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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 10 NOVEMBER 2016 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 16.00 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
 
4. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 
Verbraak, wethouders.  
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 
(SP), 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), 
P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 
Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij 
Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  
 
Afwezig: Dhr. B. Missal (SP).  
 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 16.00 uur als u uw plaatsen zou willen innemen dan open 
ik hierbij de raadsvergadering, het tweede gedeelte daarvan met betrekking tot de 
begrotingsbehandeling 2017. Ik meld afwezig het lid Missal van de fractie van de SP. En de leden 
Emmen van D66, Van Ginderen CDA, Van den Beemt VVD en Van Heumen van de SP die komen 
later in onze vergadering.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
De VOORZITTER:  Het agendapunt 2 het vaststellen van de agenda. Iedereen akkoord met hoe het 
hier is opgenomen? Dat is, dat is het geval.   
 
3. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
De VOORZITTER: Dan merk ik naar aanleiding daarvan op dat we wat zal het geweest zijn twee 
weken geleden met elkaar de eerste termijn hebben gehad. Dat had het karakter van algemene 
beschouwingen waarin u uw visie heeft gegeven. Dat gaan we nu in de eerste termijn als 
vanzelfsprekend niet overnieuw doen, want anders hadden we die avond niet hoeven te doen. En 
conform wat ook met u is gedeeld is dat wij beginnen met een eerste termijn vijf minuten, maar dat 
dan die termijn wordt gebruikt door leden van u die een amendement of een motie willen indienen, 
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daarmee wijzigingen willen aanbrengen in de begroting. U kunt natuurlijk ook altijd ook op andere 
tijdstippen iets indienen, maar het is denk ik procesefficiënt wanneer u dat in uw eerste termijn wilt 
doen. Daar kunnen interrupties op toegelaten worden. Vervolgens kijken we dan richting het klokje 
hoever we zijn, dat het college wellicht dan nog voor de dinerpauze een reactie kan geven op de 
ingediende amendementen en moties. De dinerpauze is een beetje voorzien 17.30-17.45 het komt 
niet op een kwartiertje, maar dan kunnen we dat uurtje gebruiken om dingen te stroomlijnen, samen te 
voegen of in te trekken of alles wat daar tussen zit. En vervolgens komen we dan in de tweede termijn 
terug om nou ja op te halen wat uiteindelijk toegelaten kan worden naar de besluitvorming. En ook de 
tweede termijn kent een termijn van vijf minuten waarin ook interrupties zijn toegelaten. Zo is het 
gedeeld met u en laat ons het langs die route ook doen. Dan ligt voor de Programmabegroting 2017. 
U heeft ook hier aangegeven om de fracties het woord te geven in orde van grootte in aantal. Ik loop u 
even allemaal na, maar als u dus geen wijzigingen heeft ingediend dan is het verzoek om dan van uw 
eerste termijn af te zien omdat dat nou juist bedoeld is in deze tweede ronde om daarmee te 
beginnen. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Wij dienen nu alle voorstellen mede in dus het is wel handig misschien om dat 
toch toe te kunnen lichten. 
 
De VOORZITTER: Ja, zij het dan dat de eerste ondertekenaar van een motie, want anders krijgen we 
heel veel woordvoerders op hetzelfde punt, maar als u als mede-indiener vindt dat u dat en de eerste 
indiener vindt dat ook goed, ik weet allemaal niet hoe, hoe die afspraken zijn. Ik put een beetje uit mijn 
Haagse Tweede Kamer tijd. Maar goed als uw naam ergens onder staat dan is het natuurlijk uw volste 
recht om het woord daarop te nemen. Dus dan beginnen we met u, met de Roosendaalse Lijst op dat 
punt. Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn op weg naar een evenwichtig Roosendaal. Het 
Bestuursakkoord ’14-’18 is volop in uitvoering. Wethouder Schenk is hard aan het werk met de diverse 
tranches in het kader van de Vitale Wijken en Dorpen. De positieve resultaten zijn zichtbaar. De in 
deze bestuursperiode onder leiding van wethouder Theunis vastgestelde Woonagenda wordt ter hand 
genomen als leidraad bij de woningbouw. Het speerpunt Economie en Binnenstad krijgt gestalte 
middels de uitvoering van de Economische Actiepunten door wethouder Verbraak. En de diverse 
mandjes uit het Bakker-plan worden in ontwikkeling gebracht door wethouder Lok. Het Sociale 
Domein heeft als gevolg van de decentralisaties een enorme transitie ondergaan begeleid door 
wethouder Polderman. En wethouder Van Poppel geeft de transformatie verder vorm. Ondanks deze 
bedrijvigheid blijven de financiën op orde. Een sluitende begroting, een mooie reservepositie en een 
prima weerstandsvermogen. Kortom, het gaat goed met Roosendaal en dat merken we. Meer 
bedrijven vestigen zich en niet de kleinste. Het aantal mensen in de bijstand daalt, nieuwe 
onderwijsvoorzieningen zijn geopend en we kunnen binnenkort hbo-onderwijs begroeten. Het aantal 
sportvoorzieningen stijgt met als hoogtepunt Klein Papendal een prachtige cultuurcluster ontstaat door 
de verbinding De Kring-Tongerlohuys en de Nieuwe Markt wordt schitterend en ook de woningbouw 
trekt weer aan. We zitten in de lift. Blijft er dan niets meer te wensen over? Ja, natuurlijk wel. Het kan 
en moet op onderdelen nog beter en daar kom ik later in mijn termijn op terug. Gelet op de recente 
financiële meevallers en gegeven het feit dat er vanwege het solide beleid geen openstaande 
taakstellingen zijn maken samen dat er nu forse bestedingsruimte is. En dat brengt ons in een luxe 
positie. En de vraag is hoe kunnen we hier verstandig mee omgaan? Bij behandeling van de 
Kadernota was het nog maar de vraag of er voor alle aangenomen voorstellen ruimte was. Meer dan 
ooit leek de Kadernotabehandeling al op een begrotingsbehandeling gezien het grote aantal en 
impactvolle voorstellen daarbij ook door de Roosendaalse Lijst. Er blijkt nu voor al deze voorstellen 
plaats. Extra geld voor onkruid, voor onderhoud van het grijs, voor schoonhouden van de openbare 
ruimte, voor een socialer beleid, voor mantelzorgers, voor peuteropvang, activiteitensubsidies en zelfs 
voor een forse lastenverlichting. Ook diverse onderzoeken en nieuw beleid zijn toegezegd. Beleid 
inzake Citymarketing, toerisme en festivals, een Cultuurfonds en voor de milieustraat.  
 
De VOORZITTER: Zou u zich toch willen toespitsten tot de motie of het amendement, want we gaan 
de hele twee weken gelden, gaan we helemaal overnieuw doen.  
 
De heer DE REGT: Oké, ik ga er zo naartoe burgemeester. 
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De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Gelet dus op het feit dat alle bij de Kadernota vastgestelde voorstellen een plaats 
hebben in de begroting, maar anderzijds dat de nog uit te voeren moties ook nog een financiële 
component bevatten maakt dat het restantsaldo van deze begroting niet groot meer is. Dit in acht 
nemende met de kennis dat er na de totstandkoming van de begroting nieuwe meevallers 
aangekondigd zijn, lijkt het ons verstandig nu een pas op de plaats te maken en dat is ook de reden 
waarom we zelf nog niet met voorstellen komen. We beoordelen wel de voorstellen van andere 
fracties kritisch, passend in het kader van de nu voorliggende begroting. Wat de Roosendaalse Lijst 
voorstaat is een brede maatschappelijke discussie met college, raad en de samenleving om te komen 
tot een investeringsagenda. Een agenda waarin plaats is voor de wensen vanuit de samenleving 
passend in extra financiële ruimte van ongeveer 5 miljoen structureel. Het proces om te komen tot die 
agenda dient snel te worden vormgegeven. Aangezien het college dit idee ook opperde ben ik 
benieuwd hoe de wethouder deze procedure voorziet. Wij zijn in ieder geval erg gecharmeerd van een 
motie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, de motie “Burgerakkoord” hiertoe. En die zullen wij 
ook mede in gaan dienen. En die zal de Partij van de Arbeid neem ik aan zelf samen met GroenLinks 
nader toelichten. Maar onze naam die komt daar ook onder te staan, omdat dat eigenlijk het proces is 
zoals wij dat ook voorstonden in onze eerdere mail. Waar zet de Roosendaalse Lijst bij deze de brede 
discussie op in? Wij hebben een drietal speerpunten, maar dan ook nog wat andere kleine zaken. 
Speerpunt één betreft voor ons de openbare ruimte. Bij de teruggang naar niveau C hebben wij als 
raad destijds gekeken naar welk niveau nodig is om een acceptabel en veilig niveau te kunnen 
garanderen. In de praktijk echter vertaalt zich dit in een onvoldoende waardering voor onderhoud aan 
de openbare ruimte. Extra structurele investeringen zijn nodig om weer een voldoende te scoren en 
het niveau te verhogen. Speerpunt twee betreft voor ons de werkgelegenheid. Werkgelegenheid is 
een belangrijke pijler. Ik zie dat u wilt drukken, maar… ik red het binnen de 40 seconden. 
 
De VOORZITTER: Ja, het is… We doen niet wat we hebben afgesproken. Ik echt, eerste termijn 
wijzigingsvoorstellen indienen dat is uw eerste termijn, want we doen echt twee weken geleden de 
hele avond overnieuw. Ja het is, het is uw feestje. Maar ik probeer te doen wat u met elkaar heeft 
afgesproken, maar het gebeurt niet.  
 
De heer DE REGT: Ik ben er bijna, burgemeester. 
 
De VOORZITTER: Ja, u bent er bijna. Ja.  
 
De heer DE REGT: Ik had het over werkgelegenheid. Het is belang dat we hierop gaan investeren in 
het aantrekken van bedrijvigheid, het ondersteunen van ondernemerschap, het versterken van de 
compacte binnenstad, het opleiden met perspectief vanuit uitkering naar werk en meedoen in onze 
maatschappij. Wij zijn voorstander van een integrale visie op het arbeidsmarktbeleid en graag een 
toelichting van de wethouder hierop. Het derde speerpunt tot slot, is de lastenverlichting. In deze 
begroting is veel ruimte vrijgemaakt voor lastenverlichting. Wat ons betreft mag daar nog een schepje 
bovenop. En wij zijn voor al onze inwoners en die mogen wat ons betreft mee gaan profiteren van de 
overschotten in de begroting. En naast deze speerpunten krijgen de domeinen sport en cultuur, 
integrale veiligheid, zorg voor de zwakkeren in onze samenleving extra aandacht  in de vorm van deze 
investeringsagenda en de nu voorliggende begroting die krijgt van ons instemming. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Een vraag van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst pleit voor een brede 
maatschappelijke discussie. Die hebben wij geloof ik een paar jaar geleden gehad en dat heette toen 
de gemeenteraadsverkiezingen. Toen is er een keuze gemaakt, u heeft een programma ingediend, u 
had speerpunten. U bent gekozen met een bepaald aantal zetels. U heeft gekozen voor een coalitie. 
Bent u dat allemaal vergeten? Waarom wilt u nu opnieuw iets gaan doen wat twee jaar, drie jaar 
geleden al duidelijk was. 
 
De heer DE REGT: Ik denk, meneer Schijvenaars, dat het goed is om de politiek nog dichter bij de 
samenleving te brengen en een soort brede maatschappelijke discussie kan daar een hele goede 
bijdrage aan leveren. Dus vandaar dat wij die nu voorstaan. 
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De VOORZITTER: Oké, dank u wel. En ik herhaal nog een keer de afspraak die u met uzelf heeft 
gemaakt. Ik kijk naar de fractie van het CDA of er wijzigingsvoorstellen zijn. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik kan het vanaf deze plek toelichten. Wij dienen zelf geen 
wijzigingsvoorstellen in. Wij zullen wel alle voorstellen van andere fracties beoordelen en daarop 
ingaan zodra ze ingediend zijn. Dus volgens de nieuwe afspraak die ik nu net pas begrijp. Ik heb iets 
gemist. Hebben wij dan geen eerste termijn?  
 
De VOORZITTER: Nee. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wij houden ons graag aan de afspraak… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Aan uw verzoek. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Tweede termijn volop de kans om te reageren op wat 
voorligt en ook naar elkaar toe. Ik ga naar de fractie van de SP, mevrouw Oudhof. Ja…. Rustig…. Is 
geen enkele reden toe… 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja. Voorzitter, wij zien de tweede raadsavond over de begroting ook bedoeld, dat 
die ook bedoeld is als fractie om te horen welke plannen en ideeën wij hebben om verdere richting te 
geven aan het gemeentelijke beleid. Wij hebben daartoe ook enige voorstellen. Voor de SP is van 
belang dat alle mensen profiteren van dat het in Roosendaal financieel goed gaat, dat er niemand 
buiten de boot valt. De SP gaf het al eerder aan: Het is in Roosendaal nog lang niet voor iedereen 
rozengeur en maneschijn. Een paar punten wil ik daarin noemen. Werk, de SP vindt dat wij in 
Roosendaal een belangrijke taak hebben om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk een baan heeft 
en ook houdt. En zodoende mee kan tellen in de samenleving. We moeten oppassen dat niet steeds 
meer banen verdwijnen door vrijwilligers die deze plaats in gaan nemen. Echte banen moeten echte 
banen blijven en bij een echte baan hoort ook een echt loon. SP pleit ervoor dat we als gemeente 
banen gaan creëren. Echt gaan investeren in mensen. Het is nu zo dat de grootste groep mensen niet 
aan betaald werk kan komen. Laten we extra maatregelen gaan nemen om die mensen die het nu in 
de Participatiewet moeilijk hebben gekregen extra te ondersteunen. Er kunnen banen gecreëerd 
worden bij groen en grijs. Zeker als we daar extra in gaan investeren. Maar ook in andere 
gemeentelijke diensten. Maak dit werk toegankelijk voor de mensen die het extra moeilijk hebben op 
de arbeidsmarkt en betaal deze mensen gewoon normaal salaris. Graag wil ik hierop een reactie van 
de wethouder.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. En ik vraag ook mevrouw Oudhof om op de 
wijzigingsvoorstellen in te gaan die u heeft ingediend. Ik heb ze nog niet gehoord. De heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Misschien even een eerste punt van orde. In de afspraken staat dat de 
eerste termijn bedoeld is voor fracties om wijzigingsvoorstellen gemotiveerd in te dienen. Ik denk dat 
het aan de inspreker zelf is om te bepalen hoe hij of zij gemotiveerd voorstellen indient. 
 
De VOORZITTER: Uw interruptie aan mevrouw Oudhof is? 
 
De heer SCHIJVENAARS: En ik heb daarnaast… 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een inhoudelijke vraag aan mevrouw Oudhof… 
 
De VOORZITTER: Daar gaat het nu om. 
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De heer SCHIJVENAARS: En die luidt: Als de SP-fractie kiest voor echte banen, echte lonen. Komt u 
dan ook met echte voorstellen? Gaat u ook geld vrijmaken uit de risicoreserve Sociaal Domein 
bijvoorbeeld. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dat is dus een heel goede vraag, want het is wel heel hard nodig dat 
er geïnvesteerd gaat worden. Dus wat dat betreft willen wij graag dat maatschappelijk debat wat wij 
hebben afgesproken willen we dat daar ook voor gebruiken en kijken in hoeverre dat ook nodig is. Dus 
wat dat betreft gaan wij dan zeker als wij zien dat dat ook nodig is met duidelijke voorstellen komen en 
duidelijk met amendementen en moties. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat is merkwaardig. De motivatie van de SP was dat er echte 
banen of echte lonen nodig zijn, dat is van de SP de overtuiging. En dan willen ze een debat om te 
kijken of het nodig is.  Weet u dan niet of het nodig is?  
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dat, wij weten dat het nodig is en het gaat ook komen. En wat dat 
betreft denk ik zeker dat we dat nu ook al meegeven aan het college. Vandaar dat ik dit ook gewoon in 
mijn eerste termijn wil meenemen, want wat dat betreft je kan moties, amendementen doen en met 
zulke voorstellen komen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon voorstellen doen en dat meegeven aan 
de gemeenteraad en aan het college. Dus wat dat betreft denk ik dat dat dan ook voorstellen zijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, mevrouw Oudhof, gaat u verder. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, we zien steeds meer kinderen in armoede leven, meer verwarde 
personen op straat, meer mensen met schulden en dat er ook nog steeds huisuitzettingen zijn. Op dit 
terrein zijn er dus in Roosendaal ook nog vele stappen te zetten. De SP vindt het goed dat zorg 
dichtbij onze bewoners, inwoners georganiseerd wordt. Maar laat Roosendaal ook inzetten op hulp op 
lange termijn. Er zijn mensen die blijvend een steuntje in de rug hebben. In de komende periode moet 
duidelijk worden waar nog extra investeringen nodig zijn op het gebied van zorg en armoedebeleid. 
Inbreng vanuit de samenleving kan ons daarbij helpen. Wat ons betreft komt er op korte termijn ook 
extra geld om huisuitzettingen te voorkomen, hulp bij het voorkomen van schulden en komen er meer 
armoede- en minimavoorzieningen. De SP wil ook de uitkomsten van het onderzoek van de 
rekenkamer naar het armoede- en minimabeleid in Roosendaal, die eind dit jaar verwacht worden, 
hierbij betrekken. Jongeren, vooral voor deze groep zal Roosendaal zich extra moeten inzetten. Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een groot aantal jongeren krijgt steeds minder kansen om 
zelfstandig een leven op te pakken. De groep jongeren die het in de samenleving al moeilijk heeft 
mogen we niet uit het oog verliezen. Nu extra investeren in deze doelgroep zorgt dat zij ook op 
volwaardige wijze kunnen deelnemen.  
 
De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, in navolging tot de Nieuwe Democraten begrijp ik dan niet helemaal uw 
betoog vanavond. Want u zegt we moeten nu meer investeren in dit en in dat. Dat heeft u drie weken 
geleden in de begrotingsraad ook aangegeven. Dan dient u toch daar een motie in om middels die 
begroting te zeggen we pakken uit pot x een x- aantal middelen omdat in te zetten op uw 
speerpunten. Waarom komt u daar niet mee? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dan op een gegeven moment hoef je dan ook het maatschappelijke 
debat niet meer te doen. En als je nu al het geld gaat verdelen met een gemeenteraad dan is er geen 
geld meer voor om een maatschappelijk debat te doen. Dus wat dat betreft zeggen wij wacht even, 
maak even pas op de plaats en ga vanaf januari/februari duidelijk kijken van wat er leeft, wat er speelt. 
Voorzitter, we wachten het debat daarover af en we gaan kijken wat er gebeurt want ook daar wil ik 
niet op vooruit lopen natuurlijk. Voorzitter, de SP heeft tijdens de eerste vergadering over de begroting 
op 20 oktober aangegeven om gezien de extra financiële ruimte van Roosendaal op dit moment… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
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Mevrouw OUDHOF: Voorstander te zijn… 
 
De VOORZITTER: Momentje meneer. Nee, nee, meneer Schijvenaars… 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja. 
 
De VOORZITTER: Eerst maakt mevrouw Oudhof even wat zinnen af. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik begin zelf even opnieuw, want ik vind het lastig als het zo 
tussendoor… De SP heeft tijdens de eerste vergadering over de begroting op 20 oktober aangegeven 
om gezien de extra financiële ruimte van Roosendaal op dit moment voorstander te zijn van een 
integraal debat met de samenleving. Door zo’n debat met de samenleving en de maatschappelijke 
instellingen en verenigingen komt er meer zicht op waar op een verantwoorde wijze in Roosendaal 
nog geïnvesteerd kan en moet worden. Laat de Roosendaalse samenleving meedenken en meedoen 
in het bedenken waar extra geld voor nodig is. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Om het maar heel kort te houden. Als de uitkomsten 
van dat debat komen met resultaten waar u als SP-fractie niet achter staat. Wat doet u dan met de 
uitkomsten van het debat? 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat is dezelfde vraag als meneer Yap net stelde. We wachten even het debat af, 
want je gaat niet vooruit lopen op uitkomsten van een debat die gaat komen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, u zegt als SP-fractie wij vinden het debat heel belangrijk, 
want dan weten wij wat er speelt. Dat is wat u zegt. Vervolgens heeft dat debat een bepaalde 
uitkomst. Wij weten ook niet wat die uitkomst zal zijn. Als u het debat zo belangrijk vindt dan moet u 
toch ook nu durven te zeggen dat u de uitkomst van dat debat ook gaat accepteren. Want anders bent 
u alleen maar bezig met een spel voor de bühne en houdt u de samenleving helemaal voor de gek. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, als u geluisterd had ik heb gezegd we wachten af wat eruit gaat komen en 
wat er dan moet komen. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel belangrijk is wat de samenleving 
aangeeft.  
 
De VOORZITTER: Nee, nee, dit is het antwoord hier moet u het mee doen. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP komt vanavond dus niet met eigen moties en amendementen. 
Wij dienen wel de motie van de Partij van de Arbeid mee over ieder kind geen armoede. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Voordat ik naar de VLP ga doe ik nog één en een laatste verwoede poging om u te 
houden aan uw eigen gemaakte afspraken, maar het is uiteindelijk uw raad. De fractie van de VLP, de 
heer Wilbert Brouwers en ik schat in dat u meteen met uw amendementen en moties kan komen in uw 
vijf minuten want u heeft er nogal wat in concept ingediend. 
 
De heer BROUWERS: Dat klopt inderdaad, voorzitter. Voorzitter, het zijn voor mij twee mooie weken 
met twee begrotingsbehandelingen in twee steden met de laatste behandeling in onze mooie stad 
Roosendaal. Meneer Yap ik kreeg gisteren al wat teksten van burgers bij mij in de straat toegestopt 
die al dachten dat ze het voor het zeggen zouden hebben. Maar ik hoop dat u het goed vindt dat we 
vandaag onze eigen input gebruiken. Voorzitter, vandaag gaan we de begroting voor 2016 besluiten. 
Besluiten op de wijze zoals de VLP reeds drie weken geleden had voorgestaan, dus met 
amendementen en moties waarop die kunnen worden ingediend en dan is het aan de raad om hier 
een keuze over te maken. Reeds drie weken gelden hebben wij als één van de weinige partijen ons 
licht laten schijnen over de voorliggende begroting waarvan we hadden aangekondigd wat we met een 
aantal moties dan wel amendementen zouden komen alsmede een richtinggevend en peilend  
wensenpakketje voor de toekomstige besteding van de extra financiële ruimte. Het zal u allen de 
afgelopen anderhalf jaar niet ontgaan zijn de vele 24-uurs vragen en raadsvragen die wij en andere 
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partijen aan het college hebben gesteld over de illegale afvaldump, vernielingen van gemeentelijke 
eigendommen, diverse overlast in de omgeving van de Poolse supermarkt en de steeds maar 
toenemende klachten over vermeende drugsoverlast. Uit de beantwoording hebben we meermaals 
kunnen opmaken dat de noodzakelijke controles ook met een capaciteitsgebrek te maken hebben 
waardoor de VLP voorstaat om een amendement in te dienen voor extra capaciteit toezicht en 
handhaving voor 2017 en verder, zodat meer, sneller en flexibeler ingesprongen kan worden op de 
diverse bovengenoemde zaken. En dan wil ik nu graag het amendement indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: En dat heet amendement “Uitbreiding inzet toezicht en handhaving”. Besluit 
beslispunt 1 de concept-Programmabegroting 2017 inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de 
meerjarenramingen 2017-2020 en het investeringsplan 2017-2020 vast te stellen met dien verstande 
dat er uit de begrotingsoverschotten een structureel budget van 100.000 euro wordt toegevoegd aan 
Programma 1 Besturen & Samenwerken ten behoeve van extra inzet voor onder meer het tegengaan 
van afvaldump, drugsoverlast, controles overlast Poolse supermarkten en controles arbeidsmigranten.  
De stortingen van de begrotingsoverschotten van de Programmabegroting 2017 in de 
bestemmingsreserve nog te bestemmen bedragen worden derhalve structureel verlaagd met een 
bedrag van 100.000 euro. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1  en heet “Uitbreiding inzet toezicht en 
handhaving”.  
 
De heer BROUWERS: Tijdens de eerste beraadslagingen hebben we aangegeven dat lastenverlaging 
onderdeel uit mag maken van het begrotingsoverschot en de meerjarige financiële ruimte. Vandaar 
dat wij met de Partij van de Arbeid het amendement “Lastenverlichting” indienen welke door de heer 
Yap in zijn termijn zal worden ingebracht. Tevens zouden wij graag zien dat met de behandeling van 
de financiële ruimte in 2017 hier aandacht aan gegeven wordt waarbij wij als VLP ons afvragen of een 
structurele verlaging in de grootte van 40 tot 75 euro verlaging mogelijk is. En hier dienen wij dan ook 
een motie voor in en die heet “Onderzoek verlaging lokale lasten”. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Draagt het college op te onderzoeken of een structurele lastenverlaging van 
circa 40 tot 75 euro per gezinshuishouden haalbaar is en deze verlaging vervolgens te betrekken bij 
de behandeling over de extra financiële ruimte vanaf 2017, beraadslaging besteding middelen in de 
bestemmingsreserve nog te bestemmen bedragen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Onderzoek verlaging lokale lasten”, 
motie nummer 1.  
 
De heer BROUWERS: Onlangs heeft het museum haar deuren weer geopend en maakt het historisch 
informatiepunt onderdeel uit van het West-Brabants archief. Wij en meerdere Roosendalers vinden het 
jammer dat de studiezaal van het Roosendaals archief niet geopend is op zaterdag voor historisch 
onderzoek, stamboomonderzoek of diverse informatie opvragen. Een openstelling op de zaterdagen 
van 10.00 tot 16.00 uur zou in de ogen van de VLP met relatief beperkte middelen dan ook wenselijk 
zijn. Dan wil ik nu graag het amendement indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS:  Amendement “Zaterdag openstelling studiezaal historisch informatiepunt”. Met 
dien verstande dat er uit de begrotingsoverschotten een structureel budget van 15.000 euro wordt 
toegevoegd aan Programma 2 Leren & Ontwikkelen ten behoeve van de extra openstelling van de 
studiezaal van het historisch informatiepunt van 10.00 tot 16.00 uur. De stortingen van de 
begrotingsoverschotten van de Programmabegroting 2017 in de bestemmingsreserve nog te 
bestemmen bedragen worden derhalve structureel verlaagd met een bedrag van 15.000 euro. 
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 heet “Zaterdag openstelling studiezaal 
historisch informatiepunt”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer De Regt heeft een 
vraag.   
 
De heer DE REGT: Een tweetal vraagjes over dit amendement, voorzitter. Op de eerste plaats vraag 
ik me af of er een behoefte onderzoek heeft plaatsgevonden en zo ja hoe en bij wie. En mijn tweede 
vraag is eigenlijk min of meer een opmerking. Heeft u ook nagedacht over de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld met uren te schuiven. Bijvoorbeeld een paar uur van de maandag of van de dinsdag naar 
de zaterdag, zodat het budgettair neutraal kan. 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Allereerst op de eerste vraag, daar heeft geen onderzoek op plaatsgevonden. 
En op de tweede vraag ja wij kiezen voor de zaterdag, maar eventueel in overleg zou het mogelijk zijn. 
Maar dat heeft dan ook weer financiële consequenties, dus daar zullen we naar moeten kijken.  
 
De VOORZITTER: De heer Boons een vraag? 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Brouwers sprak straks over 
arbeidsmigranten. Kan hij mij nog eens even aangeven wat hij daaronder verstaat of wat hij daarmee 
bedoelt? 
 
De heer BROUWERS: Volgens mij zitten wij nu bij de amendementen over historische informatie… 
 
De VOORZITTER: Het is nu het amendement over, het amendement historische nog iets punt, het 
historisch informatiepunt, het HIP. 
 
De heer BROUWERS: Het HIP. 
 
De VOORZITTER: Ja, doe het dan even in tweede termijn. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, wat betreft de overdracht inzake het machinaal maaien op de 
sportparken per 1 januari kunnen we uit de beantwoording van de wethouder constateren dat de btw- 
compensatie voor de begroting 2017 nog niet geregeld was. Maar door onze vragen die we hierover 
gesteld waren dit alsnog gaat gebeuren. Onze dank hiervoor.  We maken ons echter nog wel zorgen 
of het totale budget wel toereikend zal zijn met de nieuwe offertes die door de Roosendaalse 
voetbalfederaties zijn aangevraagd. Wij zullen dit nauwlettend volgen en waar nodig de wethouder 
sport hierover bevragen. Het doet ons zeer deugd dat we voor 2017 weer een mooi wielerevenement, 
een wielertour van de Ladies Tour hebben binnengehaald en wat ons betreft een opmaat naar nog 
mooiere wielertourwedstrijden. Tijdens de Kadernota hebben we al een motie ingediend ter verhoging 
van de beeldkwaliteit voor groen van C- naar B-niveau. Tevens is al door meerdere partijen de 
kwaliteit en het onderhoudsniveau van het grijs aangehaald. Gezien de structurele financiële ruimte 
die vanaf 2017 ontstaat is de VLP van mening dat de verhoging van het kwaliteitsniveau tijdens de 
besprekingen over de financiële ruimte hier onderdeel uit van mag maken. Dan kom ik nu bij mijn 
motie “Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs”. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer BROUWERS: Draagt het college op de raad een voorstel voor te leggen om gefaseerd het 
kwaliteitsniveau groen en grijs van niveau C naar niveau B te verhogen en dit voorstel te betrekken bij 
de behandeling over de extra financiële ruimte vanaf 2017 nog te bestemmen bedragen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet  “Verhogen kwaliteitsniveau groen en 
grijs”. Maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. Ik zeg u even meneer Brouwers als u nog meer 
wilt indienen, uw minuten zijn om. Maar als u ze wilt indienen, dat is efficiënt maar doe dat dan alleen 
het indienen en geen betoog meer er omheen, dan geef ik u wat respijt.  
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik nu over tot de motie voor het indienen van het 
“Onderzoek ontsluiting Tolberg”. Draagt het college op te onderzoeken welke aanpassingen aan de 
huidige infrastructuur voor een betere ontsluiting Tolberg haalbaar en wenselijk zijn en deze te 
betrekken bij de behandeling over de extra financiële ruimte van 2017 nog te bestemmen bedragen.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Onderzoek ontsluiting Tolberg”. 
 
De heer BROUWERS: En als laatste voorzitter, hebben wij de motie “Subsidietoekenning Stichting 
behoud Lambertuskerk Wouw”. Draagt het college op uit het restantbudget maatschappelijke 
initiatieven 2016 10.000 euro beschikbaar te stellen aan de Stichting Behoud Lambertuskerk tezamen 
met een extra toekenning van 5.000 euro voor crowdfunding. In overleg te treden met de Stichting om 
de bezwaarprocedure stop te zetten.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Subsidietoekenning Stichting behoud 
Lambertuskerk Wouw”. Daar heeft de heer Yap een vraag over? Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, niet zozeer over deze specifieke laatste motie. Wel over een aantal andere 
moties over de zinsnede dat u dit voorstel, de diverse voorstellen die u indient wenst te betrekken bij 
de behandeling over de extra financiële ruimte. Ik vroeg me af hoe de VLP die behandeling ziet.  
 
De heer BROUWERS: Wat ons betreft krijgen wij zo snel mogelijk informatie wat er precies aan 
definitieve ruimte mogelijk is en dan kun je kijken van in welke tijdsfase kan het opgezet worden. Wat 
ons betreft beginnen we hier zo snel mogelijk mee om te kijken van hoe staan we en hoe kunnen we 
iedereen erbij betrekken.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel,  meneer Brouwers voor uw termijn. Nu zou de fractie van de VVD 
hebben gesproken maar de heer Van den Beemt is er nog niet en het verzoek was om hem dan naar 
achteren te schuiven afhankelijk van zijn binnenkomst, dat geldt uiteraard voor de eerste termijn. Dan 
ga ik door naar de fractie van D66, de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Wij hebben geen eigen voorstellen, dus ik zie af van mijn termijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u zeer. Ik ga naar de... Het is erg onrustig en nogmaals geen aanleiding 
toe, dus dat is erg storend ook voor de mensen thuis die heel veel geroezemoes horen. De fractie van 
de Partij van de Arbeid, de heer YAP. Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het Oekraïne referendum, de Brexit, de Donald, code oranje. De oude 
organisatie van de politiek loopt op haar laatste benen. Dat zien we ook op lokaal niveau. Zo hebben 
we drie weken geleden de eerste vergaderavond gehad over onze gemeentebegroting. Drie uur 
vergaderen met als resultaat een excuus van een aantal partijen over een onhandige e-mail, maar de 
standpunten die vooraf werden ingenomen bleven onveranderd. Een inhoudelijk debat kwam dus niet 
echt van de grond. Wij vroegen ons af of onze inwoners ons nog kunnen volgen en wij zijn immer wel 
gekozen om ons werk te doen. Dit betekende wat ons betreft de inzet van de ruim 200 miljoen euro 
die is opgenomen in de begroting beoordelen en te bezien waar aanpassingen nodig zijn. Als PvdA 
doen wij dit uiteraard door zo goed mogelijk de deskundigheid uit de samenleving te benutten en 
burgers actief te betrekken bij onze keuzes voor Roosendaal. Onze oproep van drie weken geleden is 
gelukkig wel goed geland in deze gemeenteraad, gooi het debat niet op slot. Dit brengt onze fractie 
gelijk bij het initiatief wat wij samen met GroenLinks hebben genomen, een Burgerakkoord voor 
Roosendaal. Wij vonden dat wij naar aanleiding van de brief van het college niet stil moesten blijven 
zitten, geen pas op de plaats. Maar juist het initiatief moesten nemen om de Roosendaalse inwoners 
te betrekken bij het aangekondigde nieuwe financieel perspectief voor onze gemeente. Wij vragen in 
een motie die ik direct zal indienen allereerst duidelijkheid van de gemeente, van het college. 
Waarover spreken we nu als het gaat om de euro’s. En verder vragen we om inzicht te geven in de 
trends en ontwikkelingen voor de komen de jaren en voor wat voor opgaven we staan. Hiermee 
kunnen we dan aan de slag met onze inwoners om te komen tot een Burgerakkoord in het voorjaar 
waar we als gemeenteraad, volksvertegenwoordigers dan uiteindelijk in een extra raad wat ons betreft 
daarover een besluit nemen. Het nieuw aangekondigde financieel perspectief van Roosendaal geeft 
wat ons betreft ruimte om open te staan voor de deskundigheid uit de samenleving burgers dus actief 
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en beter te betrekken dat levert wat ons betreft betere besluiten, meer betrokkenheid en een breder 
draagvlak op voor besluiten die we hier in de gemeenteraad nemen. Voorzitter, ik dien de motie in 
“Burgerakkoord Roosendaal”. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, we dragen samen met de indieners GroenLinks, VVD, Partij Verhoeven en 
de Roosendaalse Lijst het college op om voor het kerstreces middels een startnotitie inzichtelijk te 
maken welke trends en ontwikkelingen er de eerstvolgende jaren op onze gemeente afkomen met een 
terugblik naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waarbij deze startnotitie zoveel mogelijk 
objectief en waardevrij wordt opgesteld. We vragen het college voor het kerstreces ook inzichtelijk te 
maken wat de financiële ruimte en het nieuw financieel perspectief is voor de komende jaren. En we 
besluiten als gemeenteraad om een besluitvormend proces in drie fasen te faciliteren wat moet leiden 
tot een Burgerakkoord. In dit proces gebruik te maken dus van online en offline raadpleging van onze 
inwoners. De facilitering en vormgeving van dit proces uit te werken in een werkgroep bestaande uit 
raadsleden, college en ambtenaren. En de uitkomst, het Burgerakkoord wat uiteindelijk dus het 
slotstuk van het proces is deel te laten uitmaken van een raadsvergadering uiterlijk wat ons betreft in 
april 2017. Deze motie wordt dus ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, Partij 
Verhoeven en de Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Burgerakkoord Roosendaal”. De heer 
Schijvenaars heeft een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Vraag één, gaat de Partij van de Arbeid-fractie de uitkomsten van het 
akkoord onverkort uitvoeren?  
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, je moet denk ik van goede huize komen hier in deze raad om dat 
akkoord terzijde te leggen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Het antwoord is dus ja. Waarom weet de Partij van de Arbeid-fractie niet 
wat er speelt in de samenleving? 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat lijkt ons onzin. We gaan dit Burgerakkoord samenstellen op basis van 
enkel de informatie die wij dus krijgen van het college dus over de nieuw financieel perspectief waarbij 
we uiteraard als uitgangspunt en volgens mij heeft dat iedere partij hier in de gemeenteraad hun eigen 
idealen, waarden, normen heeft ten aanzien van wat we willen bereiken voor Roosendaal. Is ook in 
ieders verkiezingsprogramma vastgelegd, we hebben het Coalitieakkoord of de 
Bestuursovereenkomst. Ik weet niet welke partij daarop doelde? Ik dacht de VLP. Ja, de VLP die 
vroeg nog een hele rits van 24-uurs vragen die zijn gesteld. Ja ik vind het een vreemde suggestie dat 
u zou stellen dat de PvdA-fractie dan en ook andere politieke partijen hier in de raad niet op de hoogte 
zijn van wat er leeft in de samenleving.  
 
De VOORZITTER: Nog een hele kleine nog, het is geen zelfstandige termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, de laatste, de meest wezenlijke. Hoe belangrijk is het voor uw fractie 
dat het college overtuigend kan aantonen objectief dat er inderdaad sprake is van structurele 
overschotten oplopend tot 5 miljoen euro de komende jaren.  
 
De heer YAP: Voorzitter, we hebben kennis kunnen nemen van de brief van de wethouder financiën, 
kort voor de eerste begrotingsbehandeling. Daar hadden wij vraagtekens bij van hoe hard is dat. 
Volgens mij heeft uw fractie daar ook vragen over gesteld en volgens mij is het dictum in deze motie 
die we nu hebben ingediend helder. College u moet eerst daar duidelijkheid over schetsen hoe dat 
financieel perspectief daadwerkelijk ja waaruit dat daadwerkelijk bestaat, want ik denk dat u daar 
waarschijnlijk op doelt. Eén punt wat u in uw vraag al eerder heeft aangehaald de BUIG-middelen om 
een voorbeeld te geven. Nou, wij vragen ons daadwerkelijk af of dat ook zo hard is als door de 
wethouder in die brief aangegeven.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Mevrouw Van den Nieuwenhof een interruptie? 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de CDA-fractie de 
complimenten aan de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor deze aanzet voor een procesvoorstel. 
We hebben er wel wat vragen bij en die wil ik graag nu stellen omdat u nu deze motie indient. 
 
De VOORZITTER: Interruptie, bij interruptie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Bij interruptie? 
 
De VOORZITTER: Meestal één vraag. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Eén vraag, dan is dat stel uit het Burgerakkoord komen zaken 
waarbij u dan daarnaast niet uw idealen als Partij van de Arbeid niet meer terugziet of ook niet meer, 
of het hele budget wordt al opgesoupeerd door andere zaken dan waar u dan al tijden lang voor vecht, 
meer werk, meer jeugd, meer bestrijden jeugdwerkloosheid. Ik noem maar een paar dingen. Wat gaat 
u dan doen? 
 
De heer YAP: Voorzitter, allereerst kan ik me dat, kunnen wij dat als Partij van de Arbeid ons bijna niet 
voorstellen. Dat is één, maar mocht dat toch het geval zijn, ja voorzitter, we leggen niet voor niets de 
bal hier in eerste instantie bij de samenleving. En ik heb ook gezegd dat daar, uiteindelijk gaan wij in 
de raad hierover en daarvoor zijn we ook gekozen hier allemaal over hoe wij omgaan met het geld met 
de gemeente. En daar gaan we in een extra raadsvergadering over discussiëren dus daar zal u daar 
ons standpunt horen hoe wij aankijken tegen het akkoord wat wordt gesloten. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké. Eén kleine vervolgvraag dan. Dus u ziet dit Burgerakkoord 
dan toch vooral als een soort adviserend document straks, een soort van inspraak. 
 
De heer YAP: Voorzitter… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Laat ik het zo… 
 
De heer YAP: Voorzitter, nou ik denk dat dat dan weer te vrijblijvend is omschreven. Kijk waar het om 
gaat is dat je en daarom wordt dat ook gevraagd hier in de gemeenteraad vanavond dat je bij de start 
als je dus richting die stad gaat dat je goede afspraken maakt over wat ga je met de stad bespreken. 
Op welke wijze is daar beïnvloeding op mogelijk om juist dit soort zaken te voorkomen dat je de 
inwoners moet teleurstellen. Want vandaar ook dat er wordt gevraagd om facilitering en vormgeving 
van het proces dus ook met duidelijke afspraken. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Laatste vraag, kleine vraag. Dus u ziet het niet als een 
adviserend document, maar ook niet als een bindend document. Het is eigenlijk voor ons een beetje 
onduidelijk wat u er precies mee wilt. Maar goed daar komen we misschien wel uit. 
 
De VOORZITTER: Ja, onder de dinerpauze. 
 
De heer YAP: Nou ja, voorzitter, ik heb geprobeerd of wij hebben dat geprobeerd in die motie te 
vervatten u kunt het eigenlijk zien, u heeft dat ook eerder geprobeerd de motie interactie met de 
samenleving dat ging over een klein budget waarin je toch hebt gevraagd namens het CDA en 
namens een meerderheid van deze gemeenteraad om de samenleving meer te betrekken bij zaken 
die wij hier in de gemeenteraad doen, zaken die de gemeente doet. Daar hebben we toen een keurig 
stadsgesprek over gehad in De Kring onder meer. En op basis daarvan zijn ook allerlei initiatieven 
uiteindelijk verzameld om te komen tot. En ik denk dat we nu de kans hebben als blijkt dat het college 
kan waarmaken wat het heeft gezegd dat er miljoenen zijn in te zetten, want er wordt ook gezegd in 
de brief dat er wellicht de overweging is om een aantal reserves om te zetten gewoon in uitgeven voor 
Roosendaal. Ja, dan heb je wel iets over om te praten. 
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Brouwers tot slot. 
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Yap u geeft aan in uw besluitvormingsproces 
om gebruik te maken van online en offline raadpleging van inwoners. Bedoelt u daar alle inwoners 
mee of denkt u dan aan bijvoorbeeld een democratische, een demografische verspreiding in dorpen 
en wijken. 
 
De heer YAP: Sorry dat laatste verstond… Democratische? 
 
De heer BROUWERS: Demografische verspreiding dat iedere… 
 
De heer YAP: Demografisch. 
 
De heer BROUWERS: Inwoner in wijken en dorpen.  
 
De heer YAP: Ik denk dat dat een vraag is voor die werkgroep om uit te werken. Ja, de uitwerking van 
deze motie is een vervolgstap. En ik denk dat alle suggesties welkom zijn. En ik denk aan inderdaad 
de inzet van digipanel. Daarnaast hebben we via de buurtmonitor, vitaliteitskaart en zo ook heel veel 
informatie. We hebben de Wijkteams waar we informatie kunnen ophalen en uw suggestie als dat uw  
suggestie zou zijn om ook te kijken naar demografische verspreiding. Prima. Ik denk dat dat onderdeel 
is van de verdere uitvoering.  
 
De VOORZITTER: U kunt verder. 
 
De heer YAP: Voorzitter, in de eerste begrotingsraad hebben we ook aangegeven in hoofdlijnen te 
kunnen instemmen met de begroting. We hebben kennis inmiddels in de tussentijd kunnen nemen van 
de uitvoering motie “Sluitende aanpak verwarde personen” en de motie “Citymarketing”. Nou daar 
zullen we ook in de raadscyclus verder op terugkomen. Vanavond hebben we ook nog een aantal 
andere initiatieven die we hier willen indienen. Allereerst het amendement “Lastenverlichting” wat de 
PvdA en VLP een logische keuze lijkt om de woonlasten omlaag te krijgen, om de lasten in het 
algemeen omlaag te krijgen. Tijdens de politieke beschouwingen eerder dit jaar is er aandacht al 
gevraagd voor deze lastenverlichting. Daar is deels gehoor aan gegeven om het te verlagen naar 0,8. 
wij kunnen gelet op die overschotten, of wij zouden graag zien gelet op die overschotten dat dat wordt 
teruggebracht naar 0% voor deze bestuursperiode. In het amendement kunt u keurig zien wat dat 
eventueel gaat kosten, waarbij het altijd, waar wij als PvdA en VLP nog wel de opmerking willen 
maken dat ja die lagere opbrengsten altijd indicatief zijn omdat natuurlijk nooit zeker is wat we onder 
de streep ieder jaar binnenkrijgen, voorzitter. Dus bij deze  het amendement  “Lastenverlichting” dat 
we als toevoeging willen hebben aan beslispunt 1 dat de gemeentelijke belastingen gedurende de 
huidige bestuursperiode jaar 2017 en 2018 niet geïndexeerd worden met 0,8%, maar hanteren van de 
nullijn. De stortingen van de begrotingsoverschotten van de Programmabegroting 2017 in de 
bestemmingsreserve nog te bestemmen bedragen worden derhalve verlaagd met een totaalbedrag 
van  272.000 euro ter dekking van deze lastenverlichting. Voorzitter, ingediend dus door de PvdA en 
de VLP. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Lastenverlichting”.  
 
De heer YAP: Tot slot, voorzitter, nog twee moties ook al aangekondigd tijdens de eerste 
begrotingsraad. Allereerst de motie “Welkom in Roosendaal”. Ik kan het kort samenvatten als een 
welkomstpakket voor nieuwe inwoners en een speciale attentie voor pasgeborenen. Deze motie wordt 
ingediend door de Partij van de Arbeid, de Nieuwe Democraten, de VLP en Partij Verhoeven. Wij 
dragen het college op een viertal punten. Omwille van de tijd wil ik… Mag ik ze alle vier nog 
voorlezen? 
 
De VOORZITTER: Ja, toch maar even het dictum om de zuiverheid ook voor de kijkers en luisteraars 
thuis. 
 
De heer YAP: Oké, de motie  “Welkom in Roosendaal”. We dragen het college op: 
1. Om in samenwerking met de VVV en Roosendaalse samenleving een Roosendaals 
welkomstpakket samen te stellen en dit aan te bieden aan iedere nieuwe Roosendaalse inwoner, met 
een speciale attentie voor pasgeborenen. 
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2. De uitgifte van het Roosendaals welkomstpakket te laten verzorgen door 
Publiekszaken/Burgerzaken in samenwerking met de Roosendaalse VVV.  
3. De kosten voor het welkomstpakket te financieren uit de reguliere middelen die hiervoor 
beschikbaar zijn zoals het representatie en het communicatiebudget en waar nodig aan te vullen uit 
de bestemmingsreserve investeringsimpuls economie.  

4. Het uiteindelijke Roosendaals welkomstpakket te presenteren tijdens de eerstvolgende 
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente en te overhandigen aan een nieuwe inwoner. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Welkom in Roosendaal” en de heer De 
Regt heeft een vraag. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Als ik zelf een cadeautje weggeef dan kijk ik toch even 
naar het prijskaartje wat iets kost. Heeft u een indicatie wat dit gaat kosten? 
 
De heer YAP: Voorzitter, zeker. Ik heb daarover met de afdeling Burgerzaken over gesproken. Daar is 
in het verleden door ons als gemeente echt met de kaasschaaf overheen gegaan. Het ging geloof ik 
over een paar duizend euro. Maar ik denk juist dat de motie zoals we nu hebben geformuleerd juist 
die samenwerking zoekt met bewoners, bedrijven, instellingen dat het wellicht de gemeente haast 
niets gaat kosten. Hooguit wat administratiekosten om op te zoeken wie die nieuwe inwoner is en wie 
die pasgeborene is. Dus ik denk dat dat minimale kosten zijn, minimale extra kosten laat ik het zo 
zeggen. 
 
De VOORZITTER: Oké. En dan heeft u dacht ik nog een concept-motie. 
 
De heer YAP: Voorzitter, tot slot de laatste motie die we vanavond indienen. De motie “Geen kind mag 
opgroeien in armoede”. We hebben drie weken geleden verwezen naar de 100 miljoen euro die vanaf 
2017 structureel naar de gemeente toekomt van het Rijk en beschikbaar is om met name kinderen, 
aan kinderen te besteden die nu opgroeien in armoede. Uiteraard willen we dat doorbreken en het 
past ook goed bij de eerdere motie die in deze gemeenteraad is aangenomen “Van vangnet naar 
uitweg” die nog moet worden uitgewerkt in beleid van dit college. We dienen de motie in samen met 
GroenLinks, D66, de Nieuwe Democraten en de SP. En we dragen daarbij het college op om op korte 
termijn, in combinatie met de uitvoering van de motie “Van vangnet naar uitweg” naar de raad te 
komen met een kindpakket, een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te bestrijden, 
waarbij duurzame resultaten worden geboekt, waarbij:  
1. De gedefinieerde doelgroep kinderen in armoede niet beperkt wordt tot kinderen uit 
bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van ouders 
in de schuldhulpverlening.  

2. Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor de 
bestrijding van armoede om te komen tot een integrale aanpak. 

3. Het geld terecht komt bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft hoe zij 
deze kinderen bereikt. 

En 4. Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te 
kunnen participeren. En waarbij de PvdA er alvast op wil wijzen dat we op 12 december hier een 
politiek café over organiseren. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Geen kind mag opgroeien in armoede”. 
En de heer Brouwers heeft een vraag.  
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is aan meneer Yap. Meneer Yap, is dit een 
nationale motie die ingediend wordt bij alle begrotingsbehandelingen? Ik ben hem afgelopen dinsdag 
in exact dezelfde motie dezelfde motie al tegengekomen in Bergen op Zoom en ik begreep dat die 
vanavond ook al in Oud- en Nieuw-Vossemeer ingediend wordt. 
 
De heer YAP: Oud- en Nieuw-Vossemeer. Nou, voorzitter, goed dat u zo goed heeft opgelet in Bergen 
op Zoom, want u begrijpt dat de PvdA daar ook nauwe contacten heeft met de PvdA-fractie in Bergen 
op Zoom. Het is allereerst inzet van nationale middelen en lokaal wordt gevraagd om met plannen te 
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komen vandaar ook dat deze motie in ieder geval wat ons betreft ook in Roosendaal wordt 
aangenomen.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog een vraag. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Binnenkort komt het rekenkamer onderzoek inzake het 
armoedebeleid. Heeft u overwogen om deze te bewaren tot dat document, dat misschien meer 
passend is dan bij de begrotingsbehandeling. 
 
De heer YAP: Nee, voorzitter, ik denk niet dat het passend is om een pas op de plaats te maken als 
het gaat om dit soort onderwerpen. Nogmaals het Rijk, de Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
mevrouw Klijnsma heeft gemeentes overigens in samenspraak met de VNG uitgedaagd om zo snel 
mogelijk met goede plannen te komen, liefst voor 1 januari. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat 
deze motie ook vanavond in onze raad wordt aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan vervolgens kijk ik naar de heer Schijvenaars van de 
fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Zijn wij bang voor de inwoners van Roosendaal? 
Bang om keuzes te maken? Bang om te doen wat goed is voor Roosendaal? Bang om ons werk te 
doen? Nee, de Nieuwe Democraten zijn niet bang. Angst is een slechte raadgever. U, wij werken met 
belastinggeld van onze inwoners en u zet het geld op de bank terwijl noodzakelijke uitgaven, 
onderhoud, beheer, werk, zorg, armoede en vele andere zaken gewoon verlaagt of oppot. Resultaat u 
bent financieel miljonair terwijl de gewone mensen de dupe zijn. Zij zijn en voelen zich misleid en 
nauwelijks gehoord. De reserves puilen uit, de maatschappelijke onvrede ook. En u gaat opnieuw 
terug naar de mensen toe om te vragen wat ze willen? Meent u dat nu echt serieus? Heeft u nog 
steeds niet door wat ze willen? Denkt u dat de mensen u nog serieus nemen? Ze hebben op u 
gestemd in de verwachting en de hoop dat u tenminste een deel van uw beloftes zou nakomen. Denkt 
u dat ze dom zijn? Dat ze misleid willen worden? Nog steeds niet door wat de mensen willen? Het zijn 
dezelfde mensen die elke dag met bloed zweet en tranen keihard werken om vervolgens ons een deel 
van hun geld toe te vertrouwen. En het is aan ons om dat belastinggeld sober en nuttig uit te geven. 
De mensen willen dat hun omgeving schoon heel en veilig is. Doen we dat? We laten onze mensen in 
de steek met slecht onderhoud en beheer. En de vele andere voorbeelden die al eerder zijn genoemd. 
Het is deze gierige manier van besturen die heeft gezorgd dat de geldkluizen van Dagobert Duck 
overlopen. Hij is rijk en de rest is arm.   
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik was even nieuwgierig of de heer Schijvenaars is eigenlijk 
degene die zegt dat de legitimiteit van de gemeenteraad on druk staat vanwege een lage opkomst. En 
juist is dat Burgerakkoord bedoeld om mensen aan te haken die misschien niet gestemd hebben. Dus 
wat is uw visie daarop. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is een hele fundamentele vraag. Dank daarvoor. We zijn het met 
elkaar eens dat we eigenlijk als gemeenteraad niet meer serieus representatief kunnen zijn. Maar we 
zijn wel gekozen op dit moment en door die keuze en door de middelen die zijn gevormd hebben wij 
de verantwoordelijkheid om beleid te maken, het beleid uit te voeren vanuit onze overtuiging vanuit 
onze achterban. Dat is onze verantwoordelijkheid en daarbij is het uiteraard altijd zo dat iedereen 
Partij van de Arbeid doet dat dagelijks geloof ik de thermometer in de samenleving hangt. Prima, dat 
doen wij ook en daarom weet je wat er speelt. Maar om nu vlak voor het jaar van de verkiezingen 
Sinterklaas te gaan spelen van kijk eens we hebben hier een hele mooie taart wie wil er een stukje en 
wil je met of zonder slagroom? Ja, dat is makkelijke politiek bedrijven en daar houden wij niet van, 
voorzitter. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja u begon met te zeggen dat we het eens zijn dat wij niet meer 
serieus representatief zijn. Dat was niet wat ik zei, want ik voel me wel degelijk serieus representatief 
voor mijn eigen kiezers. Dus uw betoog wat u daarna houdt ja dat heeft voor mij dan eigenlijk niet zo 
heel veel impact meer. Het punt is inderdaad dat je mensen wilt betrekken en de thermometer in de 
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samenleving houden ook voor mensen die misschien niet zijn aangehaakt. Dat is mijn mening 
daarover. En ja, u kunt daar misschien nog iets aan toevoegen. Maar? 
 
De VOORZITTER: Nou ja, het is wel een interruptie is een vraag en geen uitnodiging tot opvattingen 
en hele betogen. Dat is niet een interruptie. Dus u kunt dit negeren en doorgaan meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Eerst hebben wij als politiek het geld afgepakt van onze 
inwoners en nu gaan we dat in kleine stukjes teruggeven met veel show en bombarie eromheen. Ik zei 
het net al we gaan Sinterklaas spelen in het jaar voor de verkiezingen. Campagne voeren met 
belastinggeld. In Nederland is er een mooi spreekwoord wat dat prima beschrijft. Dat is iemand een 
sigaar uit eigen doos presenteren. En tweede spreekwoord wat het gevoel van veel mensen prima 
beschrijft is de sigaar zijn. Dan over de begroting. We kennen maar een zeer bescheiden 
begrotingsoverschot van een tonnetje of 6 omdat we niet doen wat we moeten doen. We houden geld 
over. Roosendaal heeft alleen maar torenhoge reserves omdat we geen plannen uitvoeren die onze 
mensen verder helpen. Roosendaal heeft alleen maar incidentele meevallers omdat het Rijk heeft 
gekozen voor een ander verdeelmodel BUIG, dat is het eerlijke verhaal. Wethouder Schenk heeft ons 
in de aanloop van deze begrotingsbehandeling haar waarheid verteld over haar kennis van de 
afspraak tussen coalitie en college over de aanpak vanavond. Wethouder Theunis heeft ons 
herhaaldelijk het bos in willen sturen en op het verkeerde been willen zetten dat er structurele 
overschotten zitten in het verdeelmodel. Voorzitter, het klopt niet. Maar daar hebben we het over 
gehad met elkaar. We hebben de volgende moties en u kunt ze eigenlijk wel dromen. Dat ze nooit een 
meerderheid kunnen krijgen door de afspraak van de coalitiepartijen is helaas ook een feit. Het 
excuus van deze partijen eerder gemaakt is obligaat en politiek. Motie 1 ‘Structureel verhogen 
kwaliteitsniveau”. Ik geloof dat hier een unanieme meerderheid voor is. U mag het vanavond laten zien 
bij de stemming. Het dictum van deze motie luidt: Het vigerende beleid Verbindend Beheren zo wordt 
aangepast dat uiterlijk 2020 gaat gelden kwaliteitsniveau A voor de centra, ontsluitingswegen en 
parken en kwaliteitsniveau B voor de rest. Twee, het college deze beleidswijziging doorvoert in de 
toekomstige beheerkalender 2019 - 2022 waarbij structurele dekking wordt gevonden in de 
meerjarenbegroting 2017. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8, heet “Structureel verhogen kwaliteitsniveau”. En 
de heer Yap heeft hierover een vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. De PvdA heeft u eerder uitgedaagd om dit soort voorstellen in te 
dienen met een deugdelijke dekking. Nu legt u het eigenlijk toch weer in handen van het college en ik 
begrijp niet zo goed dan dat u nu zegt er moet maar structurele dekking gevonden in de 
meerjarenbegroting. Hoe ziet u dat. Kunt u dat wat nader toelichten? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Weer het knopje vergeten. Als je kijkt naar de begroting zoals die voorligt 
dan hebben we in 2017 een structureel begrotingsoverschot van een tonnetje of 6 oplopend tot 1,4 in 
de komende jaren. Als je kijkt naar de hoeveelheid reserves bestemmingsreserves alleen al is 20 
miljoen euro. Algemene reserves alleen al is 20 miljoen euro. Als we vervolgens ook met elkaar de 
techniek gebruiken zoals eerder is gedaan om de investeringen te gaan kapitaliseren dan hebben we 
meer dan geld genoeg om gelijk met elkaar die afspraak te maken om te komen tot dat hogere 
kwaliteitsniveau. En ja dat gaat miljoenen kosten ja.  
 
De heer YAP: Maar, voorzitter, ik zie dat dan niet terug in uw motie. Geef dan aan waar we het 
vandaan moeten halen, want dat zou een duidelijke keuze zijn. Nu is het voor de PvdA-fractie maar 
gissen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als u er behoefte aan heeft om het specifieker te maken dan 
kom ik straks in de schorsing graag bij u langs. Voorzitter, een andere motie heet “Onderzoek 
Roosenpas”. Met elkaar kunnen we constateren dat de tweedeling in de samenleving een ernstige 
bedreiging is. We willen de stad zijn van de menselijke maat waarin iedereen mee kan doen en het 
beleid mag op geen enkele wijze stigmatiserend zijn. Besluit, drie: Punt 1: Het college een onderzoek 
doet naar mogelijkheden van een Roosenpas gebaseerd op succesvolle passen elders in Nederland. 
Besluit 2: De raad hierover voor 1 mei 2017 te informeren via een raadsmededeling. Besluit 3: De 
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eenmalige kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van het overschot meerjarenbegroting 2017 
en/of de beschikbare reserves. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 9 en heet “Onderzoek Roosenpas”. En wederom een 
vraag van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, u begon uw inleiding van uw betoog vanavond geen Sinterklaas spelen 
en al die overschotjes het valt eigenlijk allemaal wel mee, want dat is ook nog niet duidelijk. Nu heeft u 
twee moties ingediend waarvan de eerste motie over het structureel verhogen van het kwaliteitsniveau 
dat dat wel wat geld gaat kosten gaf u net aan. Houden we dan nog wel geld over voor uw tweede 
motie. Want ook daarin zegt u dat moeten we maar ergens vinden in het overschot 
meerjarenbegroting en/of de beschikbare reserves. Ook daarin is het toch handiger dat u wat meer 
richting geeft, want heeft u dan ook enig idee of u als motie 1 wordt aangenomen of motie 2 dan nog 
kan worden uitgevoerd. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: In de begroting staat dat het risico voor reserve capaciteit is ongeveer even 
een bedrag grootte van 14 miljoen, dat is het risico. De bestemmingsreserve is 20 miljoen, de 
algemene reserve ook 20 miljoen. Stel nu al dat het college al de plannen gaan uitvoeren, wat ze al 
vele jaren niet doen overigens, dan komen we niet aan die bestemmingsreserve zelf. Maar dan 
pakken we het uit de algemene reserve die ook 20 miljoen is. En als je dan kijkt naar datgene wat 
nodig is voor de weerstandscapaciteit dan heb je nog steeds netto 6 miljoen euro over.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank. Maar zet dat dan gewoon in de motie waar u het, waar u de dekking 
vandaan haalt. Want nu geeft, nu verwijt u het zelf wat u raadsleden al vaker heeft gedaan en het 
college ook vaker doet door te zeggen van ja zoek het maar in de overschotten. Terwijl u altijd heeft 
gezegd als er plannen zijn moet er wel een dekking zijn en nu laat u het ook een beetje zweven in het 
midden.  
 
De SCHIJVENAARS: Voorzitter, we geven precies aan waar het geld ligt. De volgende motie “Impuls 
Smart Retail City”. Dit gaat over een stabiel en snel wifi-netwerk in onze binnenstad. Besluit het 
college van de gemeenteraad de opdracht en het mandaat krijgt om voor 1 april 2017 de 
implementatie te laten verzorgen van een lokaal wifi-netwerk. De kosten hiervan ten laste te brengen 
van het overschot meerjarenbegroting 2017 en/of de beschikbare reserves.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 10 en heet “Impuls Smart Retail City”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: De volgende motie luidt “Mandaat Bewoners(platforms)”  
Het is nogal druk geworden in de wijken en dorpen, voorzitter. Iedereen is goedwillend maar het wordt 
niet echt overzichtelijker of toegankelijker. Besluit, 4 beslispunten:  
1. Het college voor 1 april 2017 zorgt voor een zeer overzichtelijk spoorboekje waarin precies staat 
beschreven welke persoon en of organisatie voor welk belang en doel verantwoordelijk is met welke 
bevoegdheden en middelen.  
2. Er op basis van ditzelfde spoorboekje er een raadsvoorstel gaat komen waarin de ambtelijke, 
bestuurlijke en organisatorische drukte tot een minimum wordt beperkt. 
3. Vervolgens een proef wordt voorbereid in enkele dorpen, wijken of buurten met het verankeren van 
de participatie binnen de kaders van maximale democratische legitimiteit. 
En tot slot besluit voor de nog nader te bepalen kosten van deze proef te putten uit het overschot 
meerjarenbegroting 2017 en of de beschikbare reserves. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt  nummer 11 en heet “Mandaat Bewoners(platforms)”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan de motie “Het verdeelmodel 2017 biedt incidentele meevallers maar 
geen structurele overschotten”. En ja de techniek van het verdeelmodel is buitengewoon lastige 
materie maar de enorme omvang van deze gelden in combinatie met de risico’s vereist wel heel veel 
terughoudendheid. In ieder geval mogen incidentele meevallers nooit worden gebruikt voor structurele 
uitgaven. We kunnen vaststellen dat er geen goed onderbouwde raming is van de volumes. En 
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spreekt uit: 1. De verwachte meevallers in het verdeelmodel omringd zijn met veel onzekerheden en 
risico’s, er daarom nooit sprake kan zijn van een bijdrage aan een structureel overschot in de 
meerjarenbegroting 2017. Spreekt uit dat punt 2: Deze verwachte meevallers daarom nooit gebruikt 
mogen worden als dekking voor structurele uitgaven en verplichtingen voor de komende jaren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 12 en heet “Het verdeelmodel 2017 biedt incidentele 
meevallers maar geen structurele overschotten”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan de laatste motie die luidt “Wees eerlijk en schep geen valse 
verwachtingen”. Het gepresenteerde structurele overschot is een direct gevolg van het oppotten van 
het geld in plaats van het besteden. En wanneer wij bijvoorbeeld onderhoud en beheer beter hadden 
gedaan op een gewenst hoger niveau was er nooit zo’n overschot geweest. En dat geldt ook bij 
armoedebestrijding, zorg en andere zaken. Maar een bestuur dat stuurt op financiële overschotten per 
definitie zorgt voor maatschappelijke tekorten. Dat de gemeente beter eerst moet zorgen dat de basis 
op orde komt voordat de samenleving wordt uitgenodigd om mee te denken over de besteding van 
feitelijk onbestaande overschotten. Spreekt uit dat de inwoners van Roosendaal 
volksvertegenwoordigers willen die verantwoordelijkheid nemen voor populaire en impopulaire 
maatregelen en spreekt uit dat de inwoners van Roosendaal volksvertegenwoordigers willen die een 
eerlijk verhaal willen en geen valse verwachtingen scheppen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 13 en heet “Wees eerlijk en schep geen valse 
verwachtingen”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik dank u hartelijk, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Vervolgens ga ik naar, kijk ik naar de fractie van GroenLinks, mevrouw 
Koenraad. Behoefte? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nee. 
 
De VOORZITTER: Meneer Verhoeven van de Partij Verhoeven? En dan last but not least. We hebben 
gewacht op de binnenkomst van de heer Van den Beemt. Althans, als de VVD de eerste termijn wil 
gebruiken. En u zult bijgesproken zijn door uw fractiegenoten gericht op de wijzigingsvoorstellen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik was eerlijk gezegd nog niet bijgesproken door 
de fractiegenoten, want we wilden de orde van de vergadering niet verstoren natuurlijk.  
 
De VOORZITTER: Nee, u kunt ook even… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, om te beginnen willen we enkele vragen stellen. Een vraag 
over jongeren. Het is goed dat er hbo komt in Roosendaal maar we hebben meer nodig dan dat. Als 
we kijken naar de Woonagenda bijvoorbeeld en de extra aandacht daarin voor jongeren. Nou, de 
Roosendaalse VVD heeft behoefte aan een update van het college met betrekking tot de stand van 
zaken rondom jongerenhuisvesting. Om te zien of er meer aandacht voor nodig is. Maar ook 
bijvoorbeeld over de vrije tijd van onze jeugd hebben een vraag. Hoe staat het met de evenementen 
zoals bijvoorbeeld festivals. We hoorden iets in de wandelgangen over een bevrijdingsfestival. Kan 
daar iets gebeuren. Daarnaast voorstel, voorzitter, er zijn moties aangenomen over VVV, 
verwijsborden, toiletten, fietsnietjes, vuilnisbakken. Kunt u nog eens uitleggen wat nu wanneer gaat 
gebeuren en wordt het niet tijd om meer geld te gaan besteden aan het VVV. Zoals bekend stoort de 
VVD zich enorm aan de rotzooi rondom vuilcontainers. Ook VLP heeft daar al iets over gezegd 
vanavond. Op welke wijze gaan we dat probleem oplossen en heeft het college daarbij extra geld 
nodig. Dat is opnieuw een vraag. En onze laatste vraag in dit korte vragenrondje voorzitter, er worden 
allerlei maatregelen genomen met betrekking tot sportverenigingen zoals bijvoorbeeld ontheffing of 
nou ja ontheffing van OZB. De VVD wil het college oproepen om scouting in dit soort kwesties, in dit te 
behandelen als de sportverenigingen. En ziet u daartoe mogelijkheden. Bent u bereid dit te doen. 
Voorzitter, dit volgt allemaal natuurlijk vanuit de bijeenkomst van 20 oktober waar onze fractie aan had 
gegeven akkoord te gaan met de begroting 2017. In die begroting zijn vrijwel alle moties en 
amendementen die dit voorjaar zijn aangenomen meegenomen. Als we dat samenvatten mogen we 
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stellen dat volgend jaar de lasten omlaag gaan, dat de kwaliteit van de leefruimte omhoog gaat en dat 
we een mooier en gastvrijer centrum gaan krijgen. Natuurlijk kan alles altijd beter, maar deze stappen 
vooruit tonen aan dat dit college geen lucht verkoopt maar onze gemeente vooruit helpt. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Van den Beemt u wilt eventueel nog moties 
indienen voor eventueel de scoutinggroepen? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, hoewel de vraag al een paar minuten geleden was dus ik niet 
weet of ik van u nog mag beantwoorden. 
 
De VOORZITTER: Ja, heel kort. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Want dat is al eerder gebeurd, geloof ik, vanavond. Als wij geen 
bevredigend antwoord krijgen dan zullen wij een motie overwegen. Voorzitter, zoals in de vorige 
bijeenkomst ook was aangegeven was de VVD van mening dat nieuwe meevallers niet nu overhaast 
uitgegeven moeten worden, maar dat we daar met elkaar politiek en samenleving zorgvuldig naar 
mogen kijken. Daarom hebben wij ook aangegeven de motie Burgerakkoord van de heer Yap en 
mevrouw Koenraad te ondersteunen en mee in te dienen. Zoals aangegeven zal de VVD niet op 
voorhand met extra moties en amendementen komen. Ons hele wensenlijstje leek in juni verwerkt te 
zijn in deze begroting en over de nieuwe meevallers willen we eerst nadenken. Toch kan het zijn dat 
wij voorstellen, steun geven aan voorstellen van andere fracties. Met name als u voorstellen doet die 
meegenomen kunnen worden als inpunt van de besprekingen die al dan niet via een Burgerakkoord 
gaan komen. Anders gezegd de moties die het college verzoeken scenario’s uit te werken zijn voor 
onze fractie kansrijker dan opdrachten om structureel fondsen vrij te maken. In onze tweede termijn 
zullen wij proberen op voorstellen die vanuit de raad komen te reageren.  
 
De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt, ja ik, dan zal ik u even bijpraten als uw fractiegenoten dat 
niet doen. In de eerste termijn hebben we echt gezegd dat we ons toespitsen op, qua eerste termijn 
op de wijzigingsvoorstellen die u zelf zou hebben ingediend. Ik wil toch vragen om daar de focus op te 
houden, want anders dan doen we de avond van twee weken geleden over.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. O dan heb ik de mededeling in iBabs verkeerd 
gelezen denk ik. Iedere fractie heeft in de eerste termijn een spreektijd, zuivere, van vijf minuten 
interrupties zijn toegestaan. Er staan helemaal geen beperkingen in meneer de voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Wendt u tot… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Maar ik sluit af. 
 
De VOORZITTER: De griffier morgen die zal u uitleggen wat daar staat. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ik vermoed niet dat ik dat ga doen, voorzitter. Ik sluit af zoals ik al zei. 
Tenslotte, twee weken geleden hebben we het ook al gezegd er was bij de behandeling van de 
Kadernota sprake van een brede samenwerking om het beste voor onze bewoners en onze 
ondernemers te bereiken. Wij hopen net als in juli in een hele goede samenwerking met veel andere 
partijen en de voorzitter, positieve stappen vooruit te kunnen zetten. Voor onze bewoners, voor onze 
ondernemers en voor onze prachtige gemeente. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dit betekent dat wij de eerste termijn van de zijde van u raad 
hebben behandeld. Nu hoor ik dat half zes de pitten aan staan. We kunnen nog net een eerste rondje 
college doen wat betreft vragen en reactie op de moties en amendementen dat lijkt mij doenlijk als we 
eventueel een uitloop hebben, kijk even naar de griffie als 17.45 uur ook nog kan dat het eten dan niet 
staat te verpieteren dan doen we nu gauw een eerste ronde van de zijde van het college.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 



 
 
 

Verslag raadsvergadering 10 november 2016     pagina 19 
 

De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Graag even een punt van orde. U bent zelf liefhebber dat afspraken zoals 
ze zijn gemaakt dat die worden nagekomen. U gaat nu zelf voorstellen om een afspraak niet na te 
komen. Ik vind dat niet consequent.  Maar veel belangrijker, voorzitter, op het moment dat het college 
gaat komen met een eerste termijn dan willen we natuurlijk wel met het college gelijk het debat 
ingaan. En dan krijgen we daarna weer de discussie van jongens nu moeten we even stoppen want 
het eten staat te pruttelen. Ik vind, voorzitter, dat we ons moeten houden aan de afspraken die u zelf 
vanavond tot zes keer toe heeft herhaald en de afspraak is na de termijn van de fracties gaan wij eten.  
 
De VOORZITTER: Ja, u bent weer te snel en te voorbarig met uw conclusies. Het was een voorstel 
van mij aan de raad. En als u zegt van nee, wij houden, dan gaan we nu schorsen en dan dat eten 
komt wel en dan gaan we nou laat ons zeggen 18.30 uur weer door. Maar het is een voorstel die ik 
heb gedaan en als dat in de meerderheid van u raad geen genade vindt nou even goede vrienden. 
Dus het is niet dat ik het wil, ik leg het u voor wat betreft proces economie. Als u zegt van nou we 
gaan schorsen maar dat gaan we dan nu doen want dat is dan wel een logisch moment. Ja? 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, wij gaan graag gewoon gelijk door en kijken wel tot hoever het komt. 
 
De VOORZITTER: Ja, nou ja goed laat ons zeggen van wie… De bode knikt, maar ik weet niet goed 
wat dat betekent… 
 
De BODE: Er is nog geen eten. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat weet ik ook dat er nog geen eten is. Nee, luister vindt u dat het college nu 
aansluitend zijn eerste termijn kan geven ja of nee? En wie niet voor is, ik draai het eens even om, wie 
daar op tegen is die kan even de hand in de lucht steken. De heer Schijvenaars is tegen, nou dan 
bent u de enige. Meneer Yap is ook tegen. Dat zijn er twee op de 35, twee fracties oké, dan zijn het er 
vier op de 31 oké. Dan gaan we het snel doen. We beginnen met wethouder Theunis ook vanuit zijn 
overkoepelende portefeuille financiën en dan gaan we de rij zo af. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Korte reactie op een amendement en een paar moties. 
Daarvoor even beantwoording van een vraag van de heer Van den Beemt. Terechte vraag over de 
OZB. Hij heeft volgens mij de vragen al gesteld bij de Kadernota over de wijk- en buurthuizen, daar 
komen de scoutinggroepen bij. Op grond van die vragen hebben wij een inventarisatie gehouden van 
buiten de sportverenigingen welke verenigingen, instanties zouden hier van deze maatregelen nog 
meer profiteren. Onderzoek hebben we gedaan en de structurele die daarmee gepaard zijn zijn 
20.000 euro. En we kijken naar een voorstel dat we dat als college kunnen oplossen en kunnen 
voordragen. Wordt aan gewerkt, dus daar zie ik goede mogelijkheden dat we dat gewoon gaan doen. 
Dan een reactie op ons eerste amendement 3, amendement “Lastenverlichting”. Dat is over periode, 
over twee jaar om te komen tot lastenverlichting, voorstel van de Partij van de Arbeid en VLP. Ik zou 
dat willen ontraden en wel om de volgende reden. Als je kijkt naar het voorstel leidt dat tot een 
lastenverlichting per huishouden snel gerekend van ongeveer 7 tot 8 euro. Dat vind ik nou niet van die 
grote bedragen. In de begroting zit al een substantiële lastenverlichting van per huisgezin van 40 euro. 
Bent u in het gelukkige bezit van een hond dan is dat nog eens een voordeel van 60 euro, loopt dat op 
tot maar liefst 100 euro. Dat zijn bedragen waar het natuurlijk over gaat. En ik wil het amendement ook 
koppelen aan mijn reactie op motie nummer 1 naar het onderzoek van de Verlaging van de lokale 
lasten. Ik denk dat dat iets substantieels is. Ik zie die motie ook als een richtinggevende motie, 
opdrachtgevende motie aan het college, maar ook aan de werkgroep. Dan kijken in dat proces wat we 
ingaan om dan inderdaad te kijken van wat voor lastenverlichting zit er nog meer in dat vat en waar 
gaat het dan echt over. Nogmaals amendement 3 zou ik zeggen doe dat even niet, richt de pijlen op 
de motie, de richting, opdracht gevende motie 1 over een echt onderzoek naar een echte verlaging 
van lokale lasten.  Dan kom ik bij motie 4 Subsidietoekenning aan de Lambertuskerk Wouw. Ik begrijp 
dat natuurlijk wel. Ik wil die echter ook ontraden wel om de volgende reden, dan refereer ik even aan 
mijn brief aan u raad, college, raad, voorzitter over toen het ging over de subsidietoekenning. Daar 
heeft ook de raad was daarmee akkoord ook het advies ook gevolgd van wacht gewoon de 
bezwarenprocedure even af. Er loopt een bezwarenprocedure laat die nou eventjes afwachten. Er 
wordt gezegd van om mij op te dragen in overleg te treden met de Stichting. Daar ben ik al mee in 
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overleg, daar ga ik volgende week mee aan tafel zitten. En waarom vind ik het van belang om dat nu 
even af te wijzen. Ik vind het zo betaamt het ook dat wij met die Stichting, ik wil weten van de plannen 
die men heeft rond de Lambertuskerk. De echte bedragen die binnen gaan komen. We hebben dat 
eerder gezien bij de Josephkerk, bij de Onze Lieve Vrouweparochie een zelfde traject waar grote 
bedragen binnen, tonnen kunnen we binnengehaald via subsidiefondsen bij Provincie en dergelijke. 
Daar kunnen wij uitermate behulpzaam zijn als gemeente. Daar moeten wij op inzetten. We zijn nooit 
tegen het eventueel ter beschikken stellen van bedragen, maar onze systematiek is wel doe dat meer 
aan het eind als we een idee hebben van planvorming. Dat we goed behulpzaam zijn geweest bij 
andere fondsen en subsidies en dit even niet, maar meer naar de achterkant schuiven. Ik hou er niet 
van om dit soort processen aan de voorkant al geld te geven, terwijl je eigenlijk nog niet goed weet 
wat zijn de plannen en hoeveel gaat dat nou echt kosten. Dat is een beetje mijn overweging, wat dat 
betreft niet doen en op z’n minst aanhouden. Motie nummer 5 “Burgerakkoord Roosendaal. Ja, daar 
kan ik kort op zijn, dit was ook de intentie van het college, voorzitter. Daarvoor hebben wij ook de brief 
gestuurd om u raad voor te leggen van is het niet iets dat we gelet op wat komen gaat dat we gewoon 
ook die samenleving daar goed bij betrekken. Advies van de kant van het college, voorzitter, maar 
uiteraard ook ter beoordeling aan u raad. Paar zij opmerkingen over de motie, dat wil ik even richten 
aan de indieners daarvan. Als ik even kijk maar ik denk dat de indieners daar wel mee akkoord 
kunnen gaan, in een reactie geef ook eventjes wat ruimte aan de werkgroep die hiermee aan de slag 
gaat. Ook qua termijnen zitten ook een aantal zaken in het vuur, als u zegt een raadsvergadering 
uiterlijk april 2017. Maar daar kom ik nog op bij de beantwoording van een andere motie, want ik ben 
vorige keer ook helder geweest ga pas geld uitgeven, ga erover beslissen als je zekerheid hebt over 
het geld. Laat dat duidelijk zijn. Maar zonder meer de hoofdlijnen van de motie juichen wij absoluut toe 
om op deze wijze aan het werk te gaan. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter, de indiener van een motie die gaf klip en klaar aan 
dat het voor hem absolute voorwaarde is dat er een stellige uitspraak komt over die structurele 
begrotingsoverschotten oplopend tot 5 miljoen. Gaat u dat dan geven? 
 
De heer THEUNIS: Dan heeft u volgens mij niet geluisterd, ik zeg ook duidelijk mijn advies was twee 
weken gelden, ga pas geld uitgeven wanneer je zekerheid hebt over het geld. Dat heb ik net heel 
duidelijk gezegd ook. Dat is ook de vraag van meneer Yap, natuurlijk. Wanneer kunnen wij die 
zekerheid geven over het geld. Maar geen geld uitgeven anders zou ik een slechte wethouder 
financiën zijn, voordat je zekerheid hebt wanneer het geld binnen is.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar nou, voorzitter, wordt het wel heel erg bijzonder. Op vrijdag 14 
oktober stuurt u een brief met de financiële ruimte op basis van de Programmabegroting 2017. In die 
brief staat zonder enige voorwaarde dat het begrotingsoverschot structureel oploopt tot 5 miljoen euro. 
De Nieuwe Democraten hebben tot twee keer toe schriftelijke vragen ingediend met de expliciete 
vraag bent u van mening dat het inderdaad een structureel begrotingsoverschot is. En dan gebeurt het 
volgende. Op onze vragen antwoordt u met betrekking tot dat structureel begrotingsoverschot een 
hele lange zin, vele alinea’s met woorden als vooropgesteld, kunnen worden bijgesteld en zo zijn het 
dus achttien woorden, voorzitter dat het dus helemaal niet zeker is. En dat is mijn vraag opnieuw, blijft 
de wethouder staan achter zijn brief van 14 oktober of geeft de wethouder nu toe dat het inderdaad 
nog maar de vraag is gegeven alle onzekerheden etcetera, etcetera het is het één of het ander.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, ik kan alleen maar in herhaling treden, want dat doe ik ook bij de 
volgende motie. Klip en klaar aangeven maar misschien moet ik die motie er maar gelijk bij trekken, 
dat is net zo handig natuurlijk. Van als het gaat zoals de heer Schijvenaars beweert het betreft slechts 
een incidentele meevaller: Nee. Ik hoop dat ik het nu echt om dat even in jip-en-janneke uit te leggen 
hoe dat dat gaat. Wij zijn in kennis gesteld door het Rijk van de wijziging van A van het objectieve 
verdeelmodel het voorstel en in kennis gesteld van de ophoging van het budget van de BUIG-
middelen. Ik heb het even opgeschreven, ik denk dat we dat eventjes goed uitleggen van. Waarbij ik 
wel twee weken geleden heel duidelijk heb aangegeven dat de formele besluitvorming, kennisgeving 
nog moet plaatsvinden. Heel duidelijk gezegd in het voorjaar weten wij definitief de invoerende dingen. 
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Heel helder twee weken geleden gezegd. Als ik kijk naar de structurele overschotten dan het volgende 
en dat is heel belangrijk om dat heel goed te begrijpen en laat ik het maar even zeggen, voorzitter, 
van als de heer Schijvenaars en ik geld kunnen verdelen, zeg 100 euro fity-fifty verdeling dan krijgen 
wij allebei 50 euro. Dat is een verdeelmodel, dat heb je afgesproken. Wat er gebeurt als dat 
verdeelmodel wijzigt, als de heer Schijvenaars nog maar 40% krijgt en ik maar 60% dan is dat 
structureel in de verdeling een verbetering, dat zegt het verdeelmodel. Dat moet ik ook nog eens een 
keertje loslaten op het bedrag wat verdeeld wordt, die 100 euro want dat wordt dat. Daarvan heeft het 
Rijk gezegd die 100 euro gaat omhoog naar 120 euro. Staat allemaal heel duidelijk in de stukken, dan 
is daarop de analyse. Maar dat heb ik ook gezegd als je dat structureel zoals het Rijk het heeft 
aangegeven dan komt daar een structureel voordeel uit, dat moet ik ook, hebben we gezien bij alle 
verdeelmodellen. Hebben we ook gezien bij het verdeelmodel van het Gemeentefonds, hebben we 
gezien bij het verdeelmodel van de Jeugdzorg. Min 3,5 miljoen want daar zijn we toen in de eerste 
indicatie zijn we wel degelijk aan het werk gegaan, hoe kunnen we het negatieve effect daarvan 
opvangen. En overal zien wij uiteindelijke besluitvorming met de meerjarencijfers in de circulaires van 
het Rijk. Ik hoop overigens wel, maar ik denk dat die hoop tevergeefs zal zijn omdat daar al een 
aanzienlijk voordeel zit in 2017 dat bijvoorbeeld van de decembercirculaire het Rijk al uitsluitsel zou 
geven. Ja, die hoop, ik vrees dat dat misschien wel eens niet waar zou zijn en pas die duidelijkheid 
hebben bij de meicirculaire doet niets af aan het feit daar ben ik helder geweest die informatie hebben 
we ook gegeven. Wij hebben als college gezegd van als je ziet op dat objectieve verdeelmodel die 
verdeling dat wel degelijk een structureel karakter is. Je laat dat los op het budget, Rijksbudgetten 
voor het BUIG die ook structureel van aard zijn dan kan ik niet anders, voorzitter, dan informatie aan 
de raad beschikbaar stellen dat dat op dat volgende uitkomt natuurlijk. Waar het wel om zit, aanname 
natuurlijk waar je het aan gaat besteden, want dat is heel essentieel. Nee, maar u moet het wel 
snappen, want u snapt het niet. En waar het om gaat bij de uitgaven, nog eens een keer, daar gaat 
het over de bijstandsuitgaven. Zitten in de begroting, prognose van de bijstandstrekkers als je dat bij 
elkaar optelt en ik reken dat goed uit, dan kan het niet anders dat op aannames komt op dit structureel 
overschot. Daar, advies van het college is gaat u daar nu al mee aan de slag, over nadenken over de 
bestedingen, want als het zo het Rijk betaamt in de meicirculaire pas duidelijkheid is dan kun je als de 
meicirculaire binnen is de volgende dag al gaan beginnen met besteden van dat geld. Want als je dan 
nog moet gaan nadenken over de besteding daarvan dan moet die samenleving nog langer. Vorige 
keer klip en klaar helder aangegeven en nu ook weer precies hetzelfde. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, je kunt het debat niet winnen door mensen in slaap te praten, zo 
win je geen debat dat win je met argumenten. Wat u zegt dat gaat over de meevallers. Ja, er is met de 
BUIG-gelden sprake van een meevaller voor 2017 klopt. Dat is onze vraag niet. Onze vraag is 
waarom concludeert u als wethouder financiën dat een meevaller vervolgens leidt tot een 
begrotingsoverschot. Dat kan niet, dat mag u niet, maar u doet dat nu vanavond weer. En daarmee 
zet u niet alleen maar de raad op het verkeerde been, u zet de samenleving op het verkeerde been. 
 
De VOORZITTER: Wethouder en dan vervolgen we het betoog. 
 
De her THEUNIS: Ja, ik denk het wel. Maar tot slot dan weer misschien een klein cursusje 
boekhouden zoals we dat doen. U verwacht van mij dat ik analyses maak aan de kant van de 
inkomsten, wat verwachten we nou aan vermindering of vermeerdering van inkomsten. Dan 
constateren wij ook dat wij op drie punten, eigenlijk op twee punten dat voordeel hebben. Het 
verdeelmodel is gunstig voor ons en het bedrag wat verdeeld wordt wordt ook nog eens opgehoogd. 
Dan constateer ik, dat dat leidt  tot 4 miljoen extra inkomsten. Dan ga ik kijken welke uitgaven daar 
tegenover staan, voor de bijstandsuitkeringen en dan constateer ik dat onze prognose voor de 
bijstandsuitkeringen volledig in de begroting zit, dan constateer ik dat er een gat zit tussen de 
inkomsten en uitgaven en die moet ik kwijt in die begroting. Dan constateer ik dus dat er een 
overschot in de begroting zit, want tegenover die extra inkomsten kan ik nog geen uitgave zetten. En 
voilà daar zeggen wij niets anders tegen de raad van gaat u nou eens denken, want het is mogelijk 
om die uitgaven te verhogen. Heel eenvoudig. 
 
De VOORZITTER: Nee, dit is geen interruptie meer.  
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De heer SCHIJVENAARS: Nee, maar voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Dit wordt een zelfstandige termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, maar voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, dit onderwerp is voor nu klaar u kunt in uw eigen tweede termijn hier volop op 
terugkomen. Dit is geen interruptie meer. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Nee, meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: U geeft de wethouder tien minuten spreektijd en ik moet het in één minuut 
afdoen? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, me dunkt u wordt ruimtelijk bedient op uw interrupties. 
Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de wethouder is niet alleen goed in een cursus boekhouden te geven, 
maar ik denk ook in een cursus politiek. Want de brief zorgde al voor ophef bij de coalitie die er zo van 
schrok dat de begroting een hamerstuk zou worden. Dus dat heeft de wethouder slim gedaan. Maar 
onze vraag is de focus is nu een beetje over die verdeelmodellen in het kader van BUIG-middelen. U 
schrijft ook dat er overruimte is in diverse reserves dat is een tweede punt in die brief. Vandaar onze 
vraag kunt u dan wel dit jaar nog inzichtelijk maken wat voor u, dus onze gemeente het nieuwe 
financiële perspectief is. Want wij willen wel als gemeenteraad naar die burger toe en daar moet ik de 
heer Schijvenaars gelijk in geven met een eerlijk verhaal van waar gaan we over praten want anders 
komen we straks terug naar die burger van ja het kan toch niet.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS:  Dat is het punt, maar dat heb ik twee weken geleden ook heel duidelijk 
aangegeven. Als ik kijk naar het financieel perspectief wat zeker is, dan loopt dat op in de begroting 
naar 1,4 miljoen dat is een zekerheid. Alhoewel je moet altijd dingen want er komt bijvoorbeeld een 
decembercirculaire, dat weet je nooit wat daar weer in staat. Dus zekerheden die zijn altijd heel 
moeilijk. Maar goed dat is een zekerheid in die begroting die staat er ook in. Als je praat over de 
reserves, daar kunt u zelf ook kijken het is klip en klaar. Wij hebben een weerstandscapaciteit 
aangegeven van 2,9 dat is ook zo. Wij hebben wel gezegd maar de aanname is want de raad geeft 
niet zomaar bestemmingen aan reserves, moeten uitgaan voor uitgaven wat dat betreft ook even 
betrekken wat meneer Schijvenaars zegt over reserves is natuurlijk onzin. Hij moet dan klip en klaar 
aangeven van welke reserves hij de bestemming afhaalt, dat is essentieel. Wij hebben toen bij die 
weerstandscapaciteit in de begroting opgenomen stel nou dat die bestemming echt zoals de plannen 
van de raad tot uitgave komt. Hou je een weerstandscapaciteit over van 1,5 kunt u gewoon lezen in de 
begroting, terwijl de raad heeft vastgesteld 1,0. Dan hoef ik de raad toch niet te wijzen of inzichtelijk te 
maken over dat daar een overcapaciteit in de reserves zit, staat in de begroting. Dat is ook een stukje 
zekerheid. Maar nu gaat het over de inzet van de BUIG-middelen, heb ik heel duidelijk aangegeven 
dat leidt tot een begrotingsoverschot. In welke mate is, ik ben er vrij zeker van dat dat ook het zal zijn, 
maar ook gelet wacht even de circulaire af. Dat is moeilijk met die burger, dat geef ik grif toe om te 
kijken met die burger welke ruimte er is. Maar u kunt in ieder geval wel met die burger aan de slag wat 
zijn belangrijke thema’s in de samenleving. Maar dat moet u in die werkgroep oplossen.  
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Als we het dan hebben over een toekomstmodel wat er 
dan beschikbaar is wordt daar dan ook de geprognotiseerde wens van Borchwerf meegenomen? 
 
De heer THEUNIS: Ja, alleen daar moet ik ook weer kijken natuurlijk kijk heel de grondexploitatie van 
Borchwerf met onze vennoten is natuurlijk nog niet afgesloten. Begrijp natuurlijk wel als je kijkt dat is 
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bekend één van de meeste succesvolle grondexploitaties in Nederland, laten we wel wezen. En je ziet 
daar ook de meerwaarde op, we spreken nu al een zeer aanzienlijke winstopbouw. Alleen u begrijpt 
ook wel natuurlijk om er die even uit te halen dat is  eventjes lastig, maar zonder meer dat dat. Maar 
gericht op de toekomst, jazeker.  
 
De heer BROUWERS: Nog één vraag, voorzitter. Over welke ordergrootte praten we dan aan 
bedragen? 
 
De heer THEUNIS: Daar moet ik altijd even voorzichtig zijn. Ik zeg altijd maar omdat vroeger heb ik 
altijd geleerd de winst maak je in de laatste kistjes aardbeien. Oftewel de 15%, 10-15 die nog verkocht 
moet worden. Maar we zien nu een winstopbouw voor Roosendaal loopt al snel in de orde van 5 
miljoen. Maar we hopen dat we natuurlijk als we kijken naar die laatste kavels dat dat niet in het 
geding komt. Maar, ja.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, één amendement in mijn richting en dat gaat over de 
zaterdagopenstelling studiezaal historisch informatiepunt van de VLP. Ja, voorzitter, de heer De Regt 
sloeg eigenlijk wel de spijker op de kop in de beantwoording richting in ieder geval de vraag naar de 
heer Brouwers het behoefteonderzoek. Toen gaf de heer Brouwers ook aan ja dat is niet geweest, we 
zijn net begonnen. We noemen het overigens geen museum meer maar een erfgoedinstelling met het 
historisch informatiepunt, het vroegere archief de front office. En mijn advies aan de VLP zou zijn laten 
we eerst eens kijken hoe gaat dat nou lopen. Hoeveel gebruik wordt ervan gemaakt. Het is toch een 
andere functie dan die we altijd hebben gehad en ook het idee om met uren te gaan schuiven en het 
budgettair neutraal op te lossen, dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ik vind het een 
waardevol amendement waar we in de toekomst zeker naar moeten kijken, maar om dat nu al meteen 
aan te gaan passen dat lijkt het college een brug te ver, voorzitter. Ja, voorzitter, dan waren er een 
paar vragen maar die werden wel gesteld. Sommige fracties pakten toch een eerste termijn en die 
hebben toen daar die vragen een beetje in verwerkt dus kan ik daar gewoon antwoord op geven, want 
u bent tenslotte de voorzitter die waakt over de vergaderdiscipline. 
 
De VOORZITTER: Dat zou ik doen dan, doe dat dan in de tweede termijn. Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Twee moties die in mijn portefeuille vallen. De motie 
van PvdA, GroenLinks, D66, Nieuwe Democraten en SP “Geen kind mag opgroeien in armoede”. Dat 
is een motie waar ik heel goed gevoel bij krijg, die kan ik ook zeer zeker, die kunnen we ook zeer 
zeker overnemen. Want kinderen in armoede wordt ook zeker één van de speerpunten in het integraal 
armoedebeleid waarover u binnenkort wordt geïnformeerd. Er staat nog wel een stukje over een 
bedrag, het bedrag is nog niet helemaal zeker. Maar sowieso geld dat vrijgemaakt wordt voor dit doel 
moeten we ook zeer zeker gaan inzetten. Dan de motie over de Roosenpas in ieder geval is voor dit 
jaar de naam aangepast, dat scheelt dan weer een keer is wat vernieuwend. Voor de rest moet ik toch 
helaas mededelen, sorry… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, ik heb toch even een vraag aan de wethouder. Er wordt gezegd dat 
heb ik ook gelezen dat inderdaad van het Rijk dus geld vrijgemaakt wordt, maar is dat geld ook wel 
zeker het bedrag. En er werd ook nog gezegd PvdA,  door de PvdA het is structureel. Zijn dat 
inderdaad waarheden? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL: Structureel nog niet, het bedrag is dus nog niet zeker. Maar het geld wat 
vrijkomt voor dit doel is gaan we zeker daar inzetten.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Kleine correctie, hoeft niet in tweede termijn maar het zijn volgens onze informatie 
gewoon structurele middelen, dat is het nieuwe ten aanzien van de eerdere Klijnsma-middelen die 
incidenteel zijn. 
 
De heer VAN POPPEL: Nou, voorzitter, dan kan ik heel kort zijn als de informatie klopt dan zullen we 
dat zeker, nogmaals gezegd geld dat bestemd wordt voor dit doel gaan we ook inzetten voor dit doel. 
Dus dat verandert er los van de discussie of het wel of niet structureel is. De motie over de onderzoek 
naar de Roosenpas. Ja we kunnen heel lang blijven onderzoeken tot we een ons wegen. Maar 
onderzoek heeft plaatsgevonden al eerdere jaren dat dit onderwerp aan bod is gekomen. En dan blijkt 
dat dit een dure oplossing is. Gemeenten waar het een succes is die hebben een beduidend grotere 
omvang ook daarmee met dat antwoord val ik in herhaling volgens mij. En zeker een doel wat u in uw 
motie in de tekst benoemd de maatschappelijke participatie voor minima van volwassen leeftijd is 
zeker onderwerp van een nieuw integraal armoedebeleid. Daar moeten we nog het nodige in doen, 
maar dat willen we dan ook samen met de doelgroep doen. En met maatschappelijke partners komen 
tot een andere oplossing dan de Roosendaalpas en daarom zou ik deze motie afraden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Als ik goed heb opgelet en zo niet dan hoor ik het wel, zijn er 
twee die iets met mij hebben dat is de impuls en Smart Retail City onder andere. Ja, ik zou bijna 
zeggen ik dank de raad voor het vertrouwen dat we iets moeten doen zonder dat we weten wat het 
kost. Misschien kunnen we dat altijd zo doen dat maakt het leven wat makkelijker voor ons. Althans 
voor mij zal ik dan maar zeggen. Over de dekking die er wordt genoemd heeft collega Theunis al van 
alles genoemd, die staat er dus eigenlijk niet. Maar wat eigenlijk volgens het college nog belangrijker 
is nut en noodzaak staan ernstig ter discussie van wifi. Het is al een poosje onderwerp van gesprek in 
het binnenstadbestuur en de binnenstadsdirectie is bezig met de ondernemers waarbij we de vraag 
hebben gesteld wat wilt u nou eigenlijk doen en heeft u daar dan wifi voor nodig? Of wordt het, we 
hebben inmiddels allemaal 4g en 5g duurt allemaal niet zo lang. Dus ja de vraag is gesteld wat wilt u 
allemaal doen en heeft u daar dan wifi voor nodig. En als ze dat bevestigend kunnen beantwoorden 
dan komen we zoals u van ons gewend bent met een voorstel. En dan hebben we een dekking 
hebben we in gedachten. Dus op dit moment is het volgens mij niet heel zinnig. De tweede motie gaat 
over het onderzoek naar de ontsluiting Tolberg. Ja, daar hebben we volgens mij de laatste paar jaar 
hebben we het daar wel heel vaak over, over de ontsluiting van Tolberg. En wat er staat is natuurlijk 
zoals zo vaak niet altijd helemaal juist, dat er vaak opstoppingsproblemen zijn. Nou ja, ik rij er iedere 
dag uit en ik heb nog nooit een opstoppingsprobleem gehad, maar misschien ben ik dan de gelukkige  
die dat niet heeft en al die anderen treft het wel. Ja, ik zou zeggen hij is te vroeg. Het past 
buitengewoon goed bij de motie die het PvdA heeft ingediend om dingen te onderzoeken en dan 
straks een integrale afweging te kunnen maken over nut, noodzaak en het bijbehorende bedrag. Dus 
ik zou zeggen dat die op dit moment overbodig is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Voor mij drie moties. Wil ik beginnen met de motie van de 
VLP verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs. Volgens mij is het duidelijk voor éénieder hier in de 
raadszaal dat de aandacht voor het grijs en groen bij iedere fractie wel aanwezig is. In ieder geval een 
groot draagvlak heeft om daar verder op in te zoomen. Omdat wij als college nog maar zeer kort 
weten dat wij onze ambities daarin wat bij kunnen gaan stellen, lijkt het me ook meer dan logisch dat 
wij dat in het verhaal mee gaan nemen om te kijken wat we met de totale middelen gaan doen. En 
daarbij denk ik dat u dan zelf in uw motie al aangeeft, want dat geeft u zelf al aan neem dat in het 
proces mee: Te betrekken bij de behandeling over de extra financiële ruimte. Ik denk dat dat goed is 
om dat te doen. Alleen de invulling, de inhoudelijke aandacht van breng het dan maar naar niveau B. 
Ik zou zeggen van geef het college de kans om verder te kijken naar hoe we dat daadwerkelijk in gaan 
vullen, want alles zomaar op B-niveau zetten is in mijn ogen niet direct de oplossing. Even een klein 
voorbeeld de stoeptegels die mogen nog steeds 3 centimeter uitsteken bij niveau B en dat is denk ik 
niet wat we willen. Dus ik ben zelf van mening dat we dat in het verhaal mee kunnen nemen en eerst 
eens goed moeten kijken wat is die vraag, waar moeten we precies op inzetten en hoe gaan we dat 
doen zodat we daar ook het financiële plaatje aan gekoppeld kan worden. 
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder sprak net in haar termijn dat zij pas 
sinds kort weet dat ze haar ambities kunnen bijstellen. Kan de wethouder aangeven sinds wanneer? 
 
Mevrouw SCHENK: Dat is in die week geweest dat het college ook de brief met de suggestie heeft 
gedaan en aangegeven werd in die brief op vrijdag 14 oktober even uit mijn hoofd zeggende. En we 
hebben natuurlijk in die week voorafgaand daar met het college over gesproken van wat gaan we 
hiermee doen en vandaar die suggestie. Dus ja het is vrij, ik vind dat vrij recent.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de discussie loopt hierover ga ik niet verder op in. Maar kan de 
wethouder wel verklaren dat zij niet wist dat haar collega wethouder Theunis het al maanden wist voor 
30 september dat er een grote meevaller zat aan te komen. Dat heeft wethouder Theunis namelijk 
letterlijk gezegd in interruptiedebat met mij.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u voorzitter, ik doe geen uitspraken over wat mijn collega allemaal wel 
en niet van tevoren weet. Ik weet ook veel meer over mijn portefeuilles dan mijn collega’s dan deel ik 
ook niet alles dus op bepaalde momenten delen we alles en op het moment dat dat duidelijk werd, 
werd bij mij duidelijk dat de ambities bijgesteld kunnen worden, maar dat is geen voor mij geen jaren 
geleden dat is vrij recent. 
 
De VOORZITTER: En overigens blijven we bij het onderwerp van vanavond. Mevrouw Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, eigenlijk, nu ik de motie van de VLP daarover aangegeven heb van het lijkt 
me logisch dat we er aandacht voor gaan hebben, maar laten we wel even wat breder kijken hoe we 
dat in moeten gaan zetten. Dat is dezelfde reactie op de motie van de Nieuwe Democraten, structureel 
verhogen kwaliteitsniveau, ja precies dezelfde opmerking daarover. Motie 11, mandaat 
bewonersplatforms. Ik weet niet of ik hem helemaal goed begrijp. Ik vind hem vrij ingewikkeld 
geformuleerd. Ik vraag me ook af, wie hier, welke inwoner behoefte heeft aan een spoorboekje met 
organisatorische drukte. Maar het hele voorstel druist ook in tegen de ontwikkelingen waarmee we 
bezig zijn, want we zijn juist vanuit het Stadskantoor bezig om die ambtelijke drukte te vergroten en 
dat wordt heel erg aangemoedigd ook door onze inwoners buiten. Tenminste zo heb ik dat vernomen 
en zo spreek ik daar heel veel mensen over. Het is juist de bedoeling om zoveel mogelijk de contacten 
tussen ambtenaren en bewoners buiten te maken. En voorzitter daar zijn we al aardig mee op dreef 
en daardoor hebben we ook zo ontiegelijk veel vitaliteitsacties en volgens mij mag het wat dat betreft 
nog drukker, die interactie. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan had meneer Van den Beemt nog een vraag aan de wethouder? 
Aan mij? Ja? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrepen heb kunnen we 
natuurlijk tot het einde van de vergadering, tot de besluiten moties indienen. De VVD heeft er een stuk 
of zes klaarliggen. Daarom hadden we een aantal vragen gesteld om te zien of het nodig was om 
wijzigingsvoorstellen in te dienen. En de vragen die ik gesteld heb in mijn spreektermijn zojuist zijn 
nog niet beantwoord. Dus wij stellen er prijs op als die beantwoord worden. Anders dan moeten we 
totaal overbodig misschien allemaal moties in gaan dienen. En de eerste vraag die wij hadden… 
 
De VOORZITTER: Nee, maar dit is geen interruptie. U komt zo naar de microfoon en…  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dit is een vraag aan u als voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
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De heer VAN DEN BEEMT: Want u laat uw college mijn vragen niet beantwoorden en ik leg u uit dat 
dat niet zo praktisch is, want hoe moet ik nou weten waar ik op moet reageren als er niet gereageerd 
wordt. 
 
De VOORZITTER: Er is straks een tweede termijn en als u dan de vragen… Nee, ja, die is er wel. Ja, 
u moet toch eens echt met de griffie eens gaan praten over de orde. Alsof wij twee weken geleden 
geen avond hebben gehad. En het ging de eerste termijn… Ja goed, ik blijf het herhalen dat een 
eerste termijn is bedoeld voor wijzigingsvoorstellen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik heb de vragen al gesteld zojuist en u laat ze alleen niet 
beantwoorden dat is alles.  
 
De VOORZITTER: En die worden en dan is deze discussie voor nu echt klaar, die worden in tweede 
termijn beantwoord door de zijde van het college. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: En voorzitter, hoe kan ik dan reageren op de antwoorden en 
verduidelijking vragen? In tweede termijn reageer je op de antwoorden van het college. Maar u 
verbiedt uw collegeleden om te antwoorden. Het is een beetje raar maar goed, voorzitter, mijn 
suikerspiegel is al erg laag de uwe misschien ook. We gaan goed eten! 
 
De VOORZITTER: Ja, ook dat. Maar we houden ons ook aan wat is afgesproken met u allen. Nee, 
oké. Dan hebben we daar een verschil van opvatting over. Ik hoor het wel in het Presidium. Ik zal nog 
even wat beantwoorden wat op mijn pad ligt. Geen enkele aanleiding voor rumoer. 
 
De heer NIEDERER: Een amendement en een tweetal moties. Het amendement van de fractie van de 
Liberale Partij, de heer Brouwers, over uitbreiding, inzet, toezicht en handhaving. Daarover het 
volgende opgemerkt. Het college vraagt u, de motie is ingediend, om die aan te houden tot de 
behandeling van het integrale veiligheidsplan in de Commissie. Als ik het goed heb eind deze maand, 
maar in ieder geval in de gemeenteraad in december. Het IVP is dinsdag door het college behandeld 
en vastgesteld. Vandaag is dat stuk naar buiten gekomen. Wij hebben zeker sympathie en staan 
positief tegenover wat u voorstelt alleen we willen het plaatsen in het bredere kader van het 
veiligheids- en handhavingstoezicht in 2017, waar dit amendement naar ons idee het beste thuishoort. 
Dus dat is een advies vanuit het college wat betreft de behandeling van dit amendement nummer 1. U 
wilt mij wat vragen. Ja? 
 
De heer BROUWERS: Ja, voorzitter, kunt u mij het verschil uitleggen als stel dat ik vanavond het 
amendement inbreng en dit wordt aangenomen of ik breng hem over zes weken in en hij wordt 
aangenomen.  
 
De NIEDERER: Dat is geen verschil. Dus dan is het aan u om hem ook vanavond in stemming te 
brengen hoor, dat hoort u mij niet zeggen. Maar ik geef een advies voor het debat ook van de andere 
fracties over dit amendement om dat in zijn breedte te betrekken in dat integraal veiligheidsplan, dat is 
alles. Maar het is helemaal aan u om dat anders te doen. Even goede vrienden. Een tweetal moties. 
Motie nummer 6 “Welkom in Roosendaal”. Ja, ik was laatst met de griffier op bezoek bij een ouder 
echtpaar en ik zag enige terging in de gelaatsuitdrukking dat ik weliswaar zelf kwam met een 
opgepoetste keten en een slabbetje of iets anders maar niet echt met een welkomstdoos. En ik heb 
me dat toch wel aangetrokken. En ben blij dat er nu als eerste indiener van de heer  Yap een motie 
ligt “Welkom in Roosendaal”. En het college omarmt die motie zeer. Dien hem wel in dan staat die ook 
even als zodanig vast. Prima gaan we zo doen. Eén punt nummer 4 van het dictum om tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst het welkomstpakket te overhandigen aan een nieuwe inwoner. Doe ik uiteraard 
graag, maar dan moet hij of zij wel willen komen op de nieuwjaarsreceptie. Maar wat ons betreft geen 
beletsel. De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het ook een goed idee alleen de dekking uit 
de bestemmingsreserve economie dat vinden we nogal een rare dekking, want ik denk niet dat de 
heer Lok daar blij mee gaat zijn. Ik weet niet wat die ervan vindt. 
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De NIEDERER: Ja, die is natuurlijk uit de kinderen, maar die vindt het goed. Maar ik denk dat het 
allemaal vrij overzichtelijk zal zijn wat financiën, maar we zullen daar serieus naar kijken. Dan de 
motie van de Nieuwe Democraten nummer 13 “Wees eerlijk en schep geen valse verwachtingen”. Ja, 
dat is niet zozeer een vraag, een opdracht aan het college. Maar u heeft een opvatting dat de 
inwoners van Roosendaal volksvertegenwoordigers willen die verantwoordelijkheid nemen voor 
populaire en minder populaire maatregelen. En u spreekt uit dat de inwoners van Roosendaal 
volksvertegenwoordigers willen die een eerlijk verhaal houden en geen valse verwachtingen 
scheppen. Ik ga ervan uit dat u niet impliciet een oordeel geeft hiermee over uw 33 collega’s die in 
deze zaal zitten. Maar daaraan boven we hebben het stemrecht actief en passief en eens in de vier 
jaar gaan onze inwoners mag ik hopen massaal naar de stembus om hun volksvertegenwoordigers te 
kiezen, dat is het spel van de democratie en in dat stemhokje gebeurt het. Dus het is aan u om de 
motie in te dienen en in stemming te brengen. En het is meer een debat wat u onderling voert dan 
specifiek met het college maar de democratie doet iedere vier jaar haar werk. We hebben het gezien 
in een continent een paar kilometer verderop deze week. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Goed dan zijn wij van de zijde van het college door onze eerste termijn heen. En ik 
stel voor dat we de vergadering schorsen en dan om 19.00 uur als u het een goed idee vindt dat is 
over ruim een uur, om 19.00 uur de vergadering hervatten. 
 

De VOORZITTER schorst de vergadering tot 19.00 uur. 
 

De VOORZITTER hervat de vergadering na de dinerpauze. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik stel voor dat we de vergadering hervatten. Ik hoop dat u goed 
en gelaafd bent voor het tweede gedeelte van de begrotingsbehandeling. De dinerpauze kunt u ook 
zien als een soort schorsing, dat is het formeel ook wel een beetje. Heeft dat nog iets, voordat we aan 
de tweede termijn beginnen, nog iets opgeleverd waarvan één uwer vindt als ik dat toch nog even 
plenair mag melden voordat we de fracties afgaan voor de tweede termijn dat is wel van belang dat 
eenieder dat even op voorhand weet. Of gaan we het allemaal meemaken in de tweede termijn? Wij 
gaan het allemaal meemaken in de tweede termijn. Ik heb het u gevraagd. Dan beginnen wij in 
dezelfde volgorde als door u bepaald ook in de eerste termijn. Ik kijk naar de heer De Regt van de 
fractie van de Roosendaalse Lijst en ook deze termijn is vijf minuten spreektijd, interrupties uiteraard 
toegestaan. Meneer De Regt ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik volsta met het reageren op de amendementen en de 
moties, want voor de rest is er denk ik al net nodige gezegd, genoeg gezegd. Daarom loop ik ze even 
één voor één door. Begin met de amendementen. Nummer 1 “Uitbreiding inzet toezicht en 
handhaving”. Nou u gaf eigenlijk al een schot voor de boeg. Binnenkort komt het integrale 
veiligheidsplan dan kan het denk ik ook beter gemotiveerd worden en wellicht dat we dan iets 
steunen, maar nu nog even niet. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 
 
De heer Brouwers: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja eigenlijk begint eigenlijk 
een beetje mijn klomp te breken als ik de uitlatingen op facebook zie van meneer De Regt over de 
melkbussen, de afvaldump, de vragen die afgelopen weken gesteld zijn ja eigenlijk meer op VLP-
achtige wijze. Dus ik vraag me af bent u VLP-light of de real deal?  
 
De heer DE REGT: Nou, ik denk dat uw mijn antwoord verkeer interpreteert. Ik zeg niet dat wij tegen 
uitbreiding zijn, maar over een paar weken staat het veiligheidsplan op de hoek en wij vinden dat het 
daar gewoon thuishoort. En wellicht dat wij daar dan ook met aanvullende voorstellen gaan komen.  
 
De VOORZITTER: Wat zat er in uw eten?  
 
De heer BROUWERS: Ja, voorzitter, nog even één toevoeging alstublieft.  
 
De VOORZITTER: Ja, zeker. 
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De heer BROUWERS: Ja, wij hebben zelfs nog, dat het zelfs nog een voordeeltje kan opleveren als 
wij nu zelf een statement maken van luister wij maken en ton vrij voor extra toezicht en handhaving. 
De burgemeester kan ermee op pad richting zijn politie en hij kan zeggen luister wij als raad hebben 
een statement gemaakt beste politie wat is jullie actie hierin. 
 
De heer DE REGT: U loopt nu echt wel vooruit op het integraal veiligheidsplan. Dus wij zullen het 
even daar gaan behandelen. Overigens hebben wij deze week antwoord gekregen op vragen over dat 
onderwerp en daaruit bleek dat de behoefte toch iets minder groot was dan menigeen veronderstelt. 
Dus wellicht kunnen we dat ook gelijk meenemen in afweging bij het veiligheidsplan. Amendement de 
zaterdagopenstelling. Nou u gaf zelf al aan dat er nog geen behoeftepeiling was geweest en dat er 
misschien mogelijk met uren geschoven kan worden, dat vinden wij eigenlijk een goede suggestie. 
Mocht daaruit blijken dat er wel behoefte is en dat er niet met uren geschoven kan worden dan 
kunnen wij altijd alsnog dit amendement op een later tijdstip mogelijk steunen, maar op dit moment 
nog niet. Amendement Lastenverlichting, nou dat vinden wij precies iets wat thuishoort in die grote 
brede maatschappelijke discussie. Dus ook dat amendement gaan we nu niet ondersteunen. Dan de 
moties. “Onderzoek verlaging lokale lasten”, ja  sluit eigenlijk een beetje aan bij dat eerdere 
amendement. Ook dat gaan we nu niet steunen. Ook dat vinden wij dat dat thuishoort in die 
maatschappelijke discussie en dan gaan we het daar vast en zeker over hebben, want dat willen wij 
zelf ook. De motie nummer 2 over het kwaliteitsniveau. In de pauze is erover gesproken. Ik heb 
begrepen dat die motie inhoudelijk wordt aangepast, zodanig dat wij hem kunnen steunen zelfs mede 
indienen. Tenminste onze naam komt er dan onder te staan. Wellicht zal de heer Brouwers dat in zijn 
tweede termijn nader toelichten. Dus deze motie wordt gewijzigd en dan kunnen wij daarmee leven. 
Onderzoek ontsluiting Tolberg, nou het advies van de wethouder was klip en klaar. Te vroeg en de nut 
en noodzaak moet nog maar eens aangetoond worden. Dus op dit moment gaan we dit niet steunen. 
Subsidietoekenning de Lambertuskerk. Nou laat ik voorop stellen dat ik, de Roosendaalse Lijst de 
Lambertuskerk een bijzonder warm hart toedraag. Ik ben zelf ook donateur, maar dat even terzijde. 
Het bezwaar is nog in behandeling. Er vindt ook een overleg plaats tussen de portefeuillehouder en 
het stichtingsbestuur. Het lijkt me erg prematuur om nu al deze motie goed te keuren. Dus wij wachten 
eventjes af hoe de gesprekken gaan lopen en hoe de bezwarenafhandeling in zijn werk gaat. 
Burgerakkoord Roosendaal, nou daar staan wij zelf onder dus dat moge duidelijk zijn dat wij die mede 
goed, of tenminste zullen steunen. Welkom in Roosendaal nou het debat horende te hebben vinden 
wij ook wel hartstikke leuk en wij begrijpen dat de financiën dat dat ook allemaal niet zo los gaat lopen. 
Dus ook deze gaan wij steunen. Sterker nog wij hebben aangegeven dat wij hier graag onder willen 
gaan staan, dus dat zal dan ook gebeuren. Motie nummer 7 daar hadden we toen nog wat vragen 
over in de eerste termijn, die zijn door de wethouder in de eerste termijn duidelijk beantwoord. En dat 
heeft ertoe geleid dat we ook deze motie gaan steunen en dat we onze naam hier graag onder willen 
hebben. Structureel verhogen kwaliteitsniveau, dat is iets wat we graag meenemen in de brede 
maatschappelijke discussie. Dus nu nog niet. Onderzoek Roosenpas versie 23 volgens mij en die 
gaan wij ook voor de 23e keer niet steunen. Dan hebben we impuls Smart Retail City, de wethouder 
gaf het advies dat dit achterhaald was dus daar sluiten wij ons bij aan. Motie Bewonersplatform ja het 
advies van de wethouder was duidelijk, druist in tegen de nieuwe ontwikkelingen die er op dit gebied 
zijn. Dus ook daar zeggen wij geen goedkeuring aan. En dat geldt ook voor nummer 12 en 13 daar is 
denk ik al genoeg over gezegd. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. En ik neem aan dat inmiddels de wijzigingen wat 
betreft ondertekenen, meetekenen van moties dat dat straks niet een aparte schorsing om die reden 
moet, maar dat dat inmiddels gaandeweg de… Ja, ik zie onze staf ja knikken. Ik ga naar de fractie van 
het CDA, mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Wij beperken ons tot ook het bespreken of 
toelichten van ons stemgedrag straks van enkele moties en één amendement. We doen ze niet 
allemaal, want we houden van tempo vandaag. Dus we beperken ons tot een paar willekeurige. De 
rest blijkt dan later bij stemming. Ik begin met het amendement Uitbreiding inzet toezicht en 
handhaving van de VLP. Wij vinden de voorzet van de burgemeester om dat even aan te houden in 
het kader van het integraal veiligheidsplan een prima voorzet, dus we zullen dit niet steunen maar 
later bekijken. Dus het verzoek om dat aan te houden vinden wij op zich een redelijk verzoek. Dan de 
moties. Ik begin met de motie van de Partij van de Arbeid als eerste indiener dan, de motie 
Burgerakkoord Roosendaal. Wij willen deze motie steunen. Wij willen er wel bij opmerken dat er voor 
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de werkgroep die nog geïnstalleerd moet worden om dit heel goed uit te werken een verantwoordelijke 
taak ligt. Want is eigenlijk toch niet duidelijk wat het moet gaan worden, het is niet een adviserend 
verhaal straks aan de raad, het is ook geen bindend verhaal voor de raad. Wat is het wel, dus er ligt 
gewoon een grote taak voor de werkgroep om dat goed uit te werken. Daar moet gewoon nog goed 
naar gekeken worden wat ons betreft, maar we gaan de motie steunen. De motie Onderzoek 
ontsluiting Tolberg. Dit gaat in de richting van wat wij ook een belangrijk aandachtspunt vinden de 
ontsluiting Tolberg, dus deze motie gaan we steunen van de VLP. 
 
De VOORZITTER: Oké… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: De motie Geen kind… 
 
De VOORZITTER: Even meneer Schijvenaars, ik dacht over het Burgerakkoord. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, u zegt in uw termijn we snappen niet wat de motie inhoudt 
maar we gaan hem wel steunen. Dat is toch wel een beetje merkwaardig? Dat is toch, want u weet 
niet wat het gaat worden u weet niet wat de uitkomst zal zijn, u weet niet wat u ermee gaat doen. 
Waarom gaat u hem dan steunen? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou ik heb niet zo expliciet gezegd zoals u het nu verwoordt ik 
heb gezegd dat er in elk geval een grote verantwoordelijkheid ligt voor de werkgroep, die moet 
gewoon goed kijken naar een goede en zorgvuldige uitwerking. En dan denk ik met name aan de 
verwachtingen die je dan schept naar de inwoners toe. Die, wij willen die ook heel graag, die 
inwoners, betrekken bij onze beraadslagingen. Absoluut. En ja de uitvoering en de nadere uitwerking 
van de motie ja die verdient grote aandacht. Maar daar komt dus ook een werkgroep voor en dan 
gaan alle raadsleden natuurlijk via hun voorzitters of vertegenwoordigers in deelnemen. Dus wat dat 
aangaat denk ik dat het gewoon een goede kans verdient. We vinden het een mooie aanzet tot maar 
de uitwerking verdient alle aandacht van de in te stellen werkgroep.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Laatste aanvullende vraag. Wat gaat de CDA-fractie doen dan met de 
uitkomsten van dat Burgerakkoord? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, hetzelfde als wat eerder is, ik wil gewoon goed kijken, 
meekijken naar de nadere uitwerking van deze motie. De verwachtingen die je schept naar de 
inwoners wat het effect kan zijn, hoe we dan samen gaan werken als raad, hoe zich dat gaat 
verhouden. Daar is gewoon nog ruimte voor een nadere invulling en daar zullen wij ook zeer goed 
naar kijken. Omdat we de gedachte steunen en het een mooie aanzet vinden en we hebben ook de 
complimenten gemaakt aan de initiatiefnemers gaan we de motie steunen. Dan ga ik verder met mijn 
verhaal. De motie Geen kind mag opgroeien in armoede, die gaan we steunen. We wilden er ook nog 
onder gaan staan, maar dat kan niet meer. Maar goed het maakt niet uit, we gaan de motie steunen.  
De motie Onderzoek verlaging lokale lasten, de wethouder noemde dat een richtinggevende motie.  
Die willen wij, dat onderzoek die willen wij gewoon ook steunen. De motie Subsidietoekenning 
Stichting behoud Lambertuskerk Wouw. Ook daarvan hebben wij gezegd, nou sympathieke motie 
maar we hebben er als fractie sterk voor gepleit om gewoon ook de bezwaarprocedure gewoon 
nogmaals te laten verlopen. De bezwaarschriftenafhandeling die moet nog dienen, dus we vinden het 
ook zeer onlogisch om dan nu deze motie te steunen. Wellicht op een ander moment en als dan ook 
de plannen nader bekend zijn, zijn er misschien perspectieven om er nog iets voor te doen. Maar we 
willen ook zeker die bezwaarschriftenprocedure afwachten. De motie welkom in Roosendaal, nou ja 
die willen wij ook graag omarmen en die steunen wij ook.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de 
fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Ik zal de moties vooral opnoemen die wij gaan steunen en 
waar ik nog een vraag over heb. Dat zijn er vier. Allereerst motie 5 Burgerakkoord Roosendaal. De SP 
gaf al aan in de eerste termijn dat wij graag behoefte hadden aan een voorstel om het proces te gaan 
volgen. De Partij van de Arbeid is met zo’n voorstel gekomen. Dus op zich ja zijn wij daar blij mee van 
dat daar nu als raad meer duidelijkheid kan komen hoe we het vervolgproces gaan invullen. De SP is 
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altijd de partij geweest die graag in de samenleving te vinden is. En wij willen ook altijd heel graag ook 
praten juist met de mensen waar het om gaat. Nou dat komt ook terug, goed terug, vinden we in de 
motie. Het participeren van onze inwoners en het meedenken en het onderhandelen over het verdelen 
van de extra financiële middelen, dus daar zijn we voorstander van. En punt twee van het dictum 
zeggen we nog even het online en offline raadpleging. Wij zijn ook wel blij met die online raadpleging 
omdat je dan ook een andere doelgroep kan richten, bijvoorbeeld de jongeren die veel meer digitaal 
gericht zijn. Dus wat dat betreft zijn we ook blij dat het in deze motie staat. Ja, de termijnen die erin 
staan dat is natuurlijk nog een beetje de vraag of het dan allemaal duidelijk is hoeveel geld er ook te 
verdelen is. Dus dat wachten we dan nog even af. Maar wij willen deze motie wel gaan steunen. Dan 
motie 7 daar staan wij al onder. Motie Geen kind mag opgroeien in armoede. De wethouder geeft ook 
aan dat hij deze motie wil overnemen. Nou het is op zich een mooie landelijke Partij van de Arbeid-
motie, die ja die in meerdere dorpen en steden in stemming gebracht wordt. Daar is op zich verder 
niets mis mee. Maar ja wij vinden sowieso dat het heel goed is om armoede, financiële middelen, om 
armoede te bestrijden om dat te oormerken zodat dat ook duidelijk is dat die gelden ook door de 
gemeente gebruikt gaan worden. Deze motie daar staan we al onder dus die steunen we zeker. Dan 
heb ik motie nummer 1 van de VLP de Uitbreiding inzet toezicht en handhaving. Op zich vinden wij dat 
wel een motie van het gaat over een onderzoek en daar zijn wij op zich dan voorstander van. Alleen 
hebben wij dan nog de vraag bij de VLP van is het wel de bedoeling dat het wel in het 
maatschappelijke debat meegenomen gaat worden. Dus dat één van de punten is die dan ter sprake 
gaat komen, dus dan is het gewoon wel of niet. Maar dan is het onderzoek, heeft dan al plaats 
gevonden. Nou als dat zo is, ik zie ze daar knikken, dan gaan wij die, deze motie ook steunen. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de fractie van de VLP, de heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vinden dat wij goede moties en 
amendementen deze avond hebben ingediend. Die worden gedragen door onze bewoners van onze 
stad en dorpen en die bijdragen aan iets positiefs per 1 januari 2017. Voorzitter, wij hebben één 
wijziging inzake de motie Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs. Wij willen graag op het addendum 
staat “de raad het voorstel voor te leggen om het gefaseerd kwaliteitsniveau groen en grijs” en dat 
wordt “groen en grijs te verhogen”. De wethouder heeft aangegeven dat zij hier nog verder wil gaan 
kijken van B of A of naar een ander soort systematiek te gaan die verder zal behandeld worden. 
 
De VOORZITTER: Ja, even dat we het allemaal even volgen. Het dictum lees dat nog even op als u 
wilt.  
 
De heer BROUWERS: De raad een voorstel… 
 
De VOORZITTER: Hoe het in uw nieuwe voorstel luidt. 
 
De heer BROUWERS: Ja. De raad een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau 
groen en grijs te verhogen.  
 
De VOORZITTER: Dus dan wordt geschrapt de woorden “van niveau C naar niveau B”, dat wordt 
geschrapt. 
 
De heer BROUWERS: Ja, ja, dat klopt. 
 
De VOORZITTER: Dan is dit gewijzigde deze gewijzigde motie nummer 2 treedt daarvoor in de plaats 
en is onderdeel van de beraadslaging. Dus de gewijzigde motie 2. 
 
De heer BROUWERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: U heeft dat allemaal? In het dictum? Nee? Ik zie sommigen nee knikken. Ik ga het 
nog één keer doen. Het voorstel nu is “draagt het college op: De raad een voorstel voor te leggen om 
gefaseerd het kwaliteitsniveau groen en grijs te verhogen en dit voorstel te betrekken” en dan loopt de 
zin door zoals die staat. Dat is de wijziging van de fractie van de VLP en daarmee worden dus 
geschrapt “de niveaus C en D”, “B” sorry die nu nog in de oorspronkelijke tekst stonden. Hebben we 
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dat allemaal? Want anders dan ja zeg ik het nog een keer. Want het moet echt duidelijk zijn waarover 
we straks stemmen. Ja. U heeft hem allemaal. Dit is de gewijzigde motie nummer 2 die gaat straks 
dus eventueel in stemming gebracht worden. De heer Van den Beemt, nee o neem me niet, dan kunt 
u vervolgen. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Verder zullen wij steunen de motie 5, motie 
Burgerakkoord Roosendaal. De motie welkom in Roosendaal en de motie Geen kind mag opgroeien 
in armoede. Voorzitter, tot slot, wij hebben afgelopen weken met diverse burgers gesprekken gehad in 
de Molenstraat, Gastelseweg, Kalsdonk, Hofveld, Kroeven, het centrum en Westrand inzake de 
diverse overlast. Deze mensen zijn beu, willen dat er actie wordt ondernomen. Wij komen op voor 
deze mensen er is nu geld in de begroting. Wij vragen een ton zodat u sneller kunt schakelen, de 
burger wil gehoord en geholpen worden en voorzitter u heeft het zelf al aangegeven het maakt niets 
uit of het amendement nu wordt aangenomen of over zes weken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nog een vraag aan u van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD had al een vraag over dit amendement 
wat zojuist nog een extra toelichting krijgt. Het amendement uitbreiding inzet toezicht en handhaving. 
De VLP geeft daarin aan dat extra inzet nodig is voor een aantal zaken waaronder controles 
arbeidsmigranten. Nou de heer Boons heeft het geprobeerd in de eerste ronde te vragen maar mocht 
toen geen antwoord krijgen. We willen heel graag weten wat bedoelt de VLP met extra inzet bij 
controles arbeidsmigranten. 
 
De heer BROUWERS: Daar bedoelen we mee de huisvesting voor de controles van 
arbeidsmigranten, zo simpel is dat.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: En u gaat dan sec huisvesting van arbeidsmigranten ook als die gewone 
woonwijken zelf huisvesting hebben georganiseerd in de kaartenbakken opzoeken of iets dergelijks of 
u gaat ze profileren als ze door de voordeur naar binnen gaan of…? 
 
De heer BROUWERS: Het is gewoon een totaal pakket meneer Van den Beemt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Ja, ik denk dat de heer Van den Beemt direct kan 
doorgaan naar het katheder want de VVD is aan de beurt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het is een avond met een sympathiek  
Procesvoorstel. Wij willen daarom toch nog even onze vragen herhalen die wij in onze eerste termijn 
gesteld hebben om te weten of wij nu wel of niet met wijzigingsvoorstellen moeten gaan komen op de 
begroting. En de vragen die ik er nu nogmaals uitlicht dan zijn: Hoe staat het met evenementen zoals 
festivals, bijvoorbeeld een bevrijdingsfestival. Dat was in de context van onze jongerenactiviteiten. En 
kan het college nog eens uitleggen wat nu wanneer gaat gebeuren als we het hebben over de moties 
die bij de Kadernota zijn ingediend en aangenomen over de openbare toiletten, plaats van de 
openbare toiletten, plaatsen van fietsnietjes en het plaatsen van vuilnisbakken. En de derde ligt 
enigszins in het verlengde of misschien heel erg in het verlengde van het amendement van de VLP 
het heeft, het gaat ons om de rotzooi rondom vuilcontainers. Op welke wijze gaan we dat probleem of 
zijn we dat probleem aan het oplossen. Is voor ons van belang om te weten of we nou wel of niet 
wijzigingsvoorstellen moeten indienen of steunen. Voorzitter, de motie wees eerlijk en schep geen 
valse verwachtingen daar zijn we het oneens met de constatering met de overweging, met de mening 
en met de conclusie. Dus u kunt waarschijnlijk al wel aanvoelen, die gaan wij niet steunen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap een interruptie op één van de… 
 
De heer YAP: Ja, op de introductie van de VVD, op de vragen die de VVD heeft gesteld Voorzitter, wij 
zijn benieuwd naar wat dat uitmaakt voor de afweging om nog moties of amendementen in te dienen. 
Want het zijn toch gewoon zaken die uitgevoerd moeten worden en daar hoort u wellicht antwoord op 
daar ben ik het mee eens of niet. Maar wat zou u dan daar nog aanvullend? Wilt u dan de motie 
herhalen die u al heeft ingediend bijvoorbeeld over de nietjes om maar een voorbeeld te geven.  
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat zou een interessante gedachte zijn. 
 
De heer YAP: Dat lijkt me toch niet nodig, voorzitter, want die opdracht is toch gewoon verstrekt aan 
het college ja en dan gaan we hem dubbel indienen bij de Kadernota en nu weer. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, wij hebben hier in deze vergadering wel eens een paar keer 
debatten gehad over moties die al ingediend waren en aanvaard waren en juist niet door moesten 
gaan. Ik denk dat we beter door kunnen gaan met de orde van de vergadering, voorzitter, als het uw 
instemming heeft. 
 
De VOORZITTER: Ja, voortgang heeft zeer mijn voorkeur. Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dat voelden wij al aan. Voorzitter, de motie Geen kind mag opgroeien 
in armoede die zal bij de stemming onze steun krijgen. Hetzelfde geldt voor de motie Welkom in 
Roosendaal, de welkomstpakketten. Wij willen dan aangeven dat wij dan geen steun geven voor de 
Subsidietoekenning voor de Stichting behoud Lambertuskerk Wouw. De subsidie was afgewezen en 
daar is naar mijn weten nog steeds een bezwaar lopende. En daar gaan we niet in zitten wroeten, 
voorzitter. En hij is afgewezen door een Commissie bestaande uit raadsleden uit deze raadszaal, dat 
is dubbelop. Ongelukkig verhaal. Voorzitter, wat wij wel steunen en zeker met de aanpassing is de 
motie Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs. Dat zat er natuurlijk dik in dat we die zouden gaan 
steunen. Dat past 100% bij waar wij als VVD voor staan. En hetzelfde geldt voor het onderzoek, de 
motie Onderzoek verlaging lokale lasten. Logisch dat dat steun krijgt van de VVD. Hebben wij nog drie 
amendementen over voorzitter. Het amendement Lastenverlichting is geloof ik krachtig ontraden door 
de wethouder. Dat gaan wij niet steunen. Dan hebben wij het amendement uitbreiding inzet naar 
toezicht en handhaving. Daar wachten wij dus af wat de reactie is van het college op onze vraag. 
Jammer dat dat niet in eerste termijn kon dan hadden we er nu iets duidelijker over kunnen zijn. En 
dan blijft er nog slechts één amendement over, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Maar de heer Brouwers kan zich niet inhouden met de interruptie. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: <<geen geluidsopname>>. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat is vanwege een aantal redenen. Ten eerste vind ik het 
bijzonder als je net zoals wij mede-indiener bent van een Burgerakkoord vragen aan de burgers waar 
liggen jullie prioriteiten, maar dan nu alvast wel een deel van het geld van deze orde van grootte willen 
gaan verschuiven. Dat is een beetje in tegenspraak voor ons gevoel, blijkbaar niet voor de PvdA want 
die doen beiden, maar wij zitten daar wat anders in. 
 
De heer BROUWERS: Dat gaat toch over de extra financiële ruimte, we praten toch nu over de zes 
ton die nu overblijft uit de begroting 2017.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat kan ik niet uit uw motie halen, uit uw amendement 
halen. Voorzitter, ten slotte een laatste, dat is het amendement Zaterdagopenstelling studiezaal 
historisch informatiepunt. Vinden wij een sympathiek amendement wat ons betreft zou je daar 
misschien dan van kunnen zeggen we maken daar een proef van 1 jaar voor. Nou het amendement 
zegt dat niet, maar sluit het ook niet uit en ja als een amendement sympathiek is dan steun je dat 
natuurlijk. Dus dat zal onze steun krijgen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nog even een vraag aan u van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja dank u wel, voorzitter. Wat ik, één ding wat ons verbaast u heeft het wel 
over mogelijke wijzigingsvoorstellen afhankelijk van de antwoorden. Maar we zitten nu in tweede 
termijn. Kunt u toch nog toelichten wat u zou willen wijzigen. Wat vindt u nu belangrijk. U zegt 
bijvoorbeeld de bevrijdingsconcerten kunt u daar iets over vertellen. Wat zou u dan willen wijzigen om, 
ze willen voorstellen om te doen, want anders is het wel heel makkelijk want dan is elk gegeven 
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antwoord straks van het college voor u natuurlijk nee dat was een mooi antwoord. Ik daag u maar 
eens uit, vertelt u eens.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik was door de orde van de vergadering genoodzaakt om 
de vragen in tweede termijn nogmaals te stellen dus ik kan er niets aan doen, het is een als-danvraag 
die u stelt en daar ga ik niet op in.  
 
De heer VAN GESTEL: Mijn laatste vraag dan voorzitter, ik vraag u om dat concreter te maken, de 
wijzigingen door te geven. Mijn collega de heer Yap zojuist ook. Heeft u wel wijzigingsvoorstellen wel 
nu voorbereid om zometeen gelijk in te dienen of wenst u dan de vergadering te schorsen om ze dan 
eerst nog te typen en te maken.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als-danvragen daar ga ik niet op in.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, als ik het goed heb geeft de VVD net aan dat ze het amendement van de 
VLP Zaterdagopenstelling studiezaal historisch informatiepunt gaan steunen. Klopt toch? Maar daarin 
wordt dezelfde dekking gekozen als het amendement Lastenverlichting. Hoe zit het dan met uw 
argumentatie om de één wel te steunen en de ander niet, want beiden vragen dezelfde dekking. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, dat is tweeledig, dat is op zich een vrij eenvoudig 
antwoord. Het verschil zit hem in twee zaken ik schat zo in dat uw voorstel iets meer dan 15.000 euro 
gaat kosten. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het wat ons betreft een pilot is, dan wil ik een 
hoop dingen doen maar ik ga niet onze burger een lastenverlichting als pilot geven en dan na een jaar 
weer intrekken. Dus dat had ik wellicht erbij uit kunnen leggen, maar dan heeft u die uitleg bij deze. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Wij gaan door en dan kom ik bij de heer 
Raggers van de fractie van Democraten 66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik durfde zojuist na uw ferme woorden geen eerste termijn 
meer te nemen voorzitter. Maar staat u mij toe dat ik vanavond namens D66 enkele woorden wil 
spreken over het proces dit jaar. Want het proces dit jaar rond de begroting verdient wat D66 betreft 
geen schoonheidsprijs en daar heb ik drie weken geleden al veel over gezegd. En hoe je het ook 
wendt of keert de brief van coalitiefractievoorzitters hangt ondanks de latere excuses zwaar boven het 
proces van de begroting. De weken daarna is het iets beter gegaan maar nog niet goed genoeg 
volgens ons. En als gevolg daarvan heeft D66 er dit jaar voor gekozen dit jaar geen eigen voorstellen 
in te dienen, omdat het echt onzeker bleek of ze überhaupt op een eerlijk proces konden rekenen. Ik 
weet ook van een andere partij dat ze niet alles hebben ingediend wat ze oorspronkelijk wel wilden 
indienen. Hoe dan ook D66 hoopt dat wij allemaal eens goed in de spiegel zullen kijken om er volgend 
jaar een beter proces van te maken, wat duidelijker is voor onszelf en voor onze inwoners. Dat 
verdienen zij en daarvoor zitten wij hier. Uiteraard hebben we alle moties en amendementen 
zorgvuldig besproken en drie daarvan wil ik kort bespreken. Allereerst de nieuwe versie van motie 2 
over het Verhogen van het kwaliteitsniveau groen en grijs. D66 deelt sowieso het gevoel van de VLP 
en de Nieuwe Democraten hun motie 8 voor een beter groen en grijs. En met de wijziging van motie 2 
zal D66 deze versie gaan steunen. Motie 5 over het Burgerakkoord is wat D66 betreft een mooie 
poging tot bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie en daarmee zeker het proberen waard. Die 
zullen wij ook zeker steunen. En tenslotte is D66 blij met de toezegging van wethouder Van Poppel 
dat motie 6 Geen kind mag opgroeien in armoede waar D66 zelf ook onder staat, zal worden 
overgenomen door hem. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan gaan wij naar de fractie van de Partij van de 
Arbeid, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. We kunnen constateren dat in drie weken tijd wel iets is 
veranderd, de woorden dat er geen enkele motie en amendement werden gesteund door een aantal 
partijen lijkt in ieder geval te veranderen, gelukkig. Vandaar ook dat wij geprobeerd hebben als PvdA-
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fractie in ieder geval daar alvast op in te spelen door toch een aantal voorstellen vanavond in te 
dienen. Dank in ieder geval voor de steun van diverse partijen. Nog één punt waar wij toch hopen 
samen met de VLP een meerderheid voor te krijgen is toch het amendement Lastenverlichting. Ik 
denk dat dat best kan omdat we spreken over overschotten in die begroting, waar we altijd het hebben 
over gemeenschapsgeld. Of het nu 1 euro is 8 euro is of 50 euro. Wij denken dat die financiële 
consequenties altijd in het voordeel is voor de burger natuurlijk. Je spreekt nu niet over een verhoging 
maar over het hanteren van die nullijn. En ik heb u als raad namens de VLP en de Partij van de Arbeid 
ook keurig het overzicht gegeven waarin nogmaals slechts wordt gesproken over een mogelijke lagere 
opbrengst in 2017 onder de streep van 72.000 euro in 2018 van 200.000 euro en wij hebben ervoor 
gekozen om dat over deze bestuursperiode te doen juist ook in lijn met de motie van de VLP om te 
komen nog tot een breder onderzoek over de verlaging van die woonlasten, lokale belastingen. Zeker 
ook omdat in de staatjes  RTL 4 geeft daar altijd zo mooi overzicht over in de buurtfacts, ja 
Roosendaal is een redelijk dure gemeente. En ieder voorstel wat helpt en daar ruimte is denken wij 
kunnen wij daarop insteken middels deze lastenverlichting. Nogmaals minimaal 2017 72.000 euro, 
2018 2 ton wat we gevraagd hebben om te dekken uit die overschotten van ruim 6 ton komend jaar, 
ruim anderhalf miljoen volgens mij het jaar daarop. Dus nogmaals het raakt volgens mij niet echt de 
begroting. Maar het verkoopt in ieder geval wat ons betreft goed richting de inwoners. Over de andere 
moties die wij hebben ingediend geen verdere opmerkingen. Uiteraard neem ik de woorden van CDA 
ter harte dat je over het proces, het verdere proces goede afspraken moet maken. Vandaar ook dat 
GroenLinks en de PvdA dat initiatief hebben genomen omdat we anders wellicht hier na vanavond 
stonden hoe verder. Want de wethouder, het college had geen voorstel, die schreef enkel een brief. 
En de coalitiepartijen hadden geen voorstel, die schreven enkel we willen een pas op de plaats 
maken. Dus vandaar nogmaals dit initiatief en tuurlijk in de uitvoering zal blijken welk tijdspad er volgt. 
De motie geeft daar een aantal goede handreikingen voor maar wat ons betreft moet centraal staan 
dat het heel zorgvuldig verloopt, zodat we onze burgers, onze inwoners niet teleurstellen. Ten aanzien 
van de overige amendementen en moties die door andere partijen zijn ingediend ik kan ook wel het 
rijtje nagaan, maar dat ziet u wel met de handen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de heer Schijvenaars van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De primaire vraag die voorligt is: Is er zoveel 
structureel overschot? De wethouder zegt ja keer op keer, maar in zijn antwoorden komt hij met 18 
keer allerlei voorbehouden, mitsen en tenzijen. En wij zeggen heel simpel nee. Ja, er is een meevaller. 
Maar nee er is geen structureel begrotingsoverschot. En om toch nog even een toelichting te geven, 
voorzitter, in de brief van 14 oktober hebben wij dat gevraagd. En vervolgens op de vraag van 21 
oktober zegt de wethouder in zijn antwoorden zo’n lange riedel woorden als vooropgesteld, kunnen 
worden bijgesteld, voorlopige bijstelling, ramingen, te verwachten inschatting, voor- en nadelen, 
kunnen beïnvloeden, 2017 worden gewijzigd. En wat zegt het over 2018? Het verdeelmodel is niet af, 
de verwachting bijgesteld, ruimte, gewijzigde inzichten, positieve of negatieve gevolgen, prognoses, in 
principe. Voorzitter, als je als wethouder in je eigen tekst zo schrijft hoe kun je dan met droge ogen 
volhouden dat er sprake is van een structureel begrotingsoverschot. Met andere woorden. We hebben 
zoveel geld dat we verplichtingen kunnen aangaan voor vele jaren om dat te gaan besteden. 
Voorzitter, u hoeft mij niet te geloven maar kijk gewoon wat er staat. Dan bij de motie over dat 
Burgerakkoord. De wethouder zegt het is sympathiek de strekking. Maar vervolgens zoals wethouder 
Theunis altijd doet een heel verhaal ja als u dit bedoelt dan ga ik het zo doen en het moet zorgvuldig 
en we moeten uitkijken. En we gaan wel zien wat we dan precies te besteden hebben. En over die 
datum ja dat was ook weer even lastig. Met andere woorden de vraag van ons is aan de wethouder 
als de motie een meerderheid krijgt en daar lijkt het op gaat de wethouder dan ook de motie uitvoeren. 
Of gaat de wethouder de motie uitvoeren zoals hij denkt dat hij is bedoeld. We horen graag het 
antwoord van de indieners maar ook van de wethouder zelf. Voorzitter, terug naar die motie over het 
Bestuursakkoord we hebben net de vraag gesteld, het antwoord moet nog komen. Wij zijn het oneens 
met de aanname van dat begrotingsoverschot van structureel 5 miljoen. We zijn het wel eens met het 
principe om inwoners eerder en beter te betrekken. Wij doen dat al jaren en dat zullen we ook blijven 
doen, voorzitter. Maar we zijn het oneens met het principe van u vraagt en wij draaien. En ook 
meerdere fracties geven aan, CDA, SP, ja we weten het nog niet of we wel het Bestuursakkoord of het 
Burgerakkoord gaan accepteren. Ik bedoel wees dan eerlijk en zeg gewoon waar het op staat. 
Voorzitter, de motie Roosenpas zullen wij intrekken omdat de wethouder eigenlijk zegt ik zal hem 
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gaan betrekken bij het integrale armoedebeleid. De motie Retail, Smart Retail City ten aanzien van het 
wifi-netwerk daarvan zei de wethouder ja we zijn bezig met een onderzoek via de binnenstadsdirectie 
dus we gaan even kijken wat eruit komt. Dus in die zin zijn we blij dat dat proces nu loopt en we 
wachten dat af. Dus zullen we die motie ook gewoon aanhouden. Motie 13 eigenlijk was collega 
Raggers van D66 heel mooi in zijn betoog van dat hele proces dat deugde niet en dat moet allemaal 
wat eerlijker en transparanter en meer voorspelbaarder enzovoort. Eigenlijk een andere samenvatting 
van de strekking van onze motie, wij zijn er wel blij mee. En we zullen onze motie 13 ook aanhouden 
tot aan de volgende verkiezingen. Voorzitter en de andere moties die krijgt u nog wel… 
 
De VOORZITTER: Even de heer Yap op het jongste punt.  
 
De heer YAP: Nou het punt wat ik wilde interrumperen zijn we al even, is alweer even voorbij, 
voorzitter. Toch even terugkomend op het, op de motie Burgerakkoord Roosendaal. Heeft u 
alternatieven of zegt u eigenlijk we hoeven niets te doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, op zich een terechte vraag. Maar het proces is gegaan zoals het 
is gegaan. Ja, de coalitie heeft een blokkade gelegd op een openbaar, integraal debat over de 
begroting en daarmee werd alles op slot gegooid en daarmee was er niets mogelijk. Dat vervolgens je 
dan toch gaat kijken van kunnen we niet alsnog iets gaan betekenen voor de samenleving ja dat is 
logisch, maar dat is wel ons werk. Wij zijn gekozen een paar jaar geleden om onze kiezers te 
vertegenwoordigen hier. Het is onze verantwoordelijkheid om keuzes te maken, afwegingen te maken 
en vervolgens te zeggen dan gaan we het zo doen . En dan vragen wij ons af waarom moeten we nu 
weer opnieuw gaan vragen wat wij moeten doen. Als we die lijn doortrekken dan zitten we straks elke 
week in één of ander overleg en een proces van wat wilt u eigenlijk. En wij als Nieuwe Democraten 
hebben al heel vaak gezegd wij weten heel goed wat Roosendaal wil. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Enerzijds dank voor de heer Schijvenaars voor de 
woorden die hij mij in de mond legt en anderzijds het is toch echt in de mond leggen. Het is wel een 
hele vrije interpretatie van mijn termijn en ik heb hem net niet behandeld maar bij motie 13 staat bij 
D66 toch echt een streep door.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Schijvenaars hoor ik net 
betogen ten aanzien van de motie Burgerakkoord dat wij gekozen zijn en onze mandaat hebben van 
de kiezers en dat we niet iedere keer naar de samenleving terug hoeven want we weten het allemaal 
zo goed. Ik kan me wel herinneren dat u toen de vluchtelingen of de noodopvang speelde dat u 
uitvoerig een referendum ging houden en er ook heel veel aandacht voor vroeg. Hoe verhoudt zich dat 
dan tot elkaar. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dat is een hele mooie vraag, fijn dat u 
Roosendaalse peiling op uw netvlies heeft, dat hebben heel veel mensen in Roosendaal namelijk. We 
hebben toen de Roosendaalse peiling ingezet omdat er op dat moment was er een totaal nieuwe 
ontwikkeling plotseling kwam er een mogelijke komst van heel veel vluchtelingen daarover waren wij 
met elkaar in gesprek en wij vonden dan moet je dat met zo’n ontwikkeling ook durven vragen aan de 
samenleving.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dan is de aanvullende vraag natuurlijk heel voor de hand 
liggend. Ruime overschotten hele andere nieuwe financiële perspectieven vindt u geen nieuwe 
ontwikkeling.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, dat heb ik geloof ik inmiddels al drie keer uitgelegd. We 
hebben er al twee keer vragen over gesteld. Ik heb al 25 keer het bewijs geleverd dat er geen 
structureel begrotingsoverschot is. Ja, voorzitter, de feiten spreken ik kan er niets anders van maken. 
Er is geen structureel begrotingsoverschot en dus als je dat wel gelooft ben je de bevolking aan het 
misleiden en je bent eigenlijk aan het aansturen van er is heel veel mogelijk en als puntje bij paaltje 
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komt, vandaar. Voorzitter, dan ga ik af, want ik krijg net een berichtje binnen zie ik met het rapport het 
voorlopige eindrapport van het Burgerakkoord en ik kan u even de uitslagen meegeven… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee…  
 
De heer SCHIJVENAARS: Het… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, wij hebben hier geen invloeden van buitenaf die digitaal 
binnenkomen dat gaan we debiteren dat is niet te controleren voor de raadsleden. Het gaat hier 
gewoon om de stukken die wij met elkaar hebben en delen en daar is het debat over want zo kan ik 
ook wel een heel feestje bouwen wat ik allemaal op mijn mobiel binnenkrijg extern. Maar dat kan de 
raadsvergadering niet beïnvloeden.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, voorzitter, wat ik wil aangeven… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Is dat het eindrapport van het Burgerakkoord dat zal bestaan uit meer 
onderhoud, beheer… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Meer echt werk, bestrijding armoede, meer toezicht, handhaving, meer 
mandaat bewoners, lastenverlichting, behouden van de jongeren en waarschijnlijk ook nog een 
wielergemeente. 
 
De VOORZITTER: Ja, zo’n beetje heel de wereld. Goed, dank u wel. Wij gaan, wij gaan door naar de 
fractie van GroenLinks mevrouw Koenraad. Even nog procedureel motie nummer 9 Onderzoek 
Roosenpas is ingetrokken. Dus die maakt geen onderdeel uit van de beraadslaging. Motie nummer 10 
inzake Impuls Smart Retail City die motie is aangehouden. Is niet van tafel maar wordt vanavond dus 
niet in stemming gebracht. En motie nummer 13 Wees eerlijk en schep geen valse verwachtingen ook 
deze motie is aangehouden. Nogmaals niet van tafel maar vanavond niet in de besluitvorming. Dus 
als je dat even scherp houdt met elkaar dan zijn we weer helemaal bij. Excuus mevrouw Koenraad het 
woord is aan u. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet helemaal goed bij stem maar ik hoop dat ik 
toch wel goed te verstaan ben. GroenLinks heeft in de begrotingsraad van 21 oktober gepleit om de 
besteding van de ruimte die is ontstaan in de begroting in te vullen met inwoners van Roosendaal en 
de lokale democratie daarmee te vitaliseren. We zeiden dat het tijd is om in Roosendaal te 
experimenteren met lokale democratie. Burgemeesters in den lande hebben we vorige week in de 
pers gezien, zien mogelijkheden in het op een andere wijze betrekken van burgers bij die lokale 
democratie. En Minister Plasterk heeft ook zoiets gezegd als dat er ook buiten de kaders van de 
Gemeentewet ook hele spannende dingen kunnen gebeuren. En hij zal ons ook niet op de vingers 
tikken als we dat doen. GroenLinks wil samen met PvdA en gelukkig ook met een heleboel andere 
partijen intussen nieuwe methoden ontdekken om inwoners bij de besluitvorming te betrekken. En 
experimenten zijn er om te experimenteren dat betekent dat het ook fout kan gaan daar leren mensen 
van namelijk. GroenLinks is uiteraard heel blij met de eigen motie Burgerakkoord en het proces is naar 
voorbeeld van een proces wat in Geffen en dat is een kern van de gemeente Oirschot al achter de rug 
is. En we kunnen ook leren van de ervaringen daar. Dus als we een proces gaan vormgeven gaan we 
natuurlijk ook eerst ons oor daar te luisteren leggen en daar kunnen we dus gebruik van maken. En 
zeker nu er financiële ruimte is moeten we het gewoon doen, Roosendaal kan dit gewoon. Wat 
GroenLinks hoopt, wat GroenLinks zelf aangaat is dat wij hopen en verwachten ook dat duurzaamheid 
een belangrijk thema wordt in dat proces naar dat Burgerakkoord. En we gaan er daarbij vanuit dat 
vele Roosendalers en dan bedoel ik niet alleen de GroenLinks aanhang, maar gewoon veel 
Roosendalers het belang daarvan erkennen. En dat is ook wel een verschil met hoe wij hier 
vergaderen en hoe we in het Burgerakkoord gaan werken. Want ineens kun je ook gewoon voor iets 
zijn waar je partij misschien tegen was. Is best wel een vernieuwend. Er zullen ook niet totaal andere 
thema’s naar voren komen. De wijsheid van de menigte en de wijsheid van specialisten zorgt 
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daarvoor. En wie in de raad denkt dat hij of zij overal verstand van heeft is niet goed snik denkt 
GroenLinks. Ondertussen is het proces waar wij nu in beland zijn wel erg ondoorzichtig geworden, dat 
moeten we wel nageven ook aan D66. Dat er wel een zware wolk boven hangt. Juist onze motie op dit 
moment brengt daar weer lijn in. Door het initiatief voor het proces naar de raad te halen waar het ook 
hoort. Zowel wethouder als de fractie van de Roosendaalse Lijst hebben beweerd dat zij dit voorstel al 
eerder deden. Alleen het verschil is wel dat de communicatie aan het begin van dit proces beperkend 
was en nogal wat onduidelijkheid gaf en dat de motie die ondertussen is aangenomen of die straks 
misschien wordt aangenomen juist ruimte schept. En wat GroenLinks wel vreemd is is dat we nu ja zo 
lang GroenLinks, of zolang ik in deze raad zit hebben we begrotingen vastgesteld met heel veel 
onbekendheid over circulaires die nog zouden komen. Dus we hebben altijd een volwassen 
behandeling gehad met moties en amendementen zonder precieze zekerheden te hebben. Dus 
waarom nu al die onzekerheden zo belangrijk zijn geworden ineens dat is nog niet helemaal opgelost. 
En achteraf had deze begroting eigenlijk gewoon de normale behandeling kunnen hebben, waardoor 
er ook weer veel minder druk zou zijn geweest op het proces van het Burgerakkoord wat nog te lopen 
is. Maar goed daar zullen we in het proces dan heel veel aandacht voor moeten hebben. Over de 
moties en amendementen. We hadden over de moties waar GroenLinks zelf een deel aan had zullen 
wij één amendement en twee moties steunen en de andere om allerlei uiteenlopende redenen niet. 
Het amendement van de zaterdagopenstelling vinden wij gewoon een goed idee. Ga het gewoon 
proberen en als het geld niet nodig is dan kunnen we het weer terugstorten. Dus wij hebben een 
prachtig centrum daar en doe het gewoon. Dus wij zien daar niet zoveel problemen. Die motie over de 
Stichting behoud Lambertuskerk die gaan wij ook ondersteunen. Vooral ook omdat we deze lange 
neus heel graag willen steunen. En de motie Welkom in Roosendaal gaan we ook steunen omdat die 
gewoon ja heel leuk is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik ga tenslotte, ik kijk even naar Partij Verhoeven, 
meneer Verhoeven. Ja, ga uw gang.  
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Voor onze begroting die duidelijk is, vragen zijn 
beantwoord en er is voldoende debat geweest in deze raad. Hoog tijd om spijkers met koppen te 
slaan en dat kan natuurlijk op een zorgvuldige wijze kort en krachtig. Wij hebben ons uitgesproken 
over de begroting en wat we met de extra overschotten zouden willen doen. We willen de inwoners 
van Roosendaal horen, interactie want het zijn wel eventjes uw belastingcenten die we gaan besteden 
en dat willen we zo zorgvuldig mogelijk doen in de ruimste zin van het woord. In de motie 
Burgerakkoord van de PvdA en GroenLinks wordt het adequaat uitgelegd en de processen moeten 
daarbij duidelijk hanteerbaar zijn. Belangrijk daarbij is het feit dat wij hier in Roosendaal vele mensen 
hebben die weten waar ze over praten, die instaan voor vernieuwingen en het allerbelangrijkste die 
trots zijn op Roosendaal en daarvoor willen gaan. Voorzitter, deze motie gaan we zeker steunen onze 
naam staat er ook al onder. En ook de belangrijkste motie vanavond zal dit zijn, waarmee we aan de 
slag gaan. Betreffende de Lambertuskerk van de VLP, deze zaak ligt nog bij de Commissie Bezwaren 
dus daar moet je je eigenlijk als raadslid eventjes niet mee bemoeien. En mijn advies ook is hou deze 
motie eventjes aan, mijn advies aan u. Zo ook het amendement over de studiezaal. Hou deze ook 
eventjes aan voordat we zeker weten wat het resultaat kan zijn. Handhaving en toezicht, wij zijn 
daarvoor. Keihard zelfs. Wij ondersteunen dit heel graag, maar we krijgen direct het integraal 
veiligheidsplan waar we over gaan praten en ja jammer wij willen dat eerst afwachten. Want je kunt 
zeggen van ja nu maar even een ton reserveren. Voor wat? Er ligt nog geen echt plan in deze motie, 
in dit amendement. Wij willen dit eventjes afwachten en misschien moet het wel meer als 1 ton zijn, 
want als dat zo is dan vindt u ons aan uw zijde, absoluut. Dus ik raad u aan hou deze motie eventjes 
aan voordat die wordt afgeserveerd in deze raadszaal, zou zonde zijn. Motie 2 Verhoging 
kwaliteitsniveau groen en grijs, dat gaan we steunen. Motie 7 gaan we ook steunen van de PvdA 
Geen kind mag opgroeien in armoede. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Voorzitter, de motie 
Welkom in Roosendaal is een mooie basis als onderdeel in de City Marketing. Hiermee kun je attent 
zijn en zal zeker als zeer positief gewaardeerd worden. Dan gaan ze over je praten. Verder zult u van 
ons ons stemgedrag wel zien, verder in deze eindfase van de raad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Dan zijn wij van de zijde van u raad de tweede 
termijn gepasseerd. Betekent dat we nu overgaan tot de beantwoording van de resterende vragen en 
nog moties, amendementen althans één die gewijzigd is om de collegeleden ook nog de gelegenheid 
te geven daarop te reageren. Ik zou willen kijken wethouder Theunis nog behoefte aan een reactie? 
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Dan ben ik even voor een spoedtelefoontje ben ik eventjes weg. Als meneer Gabriëls even de orde 
echt in de gaten houdt. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, ik kan ook zo lang aan het woord blijven totdat u terug bent, voorzitter, dat is 
geen probleem. Voorzitter, laat ik beginnen met de vraag die de heer Van den Beemt van de VVD 
stelde. Want die werd wat onrustig omdat hij in eerste termijn geen antwoord had gekregen, dus laten 
we dat dan nu maar doen. U vraagt om het bevrijdingsfestival. Ja, ik ben daar een zeer groot 
voorstander van als jeugd in Roosendaal het initiatief neemt om een bevrijdingsfestival te organiseren 
past overigens ook prima bij het festivalbeleid. Ik heb u vorige week laten weten, we gaan het 
binnenkort hebben over City Marketing. En als je het over City Marketing hebt dan heb je ook over 
evenementen, dan heb je het ook over festivalbeleid dan heb je het ook over het toeristisch actieplan. 
Laat onverlet dat we de klok niet stilzetten. Met andere woorden als wij met het proces van City 
Marketing aan de gang zijn, als u daar straks toestemming voor gaat geven, dan draait u de klok wel 
door. En daar bedoel ik ook mee dat we op dit moment, dat ik wel bezig ben met een technisch 
evenementenplan. En daar bedoel ik mee dat we goed kijken naar de evenementen die in 
Roosendaal landen en dat ik samen met mijn collega Lok kijk met name in vergunningverlening en dat 
soort zaken meer hoe we met die vele evenementen die onze gemeente rijk is hoe we daarmee 
omgaan. Er zal uiteraard in City Marketing extra aandacht komen voor de moties die door u raad zijn 
aangenomen, maar daar komen we nog op terug bij de beraadslagingen over de City Marketing. 
Voorzitter, de Roosendaalse Lijst stelde een vraag in eerste termijn over het integraal 
arbeidsmarktbeleid. Ja, we zijn bezig met de ketenbegroting Werkplein-WVS, we zijn bezig met de 
herstructurering van de WVS waar u binnenkort over bijgepraat wordt. Met andere woorden we zijn 
steeds meer aan het kijken of we inderdaad tot dat integrale arbeidsmarktbeleid met elkaar kunnen 
komen. Liefst met negen gemeentes samen maar zeker met de D6, maar ik verwacht dat ook 
Brabantse Wal daarbij aansluit. In opvolging daarvan de SP stelt eigenlijk vragen banen creëren. Ja, 
voorzitter, daar zijn we stevig mee bezig. Denkt u maar aan Actielijn 1 van het Economisch Actieplan 
het aantrekken van bedrijvigheid. Wij mogen als Roosendaal ons op de borst kloppen dat veel 
bedrijven Roosendaal weten te vinden vanwege de uitstekende ligging en de mooie bedrijventerreinen 
zoals Borchwerf II die zeer in trek zijn. Dus daar gaan banen komen, daar komt ik later nog met u over 
te spreken. En een punt waar u steeds op terugkomt en dat snap ik ook, werk moet lonen. Dat is een 
uitgangspunt waar u mee komt en dat onderschrijf ik als portefeuillehouder arbeidsmarkt zeer. Ik ben 
ook bezig met de uitwerking van uw motie beloning. We zijn op dit moment met een groot aantal 
trajecten bezig om mensen te betrekken in werkgelegenheid. Ik noem de participatieplekken die heel 
belangrijk zijn bijvoorbeeld bij de Ruilwinkel zo’n 25, de Roosendaalse Uitdaging is bezig om 
maatschappelijke initiatieven en mensen in de Participatiewet met name de C-categorie daarbij te 
betrekken. Ik ben met een uitvoering bezig met participatieplekken bij voetbalvereniging Roosendaal, 
de eersten zijn daar gestart. We gaan aan de slag met het FIP-traject, frequent intensief persoonlijke 
gesprekken waar we een wijk kiezen waar veel werkloosheid is. Waar we versneld met mensen in 
gesprek gaan die in de kaartenbak zitten om te kijken of we hen sneller richting werk kunnen krijgen. 
Het is gelukt, voorzitter en ik ben bezig met de Werk Op Maat-banen waar ik u binnenkort over ga 
berichten en u uiteraard ook in betrokken zult worden. En dat is eigenlijk de Melkert 2.0 baan zoals 
Den Haag die ook in wil voeren, waar wij nu op het punt staan om daar nu in het college een besluit 
over te laten nemen. Voorzitter, dat waren de vragen die aan mij gesteld zijn. Ik ben blij dat u weer 
terug bent.  
 
De VOORZITTER: Ja en ik ben blij dat u klaar bent. Ja, dat deed ik expres. Nee, dank u wel. U bent 
zo gewaardeerd dat u zelfs een vraag heeft van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, in de hectiek dat u zo snel weg moest… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En u sloeg wethouder Theunis over, die gaf aan dat hij geen behoefte had 
aan een tweede termijn. Maar wij hebben als Nieuwe Democraten hebben wij in onze termijn 
wethouder Theunis twee zaken voorgelegd. De ene zaak was waarom heeft u zoveel voorbehouden 
gemaakt in uw beantwoording op onze brief over die BUIG-gelden, dat hele lijstje met die 18 punten. 
Dus hoe structureel is dat nog. En de tweede vraag, voorzitter, dat had te maken met gaat de 
wethouder nu volmondig uitvoeren zoals de motie luidt. 
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De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dus zouden we het fijn vinden, voorzitter, als u wethouder Theunis de 
gelegenheid geeft om antwoord te geven.  
 
De VOORZITTER: Ja, het moet niet. De wethouder heeft goede zin en strijkt over zijn hart. 
 
De heer THEUNIS: Antwoord op uw laatste vraag, nee natuurlijk ga ik die motie niet uitvoeren. Wij 
gaan de motie uitvoeren, want dat zegt het dictum ook. College en raad gaan gezamenlijk aan de slag 
om de motie uit te voeren. Laat dat duidelijk zijn. En die eerste vraag over allerlei voorbehouden, ja ik 
sorry voorzitter, ik word er een beetje moe van dan moet ik het voor de zoveelste keer allemaal weer 
uitleggen. En ik ben er vast van overtuigd dat iedereen min één in deze zaal dat allemaal heel goed 
begrijpt wat ik heb uitgelegd en zo niet dan hoor ik dat graag van de rest. 
 
De VOORZITTER: Oké, we hadden de wethouder Verbraak gehad. U heeft de groeten van de degene 
die mij belde, want flitsend betoog. Wethouder Van Poppel niet. Wethouder Lok. Ja. 
 
De heer LOK: Voorzitter, ik heb net even collegiaal afgesproken wie welke vraag beantwoord. Dus ik 
ga het niet over vuilnisbakken hebben, maar ik ga het nog wel hebben over fietsnietjes en de toiletten. 
Daar zijn we natuurlijk mee bezig maar ze staan er nog niet dat snapt u. En we gaan straks een 
prachtige plek zoeken voor openbare toiletten in ieder geval een aantal. En fietsnietjes die moeten ook 
nog een plekje vinden maar daar wordt aan gewerkt, dus dat komt vast goed. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor mij ook een kleine vraag vanuit, gesteld door de 
VVD. Ook de motie voor de vuilnisbakken die is in uitvoering. Inmiddels hebben we in beeld waar die 
vuilnisbakken dan moeten komen te staan en de raad wordt hierover binnenkort geïnformeerd. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mij lijkt dat dit van de zijde van het college de beantwoording is in 
tweede termijn. Bent u toe aan besluitvorming? Ik zie ja en nee, ja. U bent toe aan besluitvorming. 
Dan, nu komt het belangrijkste moment van de avond, namelijk dat u gaat besluiten over onze 
inwoners en daarmee hun toekomst. Wij beginnen zoals gewoontegetrouw altijd eerst met de 
amendementen omdat die het moedervoorstel de begroting 2017 op inhoud veranderen. Dus dat is 
eerst. Ik loop ze allemaal na en ik vraag natuurlijk stemverklaringen en of u de stukken wel of niet nog 
in stemming wilt brengen, dat is allemaal dat pellen we af komt allemaal goed. We pellen het af stuk 
voor stuk. We beginnen en ik kijk dan even naar de indiener, amendement nummer 1 dat handelt over 
de “Uitbreiding inzet toezicht en handhaving”. Ik kijk even naar meneer Brouwers. U wilt het 
amendement in stemming brengen? Dat is het geval. Dan gaan we dat doen. Heeft één uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit punt? De heer Beesems in elk geval. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten vinden het amendement in titel 
heel sympathiek. De tekst echter is stigmatiserend en misschien wel discriminerend te noemen. Wij 
gaan ervan uit dat in het stuk wat binnenkort aan ons wordt voorgelegd voor advies daar andere 
woorden staan en dan zullen we dat ook volgen wat op dit moment de portefeuillehouder daarover 
zegt. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad wat betreft een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor amendement nummer 1. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 2 inzake de “Zaterdagopenstelling 
studiezaal historisch informatie punt”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 2? Daarvoor hebben gestemd 
de fracties van de VLP, PvdA en de VVD en GroenLinks how could I forget you. Maar desondanks lijkt 
mij het amendement verworpen.  
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De VOORZITTER: Amendement nummer 3 handelend over de Lastenverlichting. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring? Meneer Beesems?  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn voor lastenverlichting dat mag 
heel duidelijk zijn en zal altijd zo blijven. Wij verzoeken echter daar een structurele dekking voor niet 
een incidentele. Wij willen geen jojo-effect nu 0,8 niet en volgend jaar 1,8 wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen van u raad behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het 
geval, dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de 
fracties van de VLP, PvdA. Daarmee is het amendement verworpen. 
 
De VOORZITTER: Resteert nu, even, belangrijk moment dames en heren, dan resteert nu, althans 
resteert, dan gaan wij nu over tot het stemmen over het moedervoorstel het Raadsvoorstel Begroting 
2017. Zoals wij nu weten ongeamendeerd. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dat stuk? 
Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten stemmen tegen deze begroting, omdat 
wij hele andere prioriteiten hebben. Op de eerste plaats moet het geld rollen in plaats van oppotten. 
Op de tweede plaats weten wij allang wat onze inwoners willen en hoeven niet iedere keer terug voor 
een obligaat tafelgesprek. En op de derde plaats zorgt deze begroting ervoor dat de basis niet op orde 
komt. De stad heeft lef nodig om vooruit te komen. De Nieuwe Democraten zijn er klaar voor.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u wie is 
voor het raadsvoorstel vaststelling begroting 2017. Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met 
uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. De begroting is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties. Motie nummer 1 inzake  “Onderzoek verlaging lokale 
lasten”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is 
voor motie nummer 1? Daarvoor heeft, daarvoor denk ik bij, heb ik dat goed, zie ik dat goed, bij 
unanimiteit is deze motie aanvaard.  
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie 2 inzake het “Verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs”. Ook 
hier weer stemverklaring vooraf uwerzijds? Niemand? Wie is voor de gewijzigde motie nummer 2? Met 
uitzondering van de fractie van de SP en GroenLinks, maar de overigen voor is deze motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3 “Onderzoek ontsluiting Tolberg”. Behoefte aan een stemverklaring 
één uwer? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen wie is voor motie nummer 3? Daarvoor 
hebben gestemd de fracties van de VLP en het CDA en daarmee is de motie verworpen.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Subsidie”… Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wij verzoeken tot een hoofdelijke stemming over deze motie, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Op die nu komt, op 4, ja, dan kan. Dan moet je zo’n nummertje trekken? Ja dat 
gaan we even organiseren. Even wachten.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Nummer 18 mevrouw Heessels. 
 
De VOORZITTER: Wij beginnen met nummer 18 en dat staat voor mevrouw Heessels en dat is motie 
nummer 4 “Subsidietoekenning Stichting behoud Lambertuskerk Wouw”. En dat is voor of tegen.  
 
Mevrouw HEESSELS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hertogh. 
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De heer HERTOGH: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Heumen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Tegen. 
 

De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Tegen. 
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De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen.  
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: de heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 
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Mevrouw DE BEER: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Frijters. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen.  
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 



 
 
 

Verslag raadsvergadering 10 november 2016     pagina 44 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 

Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 

De VOORZITTER: Nou, we zijn het rondje, ik heb zo’n idee. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Met 27 tegen en 7 voor. 
 
De VOORZITTER: Met 7 voor en 27 tegen is de motie verworpen. 
 
 

De VOORZITTER: Wij gaan naar motie nummer 5 inzake het “Burgerakkoord Roosendaal”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf. In ieder geval de heer Van Gestel noteer ik, daarna de heer 
Schijvenaars. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de fractie van de VLP kan instemmen met deze motie vermits 
de geest van de motie ook onverkort tot uitvoering wordt gebracht. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten zijn absoluut voorstander van het actief 
betrekken van onze inwoners maar het moet wel op een level playing field plaatsvinden. De inwoners 
worden hiermee op het verkeerde been gezet. En tot slot wij vroegen zojuist aan de wethouder gaat u 
de motie uitvoeren en de wethouder zei nee, ik ga dat samen doen met. Maar er staat duidelijk in de 
motie draagt het college op om twee beslispunten uit te voeren en blijkbaar zegt de wethouder nu dat 
ga ik niet doen. Daarom gaan wij de motie niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. 
Dan gaan wij in alle stilte, in alle stilte gaan wij stemmen. Dat geldt ook voor al hetgeen wat nog gaat 
komen aan stemmingen het is veel te rumoerig. Motie nummer 5 het Burgerakkoord Roosendaal, dat 
ze het thuis ook weten. Wie is voor deze motie? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met 
uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 6 “Welkom in Roosendaal”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Mevrouw Oudhof.  
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Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, wij gaan voor deze motie stemmen maar we willen wel graag dat er 
ook een groot deel mee gedaan wordt  met ondernemers, winkeliers, verenigingen om dit voor elkaar 
te krijgen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Oké. dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 
6? Daarvoor heeft u met z’n allen ja gezegd. Bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 7 “Geen kind mag opgroeien in armoede”. Behoefte aan een 
stemverklaring één uwer? Nee? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 7? Ik veronderstel dat 
ik zie dat u dat bij unanimiteit bent, deze motie is bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 8 “Structureel verhogen kwaliteitsniveau”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dit punt? Nee? Wie is voor motie nummer 8. Voor de motie nummer 8 heeft 
gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 11 “Mandaat bewonersplatforms”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Niemand? Wie is voor motie nummer 11? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de 
Nieuwe Democraten de motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: En motie nummer 12 “Het verdeelmodel 2017 biedt incidentele meevaller maar 
geen structurele overschotten”. Eén uwer behoefte op een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wie 
is voor motie nummer 12? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten de motie is 
verworpen.    
 
4. Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, dan is er voor het overige niets meer aan de orde. Dat betekent 
dat wij met een goedgekeurde begroting ook richting de Provincie en zo kunnen. Ik sluit deze 
begrotingsraadsvergadering en wens u een prettige avond.  
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 20.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
17 november 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


