleiding om vanavond hier dit uit en te na te gaan bespreken. Wij waren ook een beetje 
teleurgesteld in eerste instantie in de moties van de SP. Waarom zoiets doen als de wethouder klip en 
klaar ons duidelijke toezeggingen doet. Maar vanavond wordt het spel ineens anders gespeeld. 
Vanavond is een toezegging vloeibaar, moet nog uitgewerkt worden, had ik u moeten vertellen. Maar, 
voorzitter, een excuus aan ons, een excuus aan de mensen aan de Bergrand die nu verwachten dat u 
vasthoudt aan 50 en dat u dat al onverkort heeft toegezegd. Die mensen komen straks misschien wel 
met lege handen te staan. Voor de VLP gaan we nog steeds uit van nul, dus wat ons betreft hoeft er 
aan de Bergrand niet ontwikkeld te worden. U dient gewoon die aanvraag af te wijzen is onze mening 
en wij hebben u ook toegelicht waarom. En daar is de motie van de SP weer een hele goede en 
sterke “Veilig wonen aan de Bergrand”. Alleen Basisnet Spoor is ons iets te mager, dat is het 
plasbrand aandachtsgebied en die willen wij toegevoegd zien om uiteindelijk deze motie te kunnen 
steunen, omdat dat voorzitter de kern raakt. Ongeacht wat we wel of niet vinden, daar dichtbij het 
spoor deze mensen huisvesten past niet binnen onze gemeentes, past niet binnen ons beleid en onze 
kaders. En iedereen die zegt dat wet- en regelgeving nageleefd moet worden in dit dossier heeft 
gelijk, maar wet- en regelgeving zegt niet dat het stoplicht op rood stond en dat u niet mocht 
doorrijden. De wet zegt dat u moet motiveren waarom iets wel of niet  inpasbaar is, planologisch of het 



 
 

Verslag raadsvergadering 10 maart 2016     pagina 17 

aanvaardbaar is, planologisch. En die beslissing en die analyse ligt bij het college en die analyse is 
helder, hier past het niet, hier is het niet aanvaardbaar. Die toezegging is gedaan en daar dient u zich 
eigenlijk gewoon aan te houden, voorzitter. En ik hoop dat alle andere partijen met mij, die de 
Commissievergadering duidelijk in zijn gegaan met het statement voor ons is 50 een grens zich daar 
vanavond ook zo op die manier over uitspreken . Anders is de toezegging die door u is gedaan een 
wassen neus.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar meneer Emmen van de fractie van D66. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik zal geen tijd verspillen aan hetgeen waar we het allemaal 
over eens lijken, de voorliggende raadsmededeling is in principe prima. Dan kom ik nu op het punt 
waar we van mening lijken te verschillen en dat zijn de gedane toezeggingen aan deze raad. De 
omwonenden van de Bergrand maken zich zorgen over de vestiging van arbeidsmigranten in het 
leegstaande kantoorpand. Natuurlijk hebben we hier begrip voor en natuurlijk hebben zij het recht hun 
zorgen te uiten. Ook is het goed dat zij van hun democratisch recht op inspraak gebruik hebben 
gemaakt, tot zover niets dan hulde. Waar het echter fout is gegaan is dat deze inspraak de aanleiding 
is geweest van een soort publieke bezwaarprocedure waarbij wij als raad op de stoel van de rechter 
zijn gaan zitten. Daaraan heb ik mij tijdens de Commissievergadering ook schuldig gemaakt. We 
hebben als raad geen formele functie in dit proces. We dienen in deze situatie het vertrouwen te 
hebben dat het college toe zal zien op een zorgvuldige behandeling van de vergunningaanvraag. 
Daarnaast staat het de omwonenden vrij tegen een eventueel verleende vergunning een 
bezwaarprocedure te starten of in beroep te gaan. Ook wij zijn hiervoor, uh ook zijn wij hiervoor echter 
niet het instrumenten hoe relevant onze opinie erover ook mag zijn. Om de schade aan deze 
vergunningaanvraag die door dit proces is ontstaan te herstellen spreekt D66 graag volmondige steun 
uit voor de SP-motie “Kwestie arbeidsmigranten Bergrand”. Zo zitten wij weer zuiver op de weg die 
met de Woonagenda is ingeslagen. Daarnaast vindt D66 de grens van 50 zoals door onze raad, 
Commissie is geopperd niet onze keuze om te maken. Dat vonden we tijdens de Commissie al niet en 
dat vinden we nu ook niet. Wat ons betreft is 80 indien aan alle wettelijke eisen wordt voldaan net als 
in de Commissie nog altijd geen bezwaar. Het aantal inwoners is namelijk een keuze van de 
vergunningaanvrager en dient vervolgens getoetst te worden aan alle geldende wettelijke eisen. Het 
door onze raad, Commissie geopperde aantal van 50 moet dan ook gezien worden als een advies aan 
de vergunningaanvrager niet als een limiet die wij op willen leggen aan het college. Graag hoor ik de 
reacties van de andere partijen in het bijzonder de Roosendaalse Lijst en de VVD gezien hun initiëring 
en de bekrachtiging van de 50 op deze zienswijze. Laten we de verantwoordelijkheid bij de bevoegde 
personen houden en ons vanaf nu weer focussen op zaken die deze raad aangaan en die onze 
volledige aandacht verdienen. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. U heeft een vraag van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, meneer Emmen, ja u doet het hier af alsof wij hier zaten te praten over 
helemaal niets, maar heeft u dan met de inspraakreactie totaal niet opgelet naar de bewoners die 
zichzelf hebben geroerd. Maakt het u dan niet uit wat bewoners ergens van vinden.  
 
De heer EMMEN: Integendeel, zoals ik benadrukte vind ik onze mening absoluut relevant en absoluut 
de mening van de bewoners relevant, echter zijn we hier nu er zijn in de Commissie toezeggingen 
gedaan gebaseerd op uitspraken in de Commissie die feitelijk ons, onze bevoegdheid niet waren. We 
hebben hier het college te vertrouwen. En natuurlijk konden wij in de Commissie onze mening uiten en 
natuurlijk is het fijn als het college naar onze meningen luistert. Maar dat neemt niet weg dat het hun 
verantwoordelijkheid is en blijft.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het zou me een deugd doen als u een beetje iets beter voorts 
gaat formuleren hoe je met burgers omgaat, want ik vond het daarnet eigenlijk wel een beetje onder 
de maat. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dat is een opvatting, maar geen vraag aan u. Goed. Mevrouw Van den 
Nieuwenhof, van de fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja de fractie van het CDA heeft 
wel gestoeid met deze kwestie en wij niet alleen. We stellen vast het college of de verantwoordelijk 
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wethouder ook. Want wat is er aan de hand? We hebben inspraak gehad. We hebben in de 
Commissie wat gestoeid met cijfers, aantallen verblijfsduur en niet voor niets is de CDA-fractie 
terughoudend geweest in het noemen van een aantal. Niet voor niets heeft de CDA-fractie tijdens de 
Commissie aan de fractie van de Roosendaalse Lijst gevraagd 50 waar komt dat vandaan? Waar is 
dat op gebaseerd? Niet voor niets heeft de fractie van het CDA over de verblijfsduur geen harde 
uitspraken gedaan alleen gevraagd, gezegd het is goed om begrippen als mid stay en long stay of 
short stay om dat nader te definiëren. En niet voor niets heeft de fractie van het CDA na de 
Commissie nog schriftelijke vragen gesteld via de griffie om erachter te komen of wij eigenlijk wel het 
college op kunnen leggen om beperkende nadere voorwaarden uit te voeren, of het college dat 
daadwerkelijk wel kan effectueren. Dat blijkt nu niet het geval te zijn en de wethouder licht daarbij toe 
ja logisch raad als ik toezeggingen doe dat ik dat naderhand nog juridisch moet toetsen. Ja, logisch. 
Maar de vraag is, de wethouder zegt er net bij ook ja dat hadden wij ons als raad ook wel mogen 
realiseren dat dat zo werkt. Maar dat is maar de vraag. Wij zelf denken ja een toezegging, als de 
wethouder daarmee komt en het ook nog naderhand schriftelijk vastgelegd dat er op z’n minst dan 
nog wel een voorbehoud gemaakt moet worden echt ook hard tenzij dat niet kan juridisch. Ik denk dat 
dat voorbehoud er wel bij had mogen zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, even kort ho, voorzitter, als ie het nog doet… U geeft inderdaad 
aan dat in de Commissie, nou ja probeert u nu aan te geven, inderdaad wat u allemaal niet heeft 
gedaan of dat u niet voor niets heeft gereageerd op bepaalde zaken. Maar wat is nu uw visie dan?  
Wat heeft u dan ook voor mijn herinnering even in de Commissie voor standpunt ingenomen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Nou, het standpunt in onze Commissie was wij hadden gewoon 
toch ook wel wat aarzeling, we werden echt een beetje getrechterd naartoe geleid naar uitspraken.  
En ik heb duidelijk ook gezegd dat wij wat moeite hebben om onder tijdsdruk binnen de Commissie 
zelf om daar uitspraken over te doen, dat heb ik duidelijk aangegeven. Dus ik geef maar even aan dat 
wij als fractie ook wel geworsteld hebben. Maar wij niet alleen ook het college en de wethouder. Dat is 
de strekking van mijn verhaal. Nu ga ik nog even in op de moties die voorliggen, want daar gaan we 
over besluiten vanavond. De moties van de SP nummer 1, 2 en 3. Ik heb net gevraagd ook aan de 
wethouder wat zijn visie daarop is, die zullen wij gaan steunen gelet op de interpretatie die daaraan 
verbonden kan worden. En motie nummer 4 van de Nieuwe Democraten die gaat uit van een onjuist 
uitgangspunt, dat probeerde ik eigenlijk bij de interruptie al aan te tonen, maar kwam er niet helemaal 
goed uit. Die gaan we niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar de heer Van Broekhoven 
van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat wij redelijk kort kunnen zijn. Ik 
heb, denk ik, wel verschillende keren inderdaad onze naam voorbij horen komen over onze rol in de 
Commissie, dus ik denk dat het goed is om dat nog eens even toe te lichten hoe wij daar destijds in 
zaten. Wij hebben toen heel duidelijk gemaakt dat het aantal van 50 en dat kon 48 zijn en 52 wij 
hebben dat niet als een eis gesteld, in onze ogen een geschikt aantal was gelet op, zeg maar, de 
specifieke locatie, gelet op de signalen van omwonenden. Maar waarbij wij ons altijd hebben 
gerealiseerd van dat zou een mooi getal zijn. Maar wij weten ook dat wij geen vergunningverleners 
zijn, dat wij geen juristen zijn. Dus het is niet meer en niet minder dan een signaal wat je afgeeft en 
een signaal wat eventueel opgepakt zou kunnen worden door een college als er mogelijkheden zijn of 
door de betreffende ondernemer die daar misschien iets in zou zien of mee zou kunnen. Dus in die zin 
hebben wij geen eis gesteld hebben wij geen bezwaarschriftencommissie zoals een D66 stelt 
gespeeld. Het is niet meer en minder dan een signaal geweest. Ja, het is een lastige discussie. Het 
CDA refereerde er ook al aan, omdat we eigenlijk zeg maar praten over iets wat helemaal niet voorligt, 
wat helemaal niet in onze handen ligt. Maar waar we toch allemaal een gevoel bij hebben en in die zin 
moeten we het ook laten, denk ik, waar het thuishoort. En dat heeft de wethouder ook duidelijk 
aangegeven. Wat betreft de moties die voorliggen. Ja motie 1 nou ja daar komt het dilemma al een 
beetje naar voren natuurlijk inderdaad van, van in de meeste gevallen van deze drie moties inderdaad 
is het een collegebevoegdheid. De wethouder heeft aangegeven daar goed mee uit de voeten te 
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kunnen. Daar gaan we dan qua motie 1 zeg maar ook achter staan en ook wat motie 2 en motie 3 
betreft. Motie 4 al aangegeven, dat is technisch onjuist. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. In zowel de media als in de Commissievergadering 
heeft u duidelijk naar voren gebracht voor de bewoners te zijn, empathie te tonen. U noemt duidelijk 
50, 52, 48 om het even. U zet daar duidelijk op in. U krijgt de toezegging. U zegt ja geweldig, hebben 
we bereikt voor de burger, de VVD is daarmee gaan sleeën, goed, prima. U staat hier nu te 
verkondigen ja maar ik wist toen al ja als het niet haalbaar was dan zou het toch niet door kunnen 
gaan. Heb ik u niet in de krant horen zeggen, heb ik u niet naar bewoners horen zeggen. Heb ik u niet 
in de Commissie horen zeggen. Het is een beetje een koude douche voor die bewoners op deze 
manier van de Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voor uw vraag. Het kan een koude douche zijn en u 
heeft het misschien niet horen zeggen maar ik heb het wel degelijk gezegd, als u terugluistert op 
beantwoording van de vraag van de heer Yap of hij vindt dat de gemeenteraad de bevoegdheid terug 
moet krijgen om de juridische check te gaan doen om de vergunningen te verlenen, daarin heb ik 
duidelijk aangegeven van nee dat is niet onze bevoegdheid. Dus ik heb daarbij aangegeven wij zijn 
geen juristen, wij zijn geen vergunningverleners. We kunnen wel een signaal afgeven. En veel verder 
dan dat dat ligt niet in onze handen, dus ik kan van alles willen, maar als het niet in mijn handen ligt 
dan houdt het vrij snel op. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en toen de toezegging gedaan was, was u maar al wat te blij om 
te glunderen en te zeggen ja dit is goed bereikt vanavond en nu vanavond zien wij toch iets anders. 
Kijk dat is voor die bewoners natuurlijk onverteerbaar straks, voorzitter.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, goed ik kan me dat gevoel natuurlijk heel goed voorstellen, 
absoluut. En het verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Maar nogmaals het kan een toezegging 
geweest zijn maar het is volgens mij nooit een toezegging vanuit het college geweest dat die 50 dat 
dat een harde eis wordt. Want je hebt nou eenmaal met je vergunningsprocedure te maken dus je 
kunt het hooguit proberen in gesprekken met de ondernemer, maar als de ondernemer zegt van ik blijf 
toch voor 80 of 88 gaan dan zul je het moeten toetsen zoals het voorligt. En als dat voldoet aan alle 
wettelijke kaders dan heb je het geprobeerd, maar dan is het antwoord nee. Dus met andere woorden, 
tuurlijk wij voelen die betrokkenheid ook vanuit de bewoners. Wij hebben echt een bijdrage daarin 
geleverd. Je kunt ook achterover leunen en zeggen van nou we wachten de procedure af. Hebben we 
niet gedaan omdat we absoluut het gevoel van die bewoners heel goed begrijpen. Maar je moet wel, 
zeg maar de feiten laten waar ze horen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Ik ga naar de heer Boons van de fractie van 
de VVD.  
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het krijgsvolk is enigszins in verwarring. Voorzitter, 
vanmiddag ontvingen wij de eerder genoemde notitie met de mededeling dat het al dan niet 
meewerken aan een vergunning waarbij de kaders 50 personen en vier maanden worden gehanteerd 
mogelijk in strijd is met het beginsel, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Ik heb een, slechts 
een enkele vraag aan de wethouder. Wethouder betekent dit dat wij het een en ander zo moeten zien 
dat de toezeggingen nu van tafel zijn? En voorzitter, de VVD pleit voor een duidelijke en strikte 
kaderstelling en regelgeving. Wat nu voorligt is de raadsmededeling 20. Is niet alleen bepalend voor 
dit geval maar is ook bepalend voor de gevallen die in de toekomst zijn en daarom vraagt de VVD 
voor een duidelijke en strikte regelgeving die ook hanteerbaar is. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Boons. Ik ga naar de heer Verhoeven van de Lijst Verhoeven. 
Partij Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, het was maar een raadsmededeling maar het is 
uitgemond in een flinke discussie, een flink debat hier in de raad. En in principe maar goed ook, want 
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burgers en omgeving mensen die in de omgeving wonen, die komen daarin voor uit van dat er onrust 
is in die omgeving. En daar moeten wij naar luisteren als raad, dat staat buiten kijf natuurlijk. De 
Commissie daar is het begonnen, het debat in de raad. Besluiten in de Commissie doen wij natuurlijk 
niet en daar is wat mij betreft wat, wat onduidelijkheid gekomen tijdens die Commissie dat er toch een 
aantal dingen zijn geroepen en door de wethouder is besloten. Maar natuurlijk deze raad is het 
belangrijkste, hier worden de besluiten genomen en niet in de Commissie. Voorzitter, het belangrijkste 
is in dit proces de rust die moet terugkeren in deze situatie. Het proces is nog gaande en dat vind ik 
het belangrijkste wat nu geldt. Laat het college in alle rust het proces verder voeren, want als we 
kijken naar de moties die nu voorliggen die worden in ieder geval overgenomen door het college, 
kunnen we van alles vinden. Natuurlijk die mid stay waar we het over hebben gehad in de Commissie. 
Is het misschien juridisch mogelijk ja of nee. We hebben te maken met veiligheidsrisico’s, de 
ruimtelijke zin aanvaardbaar. Dat is een ruim begrip wat moeten wij daarmee. Ik denk dat wij als raad 
eigenlijk een hele duidelijke beslissing moeten nemen en het college z’n gang moeten laten gaan in dit 
geval en straks komt het college terug en dan kunnen we echt besluiten wat we hiermee gaan doen. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Ben ik anderen van u raad in eerste termijn 
vergeten? Als dat niet het geval is, eerste termijn, dan vraag ik of de wethouder nog behoefte heeft 
aan een reactie. Ik heb één of twee vragen vraagjes maar gehoord. En dan kunnen we daarna naar 
een afsluitende tweede termijn als daar behoefte aan is. Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, kan heel kort. Als ik even begin met de heer Verhoeven van ja het 
college. Het college gaat niet z’n gang natuurlijk. Laat ik daar ook de vraag van meneer Boons aan 
koppelen. We gaan niet onze gang. Binnen de kaders nogmaals, alle wettelijke gemeentelijke 
regelgeving, kaders door de raad vastgesteld inclusief de Woonagenda binnen die kaders ja als u zegt 
gaan we aan de gang en doen wij ons werk. En komen wij ook wel of niet tot de vergunningverlening 
en meneer Verhoeven dat komt niet terug naar de raad. Daar besluit de raad niet over, want daar zit 
de bevoegdheid van het college. Nog een kleine opmerking, dat moet mij wel van het hart als je kijkt 
om verontrusting bij bewoners staat u mij toe daar toch een opmerking te maken, toen het ging over 
de discussie met name tegen de spoorlijn het Basisnet, de veiligheid en met name partijen die hier 
geroepen hebben moet je niet toestaan. Heb ik zelf ervaren, kreeg ik ook contacten met verontruste 
bewoners die daar wonen, die tegen de spoorlijn wonen die zich ook ernstig zorgen maken over de 
waardeontwikkeling van hun woningen. En ik wil daar toch voor waarschuwen, voorzitter. Wij moeten 
zorgen voor veiligheid van onze bewoners, absoluut. Maar door één casus te benadrukken dat het 
niet kan dat mensen tegen die spoorlijn aanzitten dat ernstig te benadrukken dreigen wij ook andere 
bewoners die tegen die spoorlijn wonen en daar ook onroerend goed bezitten, daar creëer je ook 
verontrusting. Moeten wij voor waken ook dat moeten wij bezien in een evenwichtigheid.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tot slot, wat mij betreft indien gewenst, een korte 
afsluitende tweede termijn. Er is al veel gesproken dus laat ons ook efficiënt blijven en ik kijk ook even 
naar het klokje. Het is weldra 21.00 uur en ik denk dat het zeer verstandig is om dit onderwerp 
vanavond in de raad af te wikkelen. Wie van u raad wil in tweede termijn nog het woord voeren. Ik 
noteer even degenen die dat wensen. De heer Van Gestel, de heer Schijvenaars en de heer Van 
Poppel. Ja. Ja, dat is de inventarisatie tot dusver? Dan is het woord aan de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, in de veronderstelling dat de SP als eerste aan het woord zou 
zijn geweest had ik wel of niet kunnen zeggen of de wel of niet gedane aanpassing had geleid tot wel 
of geen steun van ons voor uw motie. Dat daargelaten dat horen we dan zometeen en dat zien we 
dan in de stemming. Ja, voorzitter, de raad is het hoogste orgaan. Zij beslist te allen tijde ten finale 
zelfs als het een bevoegdheid is van het college zou u nog kunnen beslissen per direct de 
bevoegdheid in te trekken. U bent immers de raad, u gaat daarover. En als het staatsrechtelijk of 
juridisch niet juist is wat wij beslissen dan gaat daar een rechter over dus volgens mij voorzitter, wat u 
ook allemaal zegt vanavond de raad is de baas. Laat geen inwoner dat eens misverstaan hebben. U 
heeft de middelen in handen om iets wel of niet toe te staan. En voorzitter de veiligheid van het spoor 
en dat benadrukt de VLP nog maar eens een keer het is landelijk beleid. Er wordt landelijk miljoenen 
geïnvesteerd om juist mensen die onveilig tegen het spoor aan wonen om die juist weg te krijgen 
daar. Het is een landelijke tendens om het spoor vrij te krijgen en dat voorzitter gaat geheel weer in 
tegen wat de wethouder u wilt voorhouden. Er is niets mis mee om te denken aan de veiligheid van 
mensen die nu niet wonen aan het spoor en dan wel wonen aan het spoor. Voorzitter als ik vanavond 
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de opsomming mag maken is het een zeer teleurstellende avond voor de burgers van onze gemeente. 
En ik hoop dat we daar morgen met een kater van wakker worden, zodat u daar in ieder geval lering 
uit kan trekken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de heer Schijvenaars van de fractie van de Nieuwe 
Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. In de behandeling in de Commissie heeft de 
wethouder toezeggingen gedaan. En iedereen kent ze en de wethouder heeft bij zijn toezeggingen 
niet gezegd onder voorbehoud van. Daarmee heeft de wethouder ons op het verkeerde been gezet. 
En dat is kwalijk, de wethouder moet ons juist volledig en tijdig informeren en niet op het verkeerde 
been zetten. Het zou hem sieren als de wethouder zo dadelijk ook nog even excuses maakt dat hij dat 
heeft gedaan. Je kunt niet toezeggingen doen zonder, als je niet overtuigd bent zelf dat je ze kunt 
nakomen. Dan is een toezegging van wethouder Theunis dus niets waard. Geen voorbehoud 
genomen, voorzitter, dat is één. Twee, de wethouder valt ons aan op onze motie dat die dan juridisch 
niet zou deugen. Dat klopt, dat hebben we inderdaad gewoon niet goed geformuleerd. We hebben de 
strekking gevolgd dat er een functiewijziging nodig was en dat daar een vergunning voor verleend 
moet worden, dat hebben wij bedoeld. Hebben wij niet zo geformuleerd en we kunnen dat ook nu 
gaan aanpassen om het wel juridisch goed geformuleerd te hebben. Maar dat heeft geen zin, 
voorzitter, omdat dat ook geen meerderheid gaat krijgen. Maar de strekking blijft wel staan. De 
wethouder zegt in zijn termijn ook toen hij de toezeggingen deed dat er een wijziging nodig is van het 
bestemmingsplan. Vanavond heel mondjesmaat geeft hij toe dat dat niet het geval is. Wederom 
informeert de wethouder ons niet juist, voorzitter. We trekken onze motie in ieder geval in maar hopen 
wel dat de boodschap is doorgeklonken dat wij als raad nog alerter moeten zijn. En nog steeds vinden 
wij dat het belangrijk zou zijn als wij een overzicht gaan krijgen van alle bestemmingsplannen waarin 
mogelijk een functiewijziging kan worden doorgevoerd die het mogelijk maakt dat huisvesting van 
speciale doelgroepen wordt mogelijk gemaakt. Ook daar graag nog even een antwoord op van het 
college. Dan de andere moties van de SP-fractie, ook mede ingediend door D66 en Partij van de 
Arbeid. Deze moties die zeggen eigenlijk met zoveel woorden laat het college maar weer gewoon 
alles doen, laten we maar vergeten dat we met elkaar Commissie hebben gevoerd. Laten we maar 
vergeten dat er een petitie is aangeboden van honderden handtekeningen, laten we eigenlijk maar 
gewoon vergeten wat de inwoners allemaal hebben verteld en hun zorgen hebben gedaan. We 
moeten maar weer blind gaan varen op het college, voorzitter. En we weten wat dat betekent want 
een wethouder die toezeggingen doet en ze niet kan nakomen, voorzitter, is buitengewoon lastig. 
Inhoudelijk gezien de moties betekenen ook dat je je gewoon aan de wet moet houden. Nou daar hoef 
je geen motie voor in te dienen, want dat moet het college. De andere motie, we gaan er ook niet 
over, voorzitter, ook dat heeft geen enkele betekenis en andere zaken worden al ter hand genomen. 
Dus al die andere moties, voorzitter, die zijn in zoverre ook voor de bühne. We hebben de afgelopen 
maand ook met elkaar hele debatten gevoerd, we dachten de vorige keer dat we ergens kwamen met 
elkaar, we zijn nergens gekomen. We dronken een glas, we deden een plas en het bleef zoals het 
was.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Motie nummer 4 is dus ingetrokken, maakt dus 
geen onderdeel uit van de beraadslaging van dit debat. Ik ga naar mijn beste inventarisatie tenslotte 
naar de heer Van Poppel van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Dan wil ik beginnen met motie 3, die is gewijzigd, 
eventjes onder de aandacht brengen dat de motie nu de naam heeft “Transformatie kantoor- en 
winkelpanden in de binnenstad”. 
 
De VOORZITTER: En ja en ja dat is de titel en dan geloof ik dat onder het van mening zijnde dat het 
tweede gedachtestreepje dat die ook daarop is aangepast. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan zijn de wijzigingen hè?  
 
De heer VAN POPPEL: Dat klopt kantoor- en winkelpanden. 
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De VOORZITTER: U heeft dat allemaal dat dat de gewijzigde motie nummer 3 is en die maakt 
onderdeel uit van de stemmingen zometeen. Ja.  
 
De heer VAN POPPEL: Dan motie 2. Ik, ik voel dat ik de VLP een klein beetje teleur ga stellen als ik 
zeg dat ik het niet aan ga passen, de motie. De maatregelen waar we op, voor oproepen hebben 
zeker ook te maken met de plasbrand gebieden als daar aanvullende maatregelen voor nodig zijn dan 
zullen die daarin opgenomen moeten worden. En we gaan, dat is een wettelijke bepaling en zoals de 
vorige spreker al zei we moeten ons aan de wet houden. Dan het relaas van de Nieuwe Democraten, 
ja een beetje treurig word ik ervan, voorzitter. Laten we vergeten alsof alles voor niets is, dat is naar 
mijn mening, naar de mening van de SP is dat als we helemaal niks doen nog niet één woord reppen 
over wat de bewoners hebben ingebracht. En ik denk dat je dat wel kunnen vaststellen dat daar geen 
sprake van is in dit debat, dus ook die motie blijft zo staan. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen van u raad een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan 
kort de wethouder Theunis. Ja, u één vraagje inderdaad. En dan gaan we daarna over tot 
besluitvorming. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Er resteert nog één vraag van de heer Schijvenaars over 
de inventarisatie. Nog wel even denken dat ik het nou goed zeg het is hier een vergunning, het is hier 
een aanvraag voor wijziging van een bestemming die strijdig is met een bestemmingsplan. Er wordt 
gevraagd een vergunning  te verlenen in strijd met een bestemmingsplan. We noemen dat 
kruimelgevallen. Als de heer Schijvenaars vraagt maak eens een inventarisatie van 
bestemmingsplannen waar dat mogelijk zou kunnen zijn dan heeft hij die, dat zijn ze allemaal. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Ik sluit de beraadslaging en dat betekent dat wij overgaan tot 
besluitvorming over de drie moties. Wij beginnen met de motie nummer, ja het is 21.00 uur maar we 
maken het even af dat kwartiertje speeltijd hebben we nog. We beginnen met motie 1 inzake “De 
kwestie arbeidsmigranten Bergrand”. Naar mijn beste weten is daaraan toegevoegd als ondertekenaar 
de fractie van GroenLinks, mevrouw Koenraad. Dus dat wordt er, ik dacht dat u toegevoegd was aan 
die motie. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op motie nummer 1? De heer Van den 
Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD stemt tegen omdat wij tegen huisvesting 
van arbeidsmigranten aan de Bergrand zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd, alle fracties met uitzondering van 
de fracties van de VLP, Nieuwe Democraten en de VVD. De motie is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 handelend over het veilig wonen aan de Bergrand. Ook hier weer 
één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit punt? De heer Van den Beemt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD stemt tegen, omdat wij tegen huisvesting 
van arbeidsmigranten aan de Bergrand zijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Eensgelijk, voorzitter, die motie kunnen wij niet ondersteunen op diezelfde 
grond. Wij zijn nog steeds voor nul en daar blijven wij bij. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
motie nummer 2. Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties, hanteer 
eens een andere volgorde, VVD, Nieuwe Democraten en VLP. De motie is… en de Partij van de 
Arbeid, desondanks is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 3 inzake “Transformatie kantoor- en winkelpanden in 
de binnenstad”. Ook hier weer de vraag… De heer Van den Beemt ik ben benieuwd wat u zegt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD stemt tegen omdat wij tegen de 
huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bergrand zijn.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Anderen van u raad? De heer Van Gestel. Ja natuurlijk. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, eensgelijk, voorzitter. Wij stemmen hiertegen, want wij zijn nog steeds 
voor nul arbeidsmigranten op die locatie. 
 
De VOORZITTER: Oké. Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Laat ik een duit in het zakje doen, voorzitter. Wij zijn tegen omdat wij voor 
huisvesting zijn van arbeidsmigranten op die locaties die geschikt zijn en die ook overeenkomen met 
de toezeggingen van de wethouder die vanavond zijn ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
de gewijzigde motie 3? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van de 
Nieuwe Democraten, VVD, VLP. De motie is aanvaard. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, daarmee zijn wij door de raadsonderwerpen heen. Ik sluit 
hiermee de raadsvergadering zodat we aansluitend naar de Commissie kunnen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.03 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
18 maart 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


