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1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER:  Dames en heren, het is 19.30 uur. Ik open de raadsvergadering, heet u allemaal 

welkom en meld afwezig mevrouw Derks van de Partij van de Arbeid en de heer Missal van de fractie van 

de SP.  Dan zou ik nu meteen voordat we beginnen met het vragenhalfuurtje willen overgaan tot de 

beëdiging van twee burgerraadsleden. Dit keer namens de fractie van de Partij van de Arbeid, de heren 

Goderie en Van Iersel. En ik wil beide heren naar voren vragen. En ik vraag u allen daarbij ook te gaan 

staan.   

 

De VOORZITTER: Oké, oké dan gaan, gaan wij weer verder met de vergadering. Het is mooi dat we 

weer twee burgerraadsleden in ons midden hebben. Wij zijn toe aan het onderwerp vragenhalfuur. Er zijn 

twee, twee onderwerpen die worden behandeld. Het eerste gaat over de eenmalige financiële 

ondersteuning van The Rainbows. Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Enige vragen over The Rainbows. Eerste vraag van de 

VLP, de Roosendaalse Lijst, onder welke categorie kunnen we de activiteiten van The Rainbows scharen 

sport of cultuur. Ik heb mij eens nader verdiept in de activiteiten, met groot genoegen, van The Rainbows 

moet ik zeggen, ja eigenlijk kan ik dat onderscheid ook niet maken tussen sport en cultuur. Ik vind het 

gewoon beide, wat dat betreft is het denk ik ook geen enkel probleem. Van daaruit en dat is de volgende 

vraag kunnen zij daarmee aanspraak maken op subsidies? Ja, zoals ieder ander, want ik wil nog even 

memoreren in onze nieuwe subsidieverordening, ons nieuwe subsidiebeleid vinden we, achten wij meer 

sport en cultuur een middel tot en we zien ook in de maatschappelijke activiteiten en maatschappelijke 

effecten gaat het om de resultaten die daarmee bereikt worden. Ik wil nog steeds memoreren dat ook een 

vereniging gewoon subsidieaanvragen kan indienen, dat kan overigens iedereen. Dan vraagt u aan mij of 

ze in 2013 een jubileumsubsidie hebben aangevraagd ten behoeve van het 50-jarig bestaan. Ja, u heeft 

contact gehad met The Rainbows, u heeft ongetwijfeld van hun vernomen dat ze dat niet gedaan hebben. 

Dus ik kan moeilijk zeggen dat ze dat wel gedaan hebben. Het is wat dat betreft, vind ik het ook niet zo’n 

onderwerp zij hadden als ze dat gewild hadden gewoon een aanvraag kunnen indienen. Overigens als 

dat voor hun onduidelijk is dan staat hun weg altijd vrij natuurlijk om vragen te stellen bij de ambtelijke 

organisatie of desgewenst ook bij wethouders. Dan gaat het er over, overigens hulde aan die vereniging, 

het is een goed presterende vereniging, laat dat duidelijk zijn, jarenlang, zeer succesvol op Nederlands 

kampioenschappen, maar ook op internationaal vlak. En we hebben ook met genoegen kennis genomen 

van het feit dat zij mogen deelnemen aan het Europees kampioenschap te houden in of 

wereldkampioenschap te houden in Italië. Nu is de vraag of zij op grond daarvan, of het college genegen 

zou zijn hun een eenmalige financiële bijdrage te geven. Het antwoord is nee. En laat dat heel duidelijk 

zijn van natuurlijk waarderen wij bijzonder dat het een hele prestatie is. Ik wil u wel vragen om ook kennis 

te nemen van heel veel verenigingen maar ook mensen in Roosendaal die ook bijzondere prestaties 

leveren. Vorig jaar mochten wij nog in de zomermaanden huldigen onze Nederlandse, of onze 

wereldkampioene karten in Roosendaal, die hebben wij behaald in Brazilië en die hebben ook nooit om 

een eenmalige bijdrage gevraagd. Overigens ook niet The Rainbows, ik vind wat dat betreft moeten we 

voorzichtig zijn. We hebben subsidiebeleid, goede subsidieverordening, beleidsregels. Laten wij in dat 

kader passen en wat dat betreft niet op dit soort zaken te zeer in gaan.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de vragen… de heer Brouwers. 

 

De heer BROUWERS: Ja, The Rainbows heb ik vanochtend nog contact gehad. Kleine vereniging, 23 

jeugdleden. In 2012 hebben ze voor het laatst subsidie aangevraagd. Ook ondermeer ook onwetendheid 

met hoe en wat de subsidie ook daarvoor beschikbaar was. Dus de vraag van onze zijde is eigenlijk nog 

van kunt u misschien nog iets betekenen inzake het jeugdsport subsidiegebeuren, want ja voor dit jaar 

hebben ze natuurlijk ook weer de pech gehad omdat ze ook weer te laat waren. Ik heb ze, mevrouw Van 

Rijsbergen vanochtend ook nog op gewezen van deze regeling is er, dus vanaf volgend jaar kunt u daar 

zeker aanspraak op maken. Alleen doordat in 2012 dat ze te horen hebben gekregen dat heel de subsidie 

zou komen te vervallen waren ze ook gewoon onwetend dat, en misschien ook naïef, dat ze daar niet in 

gekend zijn of het niet zelf opgezocht hadden, dat ze afgelopen drie jaar dan ook… 

 

De VOORZITTER: Was één aanvullende, één aanvullende vraag. 

 

De heer BROUWERS: Geen subsidie hebben aangevraagd… 
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De VOORZITTER: Ja, meneer Brouwers. 

 

De heer BROUWERS: Dus mijn vraag is… 

 

De VOORZITTER: Ja, meneer Brouwers… 

 

De heer BROUWERS:  Kunt u misschien daar iets in betekenen? 

 

De VOORZITTER: Ja, ja, uw vraag is me kristalhelder. Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, ik denk dat het antwoord voor handen ligt, dat is nee. Als u inderdaad 

die zaken onwetend, ja ik kan die verantwoordelijkheid niet overnemen dus, de verantwoordelijkheid ligt 

bij een vereniging. Ik vind eigenlijk als u mijn mening vraagt, een vereniging die al 50 jaar bestaat, al 50 

jaar deel uitmaakt van de Roosendaalse samenleving. Ja, dan denk ik toch dan moet je toch op eigen 

kracht een beetje weten van hoe de regels en hoe dat zit. Als u nu met een argument aan vaart, u doet 

dat, zelfs de vereniging nog niet zelf, ja daar heb ik ook niks van gehoord. Ja en als je met terugwerkende 

kracht gaat zeggen tegen vereniging van nou ja u wist het niet en we gaan dat weer compenseren. Ik, laat 

dat helder zijn, iedereen heeft het recht, het wordt duidelijk gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn 

tot subsidie. De weg naar het stadhuis staat open, als het onduidelijk is om op z’n minst vragen te stellen 

en om contact op te nemen. Ja, als dat niet gebeurt dan denk ik dan kan ik er verder ook weinig aan 

doen. En dan moeten we ook ons niet op dat pad begeven.  

 

De VOORZITTER: Nee, het is één aanvullende vraag in het kader van dit halfuurtje, dat zijn de regeltjes. 

Het spijt me. Dit is inzake The Rainbows. Dan de andere vraag is gesteld door de Partij van de Arbeid 

inzake aanpak Zundertseweg. Wethouder Schenk. 

 

Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. Aangaande vragen van de Partij van de Arbeid over de 

Zundertseweg. Eerste vraag, waarom is het niet mogelijk om alles naar voren te halen en het aanbrengen 

van het asfalt over de gehele Zundertseweg, tussen de Onyxdijk en de Burgemeester Schneiderlaan en 

de aanpak van de naastgelegen weggedeelten te koppelen aan de opleverdatum van de 

woonvoorziening in 2016. Daarop kan ik antwoorden dat het college natuurlijk ook van mening is dat het 

aanpakken van die volledige Zundertseweg altijd nog de voorkeur heeft. Zoals u zelf ook in de 

vraagstelling aangeeft richt de aanpak van de Zundertseweg zich nu op het deel tussen de Onyxdijk en ’t 

Zand. Dit is puur een maatregel om te voorkomen dat de bouw van de woonvoorziening aan ’t Zand van 

SDW niet vertraagd wordt. U zult ook begrijpen dat met het aanpakken van de volledige Zundertseweg 

een heel ander bedrag gemoeid is. En het is lastiger in de hele planning van het OOR om de aanpak van 

de volledige Zundertseweg naar voren te halen, dan het naar voren halen van dit kleinere deel van de 

Zundertseweg. Dit houdt echter niet in dat we het hierbij laten zitten en 2024 als jaartal aan gaan houden 

om de Zundertseweg volledig aan te pakken. Nee, op dit moment zijn we juist druk bezig om te bekijken 

hoe we kansen kunnen creëren om dit volledige werk meer naar voren te kunnen halen. Voor wat betreft 

de tweede vraag over de criteria aangaande het naar voren halen van projecten uit de planning kan ik 

aangeven dat om zaken uit de planning naar voren te halen, wat we hier nu gedaan hebben willen we 

toch wel benadrukken, dat dit nu juist een voorbeeld is van dat we onze ja verantwoordelijkheden als 

bestuur, collegiaal en integraal oppakken. Het dossier van de Zundertseweg valt onder de portefeuille van 

mijn collega Toine Theunis en op deze manier kan ik vanuit mijn portefeuille helpen met de voorgang van 

de bouw van een woonvoorziening, waarvan ook de raad het belang heeft aangegeven. Het is zelfs zo 

dat ik ook de andere bewoners niet te lang wil laten wachten, vandaar ook dat we nu aan het zoeken zijn 

naar mogelijke, ja de mogelijkheden daartoe en een lijstje met criteria heb ik dan ook niet. Het gaat hier 

om maatwerk bij een ontwikkeling die in een eerdere planning van het OOR nog niet aan de orde was.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Voldoende? De heer Yap. 

 

De heer YAP: Nou, voorzitter, ik agendeer het toch door naar de Commissie Omgeving omdat ik de 

antwoorden nog erg mager vind. En één aanvullende vraag wellicht ook wat onvoldoende is om, vandaar 
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dat het denk gepaster is om de Commissie, om de discussie ook voort te zetten in de Commissie 

Omgeving. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is uw, dat is uw goed recht om dat te agenderen. Akkoord. Dan zijn we door de 

vragenhalfuurtjes heen, althans de vragen.  

 

2. Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda. Eén uwer daarover? Mevrouw Oudhof? 

 

Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de SP vraagt of bij agendapunt 6.b gewijzigde 

begroting WVS-groep ook in een eerste termijn te mogen spreken, want wij willen een motie indienen 

in het eerste termijn. 

 

De VOORZITTER: Ja, lijkt mij door u allen toe te staan. Dat is het geval, dus u staat genoteerd voor 

de eerste termijn. Anderen nog van u raad over de agenda? Dat is niet het geval? Dan gaan wij dat 

vanavond zo afhandelen met elkaar. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  

     van 10 december 2014. 

De VOORZITTER:  Agendapunt 3, vaststellen besluitenlijst van de vergadering van u raad van 10 

december vorig jaar, daar zijn geen amenderingen bij de griffie binnengekomen dus ik ga er van uit dat u 

conform kunt vaststellen. Dat is het geval.  

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

a.  Lijst ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, 4.a lijst van aan u raad geadresseerde brieven. Ik neem aan dat u 
kunt instemmen met ook de afdoening van die brieven. Verder niemand daarover het woord? Dat gaan 
wij op die manier doen. 

 

5. A-categorie 
a. Voorstel 1 Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie en benoeming leden

  Vertrouwenscommissie. 

De VOORZITTER:  Agendapunt 5, sub a dat is het vaststellen van de Verordening op de 

Vertrouwenscommissie en benoeming leden van die Vertrouwenscommissie. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is aldus besloten door u raad.  

 

6. B-categorie 
a. Voorstel 2 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de oprichting van een 
    distributiecentrum op Borchwerf II, Veld B, kavel B01 in Roosendaal. 

De VOORZITTER:  Agendapunt 6, dat zijn de bespreekstukken en het eerste stuk is een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de oprichting van een distributiecentrum op Borchwerf 

II, Veld B, kavel B01 alhier in Roosendaal. Heeft één uwer behoefte aan een eerste termijn? Ik 

inventariseer eventjes. Oké, ik heb vooralsnog vier leden genoteerd. Ik hoor en zie nog wel wie zich nog 

meer willen voegen. Ik begin bij de heer Van der Aa van de fractie van de SP. Ga uw gang. 

 

De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Onze regio is de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met 

massaontslagen en stijgende werkloosheid. De SP is van mening dat voor de stad en de regio het een 

enorme boost is dat de keuze op Roosendaal is gevallen en dat hier op termijn 400 nieuwe formaties 

gerealiseerd worden. Omdat we spreken van een nieuwe werkgelegenheid is dit onder andere één van 

de redenen dat de SP het raadsvoorstel zou ondersteunen. Officieel is niet aangegeven welk bedrijf zich 

hier gaat vestigen, echter in de wandelgangen voelt ieder weldenkend mens op zijn klompen aan over 

welk bedrijf die hier zijn distributiecentrum wil gaan vestigen. Toch hebben wij nog een aantal vragen die 

wij graag door de verantwoordelijke wethouder beantwoord willen zien. Eén, kan de wethouder aangeven 

of we spreken over 400 formatieplaatsen of is er in deze sprake dat het gaat over deeltijdarbeid waarbij 

veel meer mensen, werknemers bij betrokken zijn. Twee, zijn er door de wethouder afspraken gemaakt 

over hoeveel mensen direct in dienst kunnen treden bij de werkgever. Zo nee, zou de wetgever, de 

wethouder, dit alsnog willen doen of wordt het gros ingevuld als uitzendkracht. Drie, zijn er door de 
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wethouder eventueel ook afspraken gemaakt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt? Zo 

nee, zou de wethouder dit alsnog willen doen. Wij hopen met het college mee dat inderdaad op korte 

termijn groen licht gegeven kan worden en dat begin 2016 er bij veel mensen weer een glimlach op het 

gezicht komt omdat zij weer een baan hebben gevonden. Dat was het.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Aa. Ik ga vervolgens naar de heer Hertogh van de fractie 

van de VLP. 

 

De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. CV BV Borchwerf heeft een geweldige slag geslagen, een 

grote vis aan de haak, 16 hectare bouwperceel, 158.794 m² met een bebouwing van 85.964. Een 

geweldige impuls kan dat zijn voor de werkgelegenheid in de regio. Er wordt gesproken over 400 

werknemers. Een proficiat natuurlijk naar de CV BV en natuurlijk naar REWIN. Maar alle gelukwensen 

van de VLP gaan naar het college die eigenlijk altijd ten allen tijde verantwoordelijk zijn en blijven, of het 

nu Stadsoevers is of de binnenstad of op het industrieterrein. Eindelijk hebben we een keer gewonnen 

van Linssen, het werd de hoogste tijd. En dat doet de VLP enorm deugt. Voorzitter, u vraagt ons een 

ontwerp verklaringen van geen bedenkingen af te geven over de omgevingsvergunning omgevingsrecht. 

Een uitgebreide procedure op de Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de VLP zegt hier volmondig 

ja tegen. We hebben echter ook nog een aantal vragen. Onze vraag van de VLP zal de uitgebreide 

Wabo-procedure niet de kans lopen net als in Moerstraten en een gebed zonder eind zal zijn, welke 

zekerheid, voorzitter, kunt u ons bieden. Hebt u instemming van uw regionale bestuurders, dat hebben we 

vernomen dat we daar instemming hebben met het regionaal ruimtelijk overleg en met de Provincie. Maar 

kunt u ons dat aantonen zwart op wit op een brief, want we kunnen we toch niet op hun blauwe ogen 

geloven. En zeker de toezegging van de Provincie daarin achten wij dat het in een brief zwart op wit zal 

staan. Voor de VLP is het belangrijk dat het verhaal plankosten en planschade volledig bij de BV CV 

Borchwerf ligt, maar is dit waterdicht vragen wij af, is dit waterdicht voor de gemeente. En de vraag was, 

met de onderhandelingen met Wittebols was toen al bekend dat er een grootschalig distributiecentrum 

zou komen? Voorzitter, er zijn in het bestemmingsplan, het verkeer, water en groen zijn er 11 afwijkingen 

en ik ga u die echt niet noemen, daarmee heeft u toegegeven natuurlijk om het project binnen te halen. 

Een goede zaak u krijgt daarin onze steun. Maar u heeft veel gegeven over grootte, over normen, over 

parkeren en wat al dies meer zij, 11 exacte punten. Maar wat ons besluit, onze laatste vraag is en 

natuurlijk weten we dat het verkopen van grond ligt bij de CV BV maar heeft u als gemeentebestuur en 

dat is een kardinale belangrijke vraag voor de VLP, we weten waar het om gaat, we hebben deze naam 

bij de kapitein van de cockpit weggelegd en die was daar niet van op de hoogte, wij dus wel, maar heeft u 

in uw onderhandelingen, u heeft 11 punten toegegeven, heeft u toen niet met de vuist op tafel geslagen 

we zitten met een enorm probleem in de binnenstad in Roosendaal. U gaat zich grootschalig vestigen in 

Roosendaal bent u bereid om uw detailhandelsvestiging maar dan grootschalig en het liefst in de 

Biggelaar in verbinding naar de Roselaar te vestigen, zodat het probleem niet alleen op het 

industrieterrein is opgelost maar zeker in de binnenstad. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u, dank u wel. Ik merk wel even op dat ik aan de raadsleden wel vraag om bij 

het agendapunt te blijven, want we wijken en drijven wel erg af van wat vanavond voorligt. De heer 

Janssen van de Roosendaalse Lijst. 

 

De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt ons gevraagd om een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor Borchwerf II, Veld B. Ik vind trouwens het raadsvoorstel wat hier ligt heel 

duidelijk en heel helder. Wordt goed omschreven welke weg er gevolgd is om tot een keuze te komen, de 

ruimtelijke, regionaal overleg heeft plaatsgevonden waar dus iedereen die daarbij betrokken moest zijn 

ook aanwezig was en een voorkeur aangegeven hebben. Wat ik goed terugvind bij de stukken is dat we 

de ruimtelijke onderbouwing zo er nu afgeweken moet worden van het huidige bestemmingsplan hoe dat 

ingebracht is en dat geeft ons er alle vertrouwen in dat daar heel goed gevestigd gaat worden. Ook de 

Roosendaalse Lijst is natuurlijk heel verheugd dat dit het college gelukt is om dit bedrijf richting Borchwerf 

II, veld B te krijgen. Wij hebben de laatste tijd toch nog wel gehad dat er wat werkgelegenheid 

weggevallen is her en der, wat druk stond er op. En dit zou dus wel een goede impuls kunnen zijn voor 

onze economie in de regio en tevens ook een goede werkgelegenheid invulling kunnen gaan geven wat 

we nu de laatste tijd hier en daar toch wel hebben moeten inleveren. De Roosendaalse Lijst kan 

instemmen met de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Voorzitter, bedankt. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, ik ga naar de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie zal volledig instemmen met dit 

raadsvoorstel en we heten ook de ondernemers van harte welkom om hier te gaan ondernemen. En we 

hopen ook dat ze heel veel aandacht zullen hebben ook voor de speciale doelgroep van ouderen, van 

gehandicapte mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In dat kader vragen wij aan de 

wethouder of er ook gesproken is over het aspect van social return want ook dat heeft daar toch wel mee 

te maken. Nou ja, de lokale krant had het al over Primark dus of die krant gelijk heeft ik weet het niet, 

maar ook Financieel Dagblad had het over Primark dus en wethouder Verbraak ontkent het niet dus dan 

is het misschien wel Primark, wie zal het zeggen. Maar goed daar gaat het even niet over wie daar gaat 

komen. Maar waar het wel over gaat, voorzitter, is dat wij nog twee fundamentele vragen hebben over de 

komst van deze internationale ondernemer die daar een distributiecentrum wil gaan vestigen. We vragen 

ons af of er al een finale handtekening is gezet of dat we op dit moment alleen maar de zaken aan het 

voorbereiden zijn dat het mogelijk gaat worden. Dus we horen graag van de wethouder of dat zo is, of hij 

die zekerheid heeft dat als de aanpassingen zijn gedaan dat dan de onderneming ook gaat komen. En we 

hebben daarbij ook de aanvullende vraag wat gebeurt er, we hopen het niet, maar als de onderneming 

zegt we kiezen toch voor een andere locatie. Betekent dit dat het bestemmingsplan dan toch weer wordt 

teruggedraaid? En betekent het ook dat wanneer andere ondernemers in hetzelfde gebied van mening 

zijn dat zij ook nu meer parkeerplaatsen willen of ook iets hoger willen gaan bouwen dat zij dan 

automatisch daar recht op gaan hebben, zeg maar, in de bekende discussie over precedentwerking. Dat 

horen we graag van de wethouder. En tot slot, voorzitter, we hebben ook even gekeken naar de hele 

wereld van mode, van de katoenindustrie. En dan kent u ook allemaal die hele trieste verhalen over de 

productie, de katoenproductie, de productie van de kleding in Bangladesh, in India waarbij toch heel 

duidelijk ook vraagtekens worden geplaatst over het ethische gehalte. En we kunnen natuurlijk met elkaar 

heel blij zijn dat we nu in Roosendaal veel van dit soort activiteiten gaan krijgen, maar we moeten niet 

onze ogen sluiten voor datgene wat het buiten de grenzen oplevert. We vragen daarom ook aan de 

collega’s, maar ook aan de wethouder of er met de betreffende ondernemer ook gesproken is over dit 

soort ethische dilemma’s. En daar horen we graag over, voorzitter, want ja de grenzen die zijn er 

natuurlijk wel ook als het gaat over, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We horen graag een 

reactie van de collega’s en ook van de wethouder.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Overigens merk ik ambtshalve op dat iedere 

vermelding van een naam speculatief is. Wij houden dat voor uw rekening en dat het college daarover 

zwijgt kan niet worden opgevat, wie zwijgt stemt toe. Ik wil dat maar even gezegd hebben. Zijn er nog 

anderen van u raad die in eerste termijn het woord wensen of is dit het rijtje wat ik genoteerd heb wat het 

voor nu is. Dat is het geval. Dan is het woord aan wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, zoals u terecht opmerkt ligt vanavond voor de verklaring van geen 

bezwaar. En goed te horen dat de raad van de gemeente Roosendaal dit voorstel breed steunt. Het is 

heel verleidelijk om heel breed te gaan discussiëren, maar dat is echt nog te vroeg. Er komt nog een 

cyclus in april en het is de bedoeling dat de bouwvergunning 1 mei kan worden afgegeven. De 

onderhandelingen die worden gevoerd door inderdaad door Borchwerf BV CV, meneer Hertogh. En laten 

we de procedure lopen zoals die nu is en de rest komt dan vanzelf in de eerstkomende cyclus. Dus, 

voorzitter, nu speculeren over werk en over banen al dat soort dingen meer, meneer Van der Aa, dat 

komt allemaal later. Eigenlijk zeg ik dat ook richting de VLP, alleen de vragen die gesteld zijn door de VLP 

over een aantal zaken, ja daar kan ik heel kort over zijn. Wittebols toen dat aangekocht werd nee toen 

was dat nog niet bekend. Regionaal overleg Provincie is gevoerd. U kunt dat terugvinden in de stukken, 

voorzitter, dat staat ook zwart op wit. Wordt het een gebed zonder eind, u noemde Biomoer, ja dat is geen 

vergelijking Bio…, dat is een totaal andere situatie dan deze situatie. We hebben hier de 16 hectare 

waarvoor een aanvraag voorligt. Voorzitter, ook de vragen die door de heer Schijvenaars gesteld worden 

ja dat zijn allemaal vragen in de marge, die niet direct aansluiten bij het voorstel wat hier ligt. En ik zou u 

echt willen vragen, dit is het voorstel wat vanavond voorligt en nogmaals ik ben blij te horen dat u daar ja 

op zegt. De onderhandelingen door de Borchwerf CV BV die zijn volop gaande en zij zullen dat ook keurig 

netjes afronden en wij hopen, het college hoopt op 1 mei de definitieve bouwvergunning af te kunnen 

geven.  Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van meneer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De vraag die wij gesteld hebben in de eerste termijn 

namens onze fractie was is er sprake van een precedentwerking? Eén kan het zo zijn dat omliggende 

ondernemers ook gaan eisen dat zij aanpassing kunnen krijgen binnen de voorwaarden die voor hun 

gelden? En twee ook een hele technische vraag, wat betekent het mocht onverhoeds blijken dat de deal 

afketst. Betekent het dan dat het bestemmingsplan blijft zoals het nu, zoals het was of zoals het is 

gewijzigd? 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, de procedure is de procedure en als er een andere procedure 

gevoerd wordt dan komt die uiteraard terug. Uw tweede vraag mocht er niet gebouwd gaan worden dan 

bestaat er nog een mogelijkheid om de vergunning over te schrijven naar een andere partij, maar dat ligt 

er natuurlijk helemaal aan of dat past. Maar de vergunning vervalt niet van rechtswege. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Korte aanvullende vraag. 

 

De VOORZITTER: Eentje, ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Mocht dan een partij zeggen van nou ja goed ik wil dan een deel van dat 

perceel wel gaan gebruiken dan mogen zij op dat deel van het perceel dus ook gebruik maken van 

datgene wat nu in deze straks gewijzigde  vorm wordt vastgesteld.  

 

De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, zo simpel ligt dat niet, dat zal dan echt goed bekeken moeten 

worden. Je moet dan echt gegevens hebben die je kunt vergelijken, maar van rechtswege vervalt die niet.  

 

De VOORZITTER: Oké, dat was het... 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar dit is de vraag niet maar… 

 

De VOORZITTER: Dit is het antwoord. De heer Van der Aa nog een interruptie? 

 

De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Kan de wethouder eventueel aangeven van als de 

onderhandelingen inderdaad zover zijn dat hij inderdaad onze punten vooraf meeneemt en niet dat we 

daar achteraf over moeten praten. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, daar mag u voor de volle 100% van uitgaan, want ook ik ken de urgentie 

van de werkgelegenheid in onze regio en alle mensen die daar voor aan de lat staan.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was de eerste termijn, toch geloof ik. Ja. Zijn… heeft iemand nog 

behoefte aan een tweede termijn, dan kijk ik ook even naar degenen die in de eerste termijn nog niet het 

woord hebben gevoerd. Ik noteer even, mevrouw Van den Nieuwenhof. Oké, dan loop ik nog even de 

eerste termijn woordvoerders af. Meneer Van der Aa nog behoefte aan een tweede termijn? Niet? De 

heer Hertogh? Niet? De heer Janssen? Niet. De heer Schijvenaars? Kleine tweede termijn. Oké. Dan ga 

ik naar mevrouw Van den Nieuwenhof. Ga uw gang. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen van de tweede termijn even 

gebruik maken om complimenten over te brengen aan het college voor de inspanningen en het bereikte 

resultaat in de onderhandelingen tot nu toe op alle niveaus. Uiteraard is voor het CDA werkgelegenheid 

ook heel belangrijk en wij ondersteunen dit voorstel van harte en voor de volledige 100%.  

 

De VOORZITTER: Dank, dank u wel. De heer Schijvenaars. 
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De heer SCHIJVENAARS: Ik kan natuurlijk gaan zeggen dat wij het gaan steunen voor 111% maar dat is 

weer zo’n maf gezegd, grapje. Dus dat doen we dan maar even niet, voorzitter. We hebben in onze 

eerste termijn hebben wij vragen gesteld met betrekking tot de scope van het te wijzigen 

bestemmingsplan en of het inderdaad zo is als straks onverhoopt het gebeurt wat wij allemaal niet hopen 

of dan nog steeds mensen daar gebruik kunnen van maken met een kleiner perceel en dan zegt de 

wethouder dan gaan we opnieuw in overleg. Dat vind ik wat magertjes. We snappen heus wel dat het 

allemaal nog best wel lastig is voor de toekomst, maar we vinden toch wel voor de volgende keer dat we 

daar wat helderder in moeten zijn. Want we gaan nu iets wijzigen wat zo maar kan betekenen dat toch 

omliggende partijen zeggen van ja maar goed als het daar mag dan willen wij het hier ook. En welke 

grond hebben wij dan nog om dat te gaan weigeren, voorzitter. Tot slot, wij vinden wel dat de ethische 

discussie ook gevoerd moet worden wanneer wij werkgelegenheid binnen onze grenzen halen wat het 

dan toch betekent op het gebied van kinderarbeid, milieuvervuiling, duurzaamheid, enzovoorts. We praten 

met elkaar doorlopend over duurzaam ontwikkelen, we hebben het over de duurzame agenda. De fractie 

van GroenLinks staat bekend om haar strijd voor duurzaamheid en duurzaamheid, voorzitter, houdt niet 

op bij onze stadsgrenzen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand over het hoofd gezien? Nee? 

Wethouder nog behoefte om te reageren? Kort? Ja, ga uw gang. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, misschien dat het antwoord in eerste termijn niet helemaal helder 

overkwam richting de Nieuwe Democraten. Mits het hetzelfde bouwplan is dan kan het, meneer 

Schijvenaars. Anders val je terug op het oude bestemmingsplan. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging en gaan wij over dit voorstel stemmen. 

Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Voor dit 

voorstel heeft u bij unanimiteit gekozen. Ja, aanvaard. 
 
b. Voorstel 3  Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep 

De VOORZITTER:  Wij gaan naar agendapunt 6.b dat is de gewijzigde begroting 2015 WVS-groep en 

WVS staat voor werkvoorzieningsschap. Zoals gezegd zal in elk geval als eerste de vertegenwoordiger 

van de Roosendaalse Lijst het woord kunnen voeren en aansluitend mevrouw Oudhof van de fractie van 

de SP. Mevrouw De Beer namens de Roosendaalse Lijst, ga uw gang. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Tijdens de laatste Commissievergadering hebben we het niet 

zozeer inhoudelijk maar wel over het proces gehad in verband met de WVS-begroting. De Roosendaalse 

Lijst was niet gelukkig met het feit dat wij de gemeenteraad van Roosendaal pas na het vaststellen van de 

begroting door het Algemeen Bestuur haar zienswijze kon kenbaar maken. Natuurlijk is onze 

vergadercyclus daar debet aan, maar dan nog is het lastig om dit te moeten constateren. En ook de 

wethouder onderkende het euvel en beloofde beterschap. En soms word je door de tijd ingehaald, met 

ingang van 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling van kracht. De wet is bedoeld om de positie van 

de gemeenteraden te versterken. En afgelopen week is er een brief van de gemeente Etten-Leur 

binnengekomen en mogelijk hebben de collega raadsleden die vandaag ook in hun mailbox gehad. En 

daarin spreken zij over richtlijnen voor de financiële en beleidsmatige kaders voor 2016 van de WVS en 

dit zou als een pilot kunnen gaan dienen. En ik vraag dus aan de wethouder of hij ook inmiddels kennis 

heeft genomen van deze brief. En ja eigenlijk omdat wij toch als Roosendaalse Lijst volop steun kregen 

van onze Commissieleden en zojuist heeft ook de VLP aangegeven mee te willen tekenen, wil ik toch 

graag de motie die opgesteld is indienen, want wij willen eigenlijk op deze manier de toezegging van de 

wethouder borgen. En het dictum luidt: De begroting van de WVS-groep voortaan tijdig aan de raad te 

verstrekken en de raad in staat te stellen haar zienswijze kenbaar te maken nog voordat de begroting 

door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 

 

De VOORZITTER: Deze motie waaraan begrijp ik toegevoegd wordt de fractie van de VLP. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, klopt. 

 

De VOORZITTER: Krijgt nummer 1 en heet “Tijdige behandeling WVS-begroting”. 
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Mevrouw DE BEER: Voorzitter, dan wil ik ook nog graag een tweede motie indienen en dat gaat over de 

betrokkenheid van de gemeenteraad bij de herstructurering van de WVS-groep.  

 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

 

Mevrouw DE BEER: Dank u. De betrokkenheid bij de besluitvorming die willen wij ook eigenlijk op deze 

manier borgen. Tot op heden zijn wij als raad op een goede wijze betrokken in het proces. En er wordt 

door de wethouder ook hard aan gewerkt om dat met 9 gemeentes zo tegen april de juiste vorm te geven. 

Maar wij willen toch graag op deze wijze borgen dat voordat de finale klap er op gaat, wij toch als raad 

ruimschoots de tijd krijgen om ook hier onze zienswijze op te geven. En ik denk dat het dictum voor zich 

spreekt: De raad te betrekken bij de herstructurering van de WVS-groep. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Betrokkenheid gemeenteraad 

bij herstructurering WVS-groep”. 

 

Mevrouw DE BEER: Nog een kleine aanvulling misschien, voorzitter, ook de VLP heeft aangegeven 

hierbij mee te tekenen. 

 

De VOORZITTER: Oké, ook bij motie 2 wordt de ondertekenaar als toegevoegd de fractie van de VLP. 

Dan ga ik naar mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Dank aan de gemeenteraad dat de SP bij dit raadsvoorstel 

gewijzigde begroting 2015 WVS-groep al in eerste termijn een naar ons idee urgente en actuele motie 

kan inbrengen. Actueel en urgent omdat recent namelijk op 8 januari de vakbonden de VNG, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, weer opgeroepen heeft om een herstart te maken met de cao-

onderhandelingen voor de werknemers in de sociale werkvoorziening. De VNG moet namelijk nu weer 

een standpunt innemen en daarover nadenken. Logisch is dan ook dat gemeenten zich in deze tijd laten 

horen bij de VNG. Daarbij komt ook nog dat er onlangs een oproep aan de gemeenteraad vanuit de WVS 

is gekomen om aandacht voor dit probleem te vragen, dat maakt dat deze motie op dit moment belangrijk 

is. Voorzitter, dan verder, de cao-onderhandelingen voor de werknemers in de sociale werkvoorziening 

liggen al een jaar stil en dreigt vast te lopen nu de VNG aangegeven heeft niet verder met de bonden te 

willen onderhandelen over een nieuwe cao. De reden hiervoor is dat er volgens de VNG geen financiële 

ruimte is voor een nieuwe cao. Dit zou dus betekenen, voorzitter, dat de cao werkvoorziening levenslang 

bevroren lijkt te worden. Er worden dan geen nieuwe afspraken meer gemaakt over salaris, zorgverlof, 

opleidingen, etcetera. Op termijn zal dan iedereen op een minimumloon zitten of eronder. De SP vindt dit 

een slechte zaak omdat werknemers in de sociale werkvoorziening, mensen met een arbeidshandicap 

vaak een kwetsbare groep werknemers evenveel recht hebben op een nieuwe cao als andere 

werknemers in de overheidssector, zoals de gemeentes, rijksoverheid, waterschappen. Nu de cao- 

gesprekken voor de ambtenaren in december afgerond zijn lijkt het dus ook logisch dat de gesprekken 

voor de cao voor de sociale werkvoorziening ook weer opgepakt gaan worden. De gemeente Roosendaal 

is hier direct als werkgever aan zet. De WVS-groep is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten. 

De gemeente Roosendaal treedt hier dus op als werkgever en laat de onderhandelingen, net zoals bij de 

cao van de eigen ambtenaren door de VNG doen. En goed werkgeverschap getuigt om ook op te komen 

voor de belangen van haar werknemers. Dus het is in die zin ook logisch om hier werk van te maken. Niet 

alleen om het loon op te hogen, maar vooral ook om in de secundaire voorwaarden dingen te kunnen 

doen, zoals ook in andere cao’s gebeurt: opleidingen, zorgverlof, seniorenverlof, werktijden, etcetera. 

Lang niet alle bepalingen in de cao hoeven geld te kosten, dat geldt ook bij de cao voor de 

werkvoorziening. De SP hoopt dat de Roosendaalse gemeenteraad vanavond zijn verantwoordelijkheid 

oppakt en het college oproept om als goed werkgever te blijven staan voor de werknemers van de WVS 

om zoveel als mogelijk zijn invloed aan te wenden bij VNG om de onderhandelingen weer te heropenen, 

zodat er ook voor de werknemers van de sociale werkvoorziening een fatsoenlijke cao komt. Voorzitter, 

dan wil ik de motie inbrengen. De motie heet oproep aan VNG onderhandelingen cao werkvoorziening. 

En het dictum luidt:  Draagt het college op te bewerkstelligen c.q. zijn invloed aan te wenden om de VNG 

ertoe aan te zetten de onderhandelingen voor de cao-SW weer te heropenen met daarbij als inzet dat 

deze cao gelijkwaardige benadering krijgt als die van de cao-gemeenten. Tweede bullit, de gemeenteraad 
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in kennis te stellen van het resultaat en de reactie van de VNG. En ten derde, deze motie ter kennis te 

brengen van de VNG en alle Nederlandse gemeenten. Dit was de motie. 

 

De VOORZITTER: Ja, deze motie, ja deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Oproep aan VNG voor 

onderhandelingen cao-werkvoorziening”.  

 

Mevrouw OUDHOF:  Voorzitter, de motie wordt ingebracht door de SP en de Partij van de Arbeid. Dank 

hiervoor aan de Partij van de Arbeid, maar voorzitter, de SP gaat er zonder meer van uit dat veel andere 

fracties deze motie ook gaan steunen, want neem nu bijvoorbeeld de Roosendaalse Lijst die komt 

vandaag met twee moties voor de WVS en twee moties die toch aangeven dat ze de WVS belangrijk 

vinden, betrokken willen blijven, op de hoogte willen blijven. Het kan dan ook niet anders zijn dat ze ook 

opkomen voor de belangen van deze doelgroep.  

 

De VOORZITTER: Zullen we dat, zullen we dat aan Vrouwe Democratia overlaten? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, dat kan ik toch wel vertellen? 

 

De VOORZITTER: Ja, die vijf minuten moeten vol, ik heb het idee. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, zo is het. Ik heb ook nog een oproep aan het CDA en GroenLinks. Ook zij laten 

steeds in de raad zien om op te komen voor de belangen van deze mensen, dus ik ga er ook zonder 

meer van uit dat zij deze motie gaan steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, mevrouw Oudhof. En we zullen dit maar in de notulen omschrijven 

als zachte dwang en drang. Ja, ze bedoelt het toch wel goed. Gaat u zitten, mevrouw Oudhof? De reactie 

is aan de wethouder. Wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, wat een prachtig optreden van mevrouw Oudhof, vol bevlogenheid 

en passie om andere fracties over de streep te trekken. Mevrouw Oudhof ik ga u zo meteen antwoorden 

op uw motie. Voorzitter, te beginnen bij mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. De brief uit Etten-

Leur, ja u hebt eigenlijk al het gras voor mijn voeten weggemaaid, die ken ik uiteraard. En inderdaad hebt 

u die goed, dat goed verwoord dat er in die brief die nu aan de raden is gestuurd inderdaad een voorstel 

wordt gedaan om vroeger betrokken te worden bij de begroting WVS wat ik eigenlijk ook al in de 

Commissie had toegezegd. Dus die brief is inderdaad een extra steuntje in de rug die naar u toe komt.  

Een tweede komend voordeel waar u ook naar refereerde in uw betoog is dat u als raad naar alle 

waarschijnlijkheid binnen niet al te lange tijd ook een andere vergadercyclus gaat toepassen nou en dat 

past ook mooi om sneller besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden, want inderdaad is nu de periode 

heel lang. In januari hebben we geen raadsvergadering gehad, dus uw motie die ik eigenlijk in de 

Commissie al gezegd had nou prima daar gaan we echt werk van maken, is deze week ook besproken in 

het WVS-Bestuur en ook, want we werken uiteraard samen met 9 gemeentes en praten we niet alleen 

over Roosendaal, dus daar wordt volop aan gewerkt. Uw tweede motie, de herstructurering is op dit 

moment in volle gang. En u zegt van ja hou ons daar wel van op de hoogte, dat gaan we ook doen. 

Hebben we ook afgesproken met de negen gemeentes, zodra het herstructureringsproces wat medio 1 

april afgerond moet zijn en er een voorstel moet komen, een voorstel, dan zullen de raden daar uiteraard 

in betrokken worden en er iets van kunnen vinden. Dus ook die tweede motie waarvan u eigenlijk zegt 

van nou betrek de raad aan de voorkant maar eerst moet wel het werk gebeuren, de kaders zijn 

meegegeven er wordt nu aan gewerkt. En straks komt u daar zeker bij in beeld, daar kunt u van op aan. 

Voorzitter, dan de motie van de SP, oproep aan de VNG voor onderhandelingen. Ja, ik kan daar eigenlijk 

heel kort over zijn, mevrouw Oudhof. Als het rijk geld meegeeft, ja dan kan dat maar als wij als 

gemeenten die hogere cao-kosten moeten gaan betalen op een doelgroep waar we al behoorlijk bij 

moeten plussen, dan wordt dat natuurlijk op dit moment een hele lastige is ook de VNG-insteek. Dus in 

die zin ja wil ik de motie niet overnemen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een heel logisch antwoord van de wethouder maar dat 

geldt toch voor alle cao’s? De cao van de gemeente ambtenaren kost ook geld daar gaat, gaan wij ook 

extra geld voor op moeten brengen, dus waarom zullen we het niet doen voor de cao sociale werkplaats? 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, omdat we midden in een herstructureringsproces zitten. Dus je bent aan 

het herstructureren, je bent een nieuwe vorm aan het bedenken hoe kunnen WVS en arbeidsveld hoe 

kunnen die in elkaar laten vloeien dat er straks één groep mensen hebben die doorgeleid moeten worden 

naar werk, ja en dan is dit op dit moment een stap te vroeg en bovendien de kosten die het mee gaat 

brengen, ja dat is aanzienlijk.  

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dan gaat de wethouder er van uit dat een cao alleen maar afgesloten 

wordt omdat er meer loon betaald gaat worden, maar de wethouder weet ook wel dat cao’s afgesloten 

worden voor veel meer andere voorwaarden, wat ik in mijn eerste termijn ook al gezegd heb, dus dat laat 

u nu buiten beschouwing. En daarnaast heeft mevrouw Klijnsma natuurlijk genoemd zo van alle, alle, alle  

regelingen die die mensen met die SW-cao hebben die mogen er niet op achteruit gaan, die blijven 

gewoon in een nieuwe Participatiewet dezelfde rechten hebben. En daar komt u nu ook niet aan 

tegemoet. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, wat is uw vraag mevrouw Oudhof.  

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, wat vindt u daarvan, dat is toch onrechtvaardig? 

 

De heer VERBRAAK: Uiteraard zijn wij een goed werkgever en gaan wij met de mensen zo goed mogelijk 

om, want ik hoorde u ook zeggen mensen onder het minimumloon. De mensen worden aangevuld tot 

minimumloon bij WVS, dus wij hebben geen mensen onder het minimumloon. Maar we moeten het wel 

doen met de middelen die wij hebben, sterker nog we moeten flink gaan korten en bezuinigen om binnen 

de rijksbudgetten te blijven. Ja, als daar alleen nog maar een stapeling op komt, dan zeg ik op mijn beurt 

ja beste kabinet zorg dan ook dat we de middelen hebben.  

 

De VOORZITTER: Ja, oké? Dank u wel. Ik kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn en dan 

noteer ik even de sprekers. Oké, ik heb een aantal namen genoteerd. Als eerste de heer Vermeulen van 

de fractie van D66. 

 

De heer VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft gaat, willen wij graag reageren op de 

motie van de SP. De andere twee moties die steunen wij. Het gaat wat ons betreft zitten wij met de vraag 

om de raad in stelling te brengen om het College op te dragen om de VNG te motiveren. Wij zijn van 

mening dat de raad helemaal niet bedoeld is om dit soort acties in te zetten om onderhandelingen over 

cao tussen werkgevers en werknemers te initiëren. Wij zijn, we hebben de rol om, de wet die, de wetten 

die geschreven worden en de Participatiewet die er is, die wordt ten uitvoer gebracht en onze rol is, onze 

raadsrol is om daar taakstellend in te zijn en controlerend in te zijn. En niet om aan de voorkant de 

werkgever en de werknemer te motiveren om met elkaar in gesprek te gaan, vandaar het bezwaar. Ik 

bedoel dan zouden we dat ook bij ambtenaren moeten gaan doen en dat soort zaken. Ik denk dat je dat 

als raad niet moet willen. Dus vandaar zullen we deze motie niet steunen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Vermeulen. Ik ga naar de heer Van Gestel van de fractie van de 

VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, onze fractie heeft een jaar of vier, drie, vier geleden al 

eens een keer het initiatief genomen met de motie vinger aan de pols om juist bij de intergemeentelijke 

samenwerking toch goed als raad je vinger aan de pols te leggen en wij zien de twee moties die dus ook 

voor ons liggen op initiatief van de Roosendaalse Lijst ook in dat verlengde van diezelfde motie.  Dus daar 

vindt u ons aan uw zijde, dus daar geen problemen. Het is wat ons betreft het herhalen van wat we al 

vonden, prima. De motie van de SP, voorzitter, ja wij werden niet uitgedaagd door mevrouw Oudhof dus 

wij voelen ons tot niks verplicht tot zover. Ja, goh, constaterende, van mening zijnde, nou goed, afijn, alles 

afwegende heb ik dat maar gelezen en voor kennisgeving aangenomen. Het belangrijkste is uw besluit. U 

wilt iets bewerkstelligen, u wilt iets bewegen, u wilt iets in gang zetten. Ja, daarvan hebben wij bij de 
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onderste twee helemaal geen problemen van uw besluiten maar bij de bovenste hebben we met de 

laatste fase in de zin toch wel een bezwaar. Ik draag hem u voor: “te bewerkstelligen c.q. zijn invloed aan 

te wenden om de VNG er toe aan te zetten de onderhandelingen voor de cao-sw weer te heropenen”. Ja, 

daar hebben wij geen probleem mee, voorzitter. De wethouder zegt goed werkgeverschap, goed 

werkgeverschap is als die afloopt die cao is dan opnieuw te gaan onderhandelen. In dialoog blijven met 

de werknemers dat is een goed werkgever, dus wat dat betreft kunnen wij dat volledig ondersteunen. 

Maar u anticipeert vervolgens in de zin op de uitkomst “en daarbij als inzet dat deze cao een 

gelijkwaardige benadering krijgt als die van de cao-gemeenten”. Ja, dan geeft u eigenlijk al een soort 

initiatief af aan de onderhandelaar, dit is uw kader. U mag niet buiten dat kader gaan treden, want u moet 

dat doen met die benadering “gelijkwaardig” die benadering van die cao voor gemeente ambtenaren, ja 

dat voorzitter gaat ons dan weer te ver, want waarom zou u dat afkaderen. Ik vind het opnieuw 

onderhandelen essentieel,  laat aan de onderhandelaars en de andere gemeentes die ook wat te 

vertellen hebben nu samen met het kabinet eens gaan praten over hoe ze dat gaan doen. Misschien ligt 

daar wel de sleutel van de oplossingen, wellicht dat de wethouder zegt nou die oproep wil ik best doen en 

aan het kabinet en aan de VNG om aan tafel te gaan zitten om dit voor de werknemers in ieder geval te 

doen. We zijn een goed werkgever hoor ik de wethouder zojuist zeggen, maar die laatste fase is wat ons 

betreft nou net weer een streep te ver, voorzitter. En dat, hopelijk kan de SP daarin ons tegemoet komen 

of niet dat is aan u. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, ik werd uitgedaagd door de SP. Ik zal het toch een beetje kort maken 

mevrouw Oudhof, want wij kijken toch iets anders tegen uw motie aan dan u misschien van ons verwacht 

zou hebben. Er is een cao, een cao, de wethouder heeft het ook al aangegeven, krijgt dus een aanvulling. 

En zeker de cao van de WVS zover ik begrepen heb ligt altijd, in ieder geval de loonschaal altijd ietsje 

hoger dan de landelijke SW-bedrijven. We zitten in een overgangsjaar met onze decentralisaties en de 

financiële kant van de zaak lijkt ons te risicovol om met loonsverhogingen die er dan, denk ik, toch de 

inzet is als ik uw schrijven, uw begeleidend schrijven aan ons goed gelezen heb, dan gaat het toch over 

een loonsverhoging. Ja, iedereen zou het willen, maar ik denk dat de geest van de tijd dat even niet erg 

toelaat. We hebben natuurlijk met de WVS eigenlijk hebben we het over een begroting met een heel groot 

tekort, we moeten als gemeente al heel veel prei dragen. En ik denk dat loonsverhoging zich ook doorzet 

naar straks het werk wat men aan wil besteden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat alle mensen 

aan het werk blijven, zeker de mensen die in SW-verband werken. En misschien komen er nog wel 

andere zaken richting onze raad, richting, via de WVS of langs andere zaken. Dus ik denk dat wij echt 

willen wij een klein beetje trachten binnen het rijksbudget te blijven, wat we met z’n allen afgesproken 

hebben dan moeten we dit niet doen. U geeft aan dat het levenslang, levenslange cao zou zijn, want even 

kijken bevroren. Maar als je iets bevriest ik heb altijd geleerd dan kun je het altijd nog op enig moment 

ontdooien, dus misschien kan het op een beter moment als het wel van pas komt toch opnieuw met cao-

onderhandelingen gestart worden, waardoor wij misschien u wens of de cao nog beter kunnen maken 

dan hij voor de SW-bedrijven al zijn. Even terugkomen op mijn moties, nou wij willen toch graag de moties 

in stemming brengen ondanks het feit dat de wethouder aangeeft dat hij datgene wat wij opdragen in de 

moties ook uit zal voeren. Wij twijfelen daar ook niet aan, maar er is, er zijn twee redenen om het te doen. 

De motie één is het gaat dan over een pilot in Etten-Leur er ligt eigenlijk nog niks vast en onze 

raadscyclus, nieuwe raadscyclus ligt ook nog niet vast, dus wij willen op deze manier toch borgen dat wij 

inderdaad bij de volgende gelegenheid voor het besluit van het Algemeen Bestuur als raad in staat 

gesteld worden om deze begroting te bekijken. En hetzelfde geldt voor motie 2, dus voor de finale klap 

willen wij als raad onze zienswijze kunnen geven. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik ga naar de heer Mol van de fractie van het CDA. 

 

De heer MOL: De CDA-fractie, voorzitter, gaat mee met het raadsvoorstel dus wij stemmen in met de 

begroting 2015. Wij willen ook graag inzicht in het meerjarenperspectief en ja logisch dat het 

dekkingstekort meegenomen wordt in de eerste bestuursrapportage 2015. Dan de brief uit Etten-Leur 

eerder werd er al door anderen aan gerefereerd, het lijkt me ook goed dat wij die omschreven kaders  

betrekken in onze inzichten. En één zin vond ik heel mooi geformuleerd: “De WVS ontwikkeld zich tot 

mens ontwikkelbedrijf dat erop gericht is iedereen zo hoog mogelijk op de participatieladder te plaatsen 
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met als doel zo veel mogelijk werknemers uit te laten stromen naar het reguliere, naar reguliere 

werkgevers”. Ik zou zeggen laten we die meenemen. Het is niet nieuw maar toch goed dat het op deze 

wijze weer eens voorbij komt. De signalen in de moties van de Roosendaalse Lijst, met name met 

betrekking tot het proces van herstructurering want dat volgen wij graag op de voet, die signalen die 

vinden wij waardevol en wij zullen die moties ondersteunen. Dat geldt in mindere mate voor de motie van 

de SP, helaas de herstructurering van de SW-bedrijven vragen veel tijd, geld en energie. En de effecten, 

voorzitter, van de Participatiewet roepen nog veel vraagtekens op. En het lijkt ons nou niet het meest voor 

de hand liggende moment voor cao-onderhandelingen. Wij onderschrijven wel de uitgangspunten, de 

argumenten dat werknemers allemaal dezelfde rechten hebben zoals de SP dat naar voren brengt. Maar 

het verhogen van de kosten op deze wijze in deze fase, dat kan wellicht zelfs leiden tot minder 

participatieresultaten en dat zou een slechte zaak zijn. Dat vinden wij ook een hele belangrijke 

overweging. Wij horen dit argument ook enigszins bevestigd door het college. Met andere woorden, wij 

vinden het voor dit moment geen gelukkig gekozen onderwerp. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks.  

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Over de moties van de Roosendaalse Lijst ook al zijn ze 

overgenomen van de wethouder en ook al zijn ze ook niet zo enorm wereld schokkend, GroenLinks gaat 

ze wel ook steunen, omdat wij ook wel graag betrokken willen blijven zoals wij ook altijd eigenlijk wel 

waren. De motie van de SP ja andere fracties haakten er ook al op in, SP zegt GroenLinks laat steeds 

weer zien inderdaad dat wij  opkomen voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nu SP 

laat steeds weer in de raad zien, het meest zwartgallige beeld te kunnen schetsen en hadden het nu toch 

ook weer over eeuwig durende bevrorenheid en dat soort dingen. GroenLinks heeft het ook eerder in een 

bijdrage gezegd, de vakbonden zijn van ons allemaal en de vakbonden zijn niet alleen van de SP. En met 

deze motie is SP heel slim bezig, want als je niet voor deze motie bent, dan ben je tegen de mensen aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, mevrouw Oudhof, wij zijn voor alle mensen aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt dus zijn wij tegen deze motie. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Het woord is vervolgens aan de heer Matthijssen van 

de fractie van de VVD. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dat de wethouder de moties van de 

Roosendaalse Lijst  en ook de door ons mede ingediend overneemt dat is voldoende, maar als de 

Roosendaalse Lijst ze indient dan zullen we ze zeker blijven steunen, dat over die twee moties. En dan 

betreffende de motie van de SP, de Roosendaalse VVD heeft geen enkele behoefte om deze raad als 

verlengstuk van de vakbonden op te laten treden. En daar wil ik het bij laten. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan vervolgens naar de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Laat ik allereerst beginnen met het boetekleed aan te 

trekken, want u bent altijd gewend van mij dat ik snel reageer op alle mailtjes en ik zowel de 

Roosendaalse Lijst als de SP-fractie heb ik teleurgesteld daarvoor mijn verontschuldigingen. Dat is geen 

traditie van de Nieuwe Democraten. Met betrekking tot de motie van de Roosendaalse Lijst, ja ik bedoel 

baat het niet dan schaadt het niet. Wij zijn ook van mening, dat roepen we ook al vele jaren dat we eerder 

en beter betrokken willen zijn, dus wij zullen die moties ook zeker gaan steunen. Dan als het gaat over de 

SP-moties, er zijn nu eenmaal in het land allerlei besluiten genomen waarbij op een gegeven moment een 

bepaalde knip ontstaat tussen de mensen die vallen onder de oude cao die inderdaad buitengewoon riant 

is enzovoort, ja en op een gegeven moment de nieuwe intreders, voorzitter, ja je kunt niet blijven 

terugvallen op datgene wat voor de oude gebruikers blijft gelden, want dan krijg je nooit een verandering 

die zo hard nodig is zeker binnen dit domein. Dus de moties van de SP gaan wij niet steunen. Maar wat ik 

me wel bedacht eigenlijk is dat de SP eigenlijk zegt van ja de mensen krijgen steeds meer problemen om 

het hoofd boven water te houden en dat zien wij ook wel. Ook wij hebben een warme belangstelling voor 

iedereen in de samenleving boven en onder aan de arbeidsmarkt. En ik kan me herinneren, voorzitter, dat 

een, denk een jaar of twee geleden misschien wat langer toen hebben wij in dezelfde raad een debat 

gevoerd over de armoedepas, Roosendaalse pas of, maar  ieder geval we hadden daar een hele 

discussie over en het was toentertijd een instrument om te kijken hoe je met elkaar kunt zorgen dat toch 
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mensen die dan ja een wat smallere portemonnee hebben hoe je die dan toch kunt, ja kunt ondersteunen 

dat ze in ieder geval volwaardig mee kunnen blijven doen in de samenleving. En wij waren toentertijd ook 

één van de indieners danwel één van de aanjagers van die motie kan ik me herinneren en wij zullen in 

ieder geval nu hier aan u toezeggen dat wij dat dossier opnieuw uit de kast gaan halen. We gaan het 

afstoffen en we zullen dat gaan actualiseren en ik zeg u toe dat de Nieuwe Democraten dan in de 

volgende cyclus gaan komen met een nieuw initiatiefvoorstel om die Roosendaalse pas in een modern 

jasje alsnog gerealiseerd te krijgen. Juist om de mensen die het steeds moeilijker gaan krijgen in de 

samenleving een extra steuntje in de rug te geven. Dat was hem, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de Yap van de fractie van de PvdA. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst ging er ook al op 

in, de brief die we vanmiddag ontvingen van de gemeenteraad Etten-Leur, ik denk dat daar hele goede 

aanknopingspunten in staan die eigenlijk voortborduren op de moties die vandaag worden ingediend, 

waarbij met name al beleidsmatig en financieel toch een wat stevige zienswijze of in ieder geval richting 

wordt meegegeven in de richting 2016 zelfs. Dat, dat geeft ook een beetje basis ten aanzien van de 

gemeenschappelijke regelingen, we hebben er meer in Roosendaal het lijkt me ook goed dat dat breder 

wordt getrokken dan enkel de WVS-groep. Ja, dan ten aanzien van de motie die we samen hebben 

ingediend met de SP. Gelukkig heeft de PvdA die motie ondertekend, anders zouden we nog als asociaal 

worden beschouwd in deze gemeenteraad. Onzin natuurlijk. Dat was niet de reden om hem te 

ondertekenen om de oorwassing van de SP te voorkomen. Wij hebben de motie mede ingediend omdat 

met name ook de oproep van de vakbonden helder was dat toen de gemeente, VNG nog niet 

verantwoordelijk was voor dit dossier. De VNG constant de rijksoverheid wel benaderde om hier verder 

mee te gaan en nu is het eenmaal zo een feit dat de VNG en dus ook de gemeente Roosendaal binnen 

de VNG daarvoor verantwoordelijk is en we vinden het dan niet meer dan normaal dat ook die oproep kan 

worden gedaan. We weten uiteraard niet wat die uitkomst is, het CDA gaf al aan dat gaat ons meer geld 

kosten. Nou weet ik niet, daar, dat is alweer een stap verder. Laten we eerst zien of, of, of juist ik weet niet 

meer welke partij het noemde maar, laten we juist hopen dat het bevroren ontdooid kan worden. Mevrouw 

De Beer was het ja. En vandaar ook dat wij die oproep samen met de SP ook zo graag zien worden 

gesteund door meerdere partijen in deze gemeenteraad. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk tenslotte nog even naar mevrouw Oudhof. Wilt u nog wat zeggen? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de SP kan niet anders concluderen dat het 

toch een teleurstellende avond is en dat er toch een aantal fracties niet meegaan om deze motie te 

ondersteunen wat wij eigenlijk wel verwacht hadden, want kijk als nu net de cao gemeentes afgesloten is, 

is de volgende stap natuurlijk cao- sociale werkplaats omdat wij als gemeente daar ook verantwoordelijk 

voor zijn. Dus ik zou zeggen als goed wetgever en dat is ook een beetje naar de wethouder toe, als goed 

werkgever, heb je de taak om je uiterste best te doen om zo’n cao voor elkaar te krijgen en dat is 

teleurstellend om te horen. En ook een beetje teleurstellend vind ik de bewoordingen bijvoorbeeld van 

GroenLinks de zwartgalligheid en het asociale beeld als je niet meedoet, dus wat dat betreft denk ik van 

het is natuurlijk makkelijk om daar zo op in te gaan, maar ik zou zo zeggen kijk vooral naar je eigen fractie 

en beslis of je met zo’n motie wel of niet mee moet gaan doen. En dat is ieders recht. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, voorkoming van handjedruk wie het meest sociaal is in de 

Roosendaalse gemeenteraad, is de SP dan wel bereid om flink de portemonnee te trekken? Om 

bijvoorbeeld ook dan met een initiatiefvoorstel te komen dat bijvoorbeeld 8 miljoen vanuit de reserve 

Sociaal Domein dat dat wordt vrijgespeeld dat de ontwikkelingen van de binnenstad worden stopgezet om 

maar twee voorbeelden te noemen, want als u inderdaad zo’n grote broek aantrekt dan moet u ook de 

grote portemonnee durven te trekken.  

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, aan een wedstrijdje wie het meest sociaal is, doen wij niet aan mee. 

Dus wat dat betreft denk ik van heeft het ook geen zin om hier antwoord op te geven. 
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De heer SCHIJVENAARS: Nee, maar bent u wel bereid om de portemonnee te trekken? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ook, voorzitter, dit is weer een vraag van de heer Schijvenaars, de portemonnee 

trekken, we gaan helemaal niet de portemonnee trekken. Waar wij nu voor staan is een nieuwe cao en 

dat gaat geld kosten of geen geld kosten, maar daar gaat de nieuwe cao voor sociale werkplaats 

helemaal niet over, het gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden. En of dat geld kost wat heel veel 

fracties misschien denken daar gaan wij niet over, dat gaat juist de onderhandeling in de VNG met de 

vakbonden doen. En wat daar uit komt ja dat moet je afwachten dan. Maar daarvoor hebben we de VNG 

en misschien komt er extra verhoging van loon maar ook misschien niet. Dus wat dat betreft weet ik dat 

niet, meneer Schijvenaars. 

 

De VOORZITTER: Oké, voldoende zo. Ja? De heer Vermeulen. 

 

De heer VERMEULEN: Toch een korte vraag, voorzitter. Het is nu een heikel punt en het wordt nu 

uitgespeeld als partijpolitiek. Maar waarom heeft u dit voorstel niet gewoon in de Commissie gebracht, 

geagendeerd zodat we hier met z’n allen hadden, over hadden kunnen discussiëren en dan hadden we 

ook niet moeilijk hoeven doen over het voor- en het tegenstemmen, want dan was er meer duidelijkheid 

geweest. En het voorstel of de vraag van de VNG is al van mei 2014 dus waarom dit moment? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, dat is een goede vraag van D66 en op zich heb ik dat ook al een beetje in mijn 

eerste termijn proberen uit te leggen dat er nu een urgentie is, een actualiteit en dat we daarom vonden 

dat het ook in dit termijn toch al besproken moest worden. En daarom hebben we het ook naar voren 

gebracht. Maar natuurlijk was het beter geweest om het ook in de Commissie al besproken te hebben, 

want dan had je daar een bredere discussie over kunnen hebben, breder debat. Maar die vraag vanuit de 

werknemers van de WVS was toen nog niet gesteld aan de gemeenteraad. Dus later hebben wij het 

opgepakt en hebben wij gevonden gezien de actualiteit dat we er in deze cyclus al wat mee moesten 

doen, dus vandaar. Maar het was beter geweest als het wel in de Commissie ter sprake was geweest 

maar dat ging niet. Dan, ja voorzitter, ik denk dat ik wel voldoende over dit punt gezegd heb. Dan de 

motie van de Roosendaalse Lijst. De wethouder heeft ze beiden toegezegd maar de SP gaat ze wel 

steunen, dus wat dat betreft was dat het. 

 

De VOORZITTER: Oké. Dank u zeer. Niemand meer vergeten van de raad in tweede termijn? Wethouder 

nog behoefte aan een reactie? Ik geloof niet dat er vragen zijn gesteld? Nee. Dan gaan wij stemmen. En 

dat gaan wij eerst doen over het moedervoorstel en vervolgens over de moties. Eerst over de gewijzigde 

begroting 2015, zoals die voorligt. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is 

voor dit voorstel? Voor dit voorstel heeft u met z’n allen, ja bij unanimiteit aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties. Motie nummer 1 “Tijdige behandeling WVS-begroting”. 

Iemand behoefte aan een stemverklaring?  Niemand? Wie is voor motie nummer 1? Daar bent u met z’n 

allen voor. Bij unanimiteit aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Motie nummer 2 “Betrokkenheid gemeenteraad bij herstructurering WVS-groep”. 

Behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor deze motie nummer 

2? Dat is ook aanvaard bij unanimiteit.  

 

De VOORZITTER: Vervolgens motie nummer 3 “Oproep aan VNG voor onderhandelingen cao- 

werkvoorziening”. Iemand behoefte aan een stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

motie nummer 3. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de SP, Partij van de Arbeid, VLP. De motie is 

verworpen.  
 
c. Voorstel 4 Verordening op de Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018 

De VOORZITTER:  Wij gaan naar agendapunt 6.c dat handelt over de verordening op de Auditcommissie  

Sociaal Domein 2015-2018. En ik meld u even dat uit uw midden de heer Beesems daar de verdediging 

zo u wilt voert naar aanleiding van bijdrage vanuit u raad. Wie van u raad, wie van u raad wenst hierover 

in eerste aanleg het woord? Vooralsnog kom ik uit en blijf ik uitkomen bij de heer Van den Beemt van de 

fractie van de VVD. Ga uw gang. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. In de Commissievergadering hebben we uitgelegd dat 

de VVD, de Roosendaalse VVD met drie amendementen wil komen op het op zich goede voorstel voor 

een Auditcommissie Sociaal Domein. Het eerste amendement gaat over de taken van de Auditcommissie 

Sociaal Domein en u ziet er overigens in de titel iedere keer Sociale Auditcommissie staan, dat komt 

omdat ik dingen nog wel eens verkeerdom opschrijf. Het amendement op de taken houdt in dat niet alleen 

de raad geadviseerd wordt, wat wij wel een erg magere insteek vonden maar dat nou juist ook het college 

door deze Raadscommissie geadviseerd gaat worden. Daarover hebben wij in de Commissie ook een 

oordeel gevraagd aan het college en dat is positief, positief op gereageerd door het college. En verder 

hoeven wij dat onderdeel hier niet meer over te doen. Dus met uw welnemen ga ik eens het amendement 

voorlezen. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: De gemeenteraad besluit de verordening op de Sociale Auditcommissie 

Sociaal Domein 2015-2018 als volgt te wijzigen: artikel 2 lid a: “De Auditcommissie Sociaal Domein 

adviseert de raad gevraagd en ongevraagd” te wijzigen in “de Auditcommissie Sociaal Domein 

adviseert de raad en het college gevraagd en ongevraagd”. Aan artikel 2 lid a: “op het gebied van de 

beleidsvelden zorg, werk en jeugd, door het college en of in samenwerkingsverbanden zijn opgesteld” 

toe te voegen “of worden voorbereid”. Artikel 6 lid a: “De raad, gevraagd of ongevraagd, te adviseren” 

te wijzigen in “De raad en het college, gevraagd of ongevraagd, te adviseren…”. 

En dit amendement is ingediend door de fracties van de Roosendaalse VVD, GroenLinks, 

Roosendaalse Lijst, CDA, D66, Partij van de Arbeid en de SP. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijg mee nummer 1 en heet “Taken Sociale Auditcommissie”. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u, voorzitter. Het tweede amendement is het amendement 

Ledenaantal Sociale Auditcommissie. De VVD vindt tot op dit moment overtuigd dat negen te veel is. 

Iedere fractie een vertegenwoordiging hebben in zo’n Raadscommissie betekent dat het een politieke 

commissie wordt en niet een technische commissie, dat is ons standpunt. We hebben in de 

Commissie gesproken en geluisterd en wij zijn na hoor en wederhoor gekomen met een amendement 

om tot vier leden te beperken. Het amendement ga ik voorlezen, voorzitter. Het amendement 

ledenaantal Sociale Auditcommissie. De gemeenteraad besluit de verordening op de Sociale 

Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018 als volgt te wijzigen: Toe te voegen aan artikel 3 lid 1 tot 

een maximum aantal van 4 leden en te verwijderen artikel 3 lid 5. Dit amendement is ingediend 

namens de Roosendaalse VVD, D66, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en het CDA.  

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Ledenaantal Sociale 

Auditcommissie”.  

 

De heer VAN DEN BEEMT: Het derde amendement gaat over de burgerraadsleden, voorzitter. Er zat 

een onderscheid in het oorspronkelijke voorstel tussen raadsleden en burgerraadsleden dat vond 

onze fractie niet zuiver. Je werkt met burgerraadsleden of je doet het niet, maar zo’n beetje half om 

dat vonden we onverstandig. Daarom hebben wij voorbereid het amendement burgerraadsleden 

Sociale Auditcommissie. Ik lees het amendement voor, voorzitter. De gemeenteraad besluit de 

verordening op de Sociale Auditcommissie Sociaal Domein 2015-2018 als volgt te wijzigen, te 

verwijderen artikel 3 lid 2 en de overige punten zo nodig te vernummeren. Dit amendement wordt 

ingediend namens de Roosendaalse VVD, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, CDA, D66 en Partij van 

de Arbeid. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Burgerraadsleden Sociale 

Auditcommissie”. Dank u wel, meneer Van den Beemt van de begrijp ik nu Roosendaalse VVD, dat is, 

is dat een nieuwe club? Ik zal toch even met Mark Rutte bellen. Ja. Maar goed, dat is niet aan mij. 

Nou ben ik in de voorbereiding met de griffier, zou mogelijk de fracties van de combi D66, PvdA en 

GroenLinks met een amendement komen om met dat aantal leden naar vier te gaan. Als dat het geval 

is dan wil ik u in de eerste termijn daartoe de gelegenheid geven om dat amendement in te dienen. Of 

is dat overgegaan? Meneer Raggers? 
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Omdat meneer Van den Beemt al naar vier is gegaan zijn 

wij daarbij aangehaakt. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké maar dan weten we het zeker dat u dat punt niet meer adresseert. Oké. 

Dan gaan wij even luisteren naar de beantwoording daarvan door de heer Beesems. 

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Allereerst mijn complimenten voor mijn collega’s die met 

mij samen in de Werkgroep hebben gezeten en gekomen zijn tot de verordening zoals die er nu 

voorligt. In die Werkgroep hebben we met elkaar gesproken over een aantal zaken. In de Commissie 

Omgeving en ik heb niet de intentie om die helemaal opnieuw te doen is duidelijk afgesproken dat en 

daar was ook een ruimschootse meerderheid voor, het college één amendement omarmt en dus daar 

zouden we geen woorden over vuil hoeven maken, dat is amendement 1. Voor amendement 3 is 

duidelijk overeenstemming bereikt op argumenten om juist het woordje burger daaruit te halen. Ook 

daarover zouden we niet meer hoeven spreken. Rest mij alleen over amendement 2 te praten. In de 

Werkgroep was in eerste instantie duidelijk behoefte om met meer personen dan vier te komen. De 

wens van alle fracties om mee te doen in een dergelijke Audit Commissie en de wens om zoveel 

mogelijk mee te doen in de Werkgroep Ad hoc hebben de Werkgroepleden destijds overtuigd van het 

feit dat alle fracties vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Onlangs heb ik overleg gehad met de 

voorzitter van de werkgroep die in Bergen op Zoom over hetzelfde dossier gaat en die heeft mij 

aanbevolen om toch vooral vast te houden aan de negen man, oftewel alle fracties. Hij roept heel 

hard, hij zegt de work last, de work load die er komt is dermate hoog dat het goed moet zijn om met 

veel mensen daarin te zitten. Daarnaast is er een verhaal van juist deze mensen dat niet iedereen 

altijd aanwezig kan zijn bij de vergaderingen, waardoor negen gewoon zou moeten blijven staan. Ik 

ontraad de raad om dit amendement over te nemen. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Beesems als ik het goed heb 

zeggen, de wens van de fracties om deel te nemen aan deze Commissie, maar naar mijn informatie 

zijn het tenminste drie fracties en het zou kunnen zijn dat het er in ieder geval al vier zijn die helemaal 

niet de behoefte hebben om allemaal een fractielid af te vaardigen naar deze Commissie. Dus u kunt 

wel voor negen gaan maar u krijgt hooguit zes leden. Tenzij we allemaal voor de vorm een lid 

aanmelden, maar dan gaat u in drie kwart van de vergaderingen het quorum niet halen.  

 

De VOORZITTER: De heer Beesems. 

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. ik heb gezegd dat wij in eerste aanleg alle fracties mee 

zouden willen doen. In de Commissie Omgeving zijn er een aantal fracties die hebben gezegd met 

drieën tot één te willen komen.  

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. Nog een tweede? Ja. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, we hebben hier in deze korte discussie geen behoefte aan 

het argument waarom het er in eerste instantie in het voorstel is gekomen. En ik hoor de heer 

Beesems nu zeggen dat hij vasthoudt aan het voorstel, dus ik wel argumenten horen om vast te 

houden aan het voorstel. Wij geven aan dat er niet belangstelling is van negen fracties en 

desalniettemin zegt u omdat ze het in Bergen op Zoom met z’n negenen moeten doen niet met z’n 

zessen kunnen of met z’n vieren moeten wij dat dan ook niet kunnen.  

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In Bergen op Zoom zeggen ze niet dat het met z’n zessen 

of negenen niet kunnen, ze zeggen alleen dat de werklast erg hoog is en dat ze daardoor voorstellen 

om meer van vier leden aan te nemen. En daarnaast denk ik dat het gewoon goed is. Ik hoef niet te 

blijven vasthouden aan negen. Ik denk dat de Werkgroep een verhaal heeft gemaakt, een advies heeft 

gegeven aan u waarop u nu kunt beslissen.  
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De VOORZITTER: Oké, dank u zeer voor dit moment. Ik kijk nog in de tweede termijn. Ik ga even wat 

opschrijven hoor. Oké, voorlopig kom ik uit op de volgende en ik begin daarmee bij de heer Raggers 

van de fractie van D66. 

 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik spreek op dit dossier net als in de Commissie namens 

de Roosendaalse D66, de Roosendaalse PvdA en Het Roosendaals GroenLinks. Zoals reeds 

aangegeven in de Commissie Omgeving zijn wij het eens met de strekking van het raadsvoorstel. Wij 

zijn voor het instellen van een Auditcommissie Sociaal Domein. We zien echter wel drie belangrijke 

mogelijkheden voor verbeteringen aan het voorstel zoals reeds verwoord in drie amendementen door 

de heer Van den Beemt van de Roosendaalse VVD ingediend. Uiteraard moet artikel 3 lid 2 er uit. Er 

is bij het instellen van burgerraadsleden in onze raad duidelijk aangegeven wat zij wel en niet mogen. 

We hebben daarbij afgesproken op voorstel van de heer Van Dorst van de Roosendaalse Lijst het 

concept burgerraadsleden na een jaar te evalueren. Nu uit het niets extra beperkingen op te leggen 

aan burgerraadsleden gaat in tegen onze democratische principes en kan ons bovendien danig in de 

voet schieten. Wat nu als de meest gewenste expertise voor deze Commissie bij één of meerdere 

burgerraadsleden zit? Dan willen we deze expertise toch gewoon kunnen gebruiken? Gauw 

schrappen dus deze onzinnige beperking. Het amendement over het waar zinvol toevoegen van het 

college is ons inziens juist een verstandige toevoeging aan het voorstel, die steunen we dan ook van 

harte. En tenslotte zou ik ook graag nog een keer willen pleiten voor een slagvaardige a-politieke 

Commissie. Vier leden is daarbij meer dan genoeg en zal effectiever blijken dan negen leden. En bij 

vier leden kan ik aanbieden namens D66, PvdA en GroenLinks dat wij willen volstaan met een 

afvaardiging van één lid namens ons drie partijen. En ik heb het ook met mensen uit de Werkgroep 

over gehad om één lid te leveren uit alle negen partijen, dat was een initiële voorstel van de 

Werkgroep en na dat initiële voorstel is gekomen is er gewoon een discussie losgebarsten en kan je 

met elkaar erover discussiëren en zijn we tot de conclusie gekomen dat vier beter is dan negen. Ergo 

we steunen alle drie de amendementen. Tot zover, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers. Ik ga naar de heer Van Gestel van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst op het amendement burgerraadsleden en 

de taken Sociale Auditcommissie, ja daar mag u de fractie van de landelijke VLP dan onder zetten als 

mede ondertekenaar. Het is dan gelijk gezegd, voorzitter, bij deze. Dat was het ludieke gedeelte, 

voorzitter, dat was het ludieke gedeelte. In alle ernst hebben wij wel moeite met het amendement 

ledenaantal. De geest van dit voorstel wat voorligt, de geest van de artikelen is dat de Commissie 

bestaat uit de vertegenwoordiging van alle fractie, zo staat het in artikel 7. Dat het verslag wordt 

verstuurd naar alle participanten uit die Commissie. En er staat niet het verslag wordt verstuurd naar 

de gehele raad. Het voorstel gaat uit van deelname van elke fractie in die Commissie. En de geest van 

een controlerende raad vinden we ook terug, de controlerende functie van de raad kan in die 

Commissie uitgeoefend worden. Maar als u dat met vier raadsleden doet dan moeten alle overige 31 

raadsleden feitelijk de controle alsnog in dit orgaan laten plaatsvinden. Dus alsnog krijgen we hier 

technisch-inhoudelijke discussies als we niet gewoon een evenredige vertegenwoordiging per fractie 

hebben maar slechts vier mensen die moeten gaan voorsorteren op iets waar de anderen dan weer 

kennis van moeten gaan nemen en iets van moeten gaan kunnen gaan vinden om vervolgens in de 

gemeenteraad daarop terug te komen. Kijk dat vind ik niet slagvaardig, voorzitter. Als u het debat 

simpel en eenvoudig wilt houden dat doet de technische Commissie, de Auditcommissie het 

technische voorwerk en dan kopt de gemeenteraad hem politiek in, dat voorzitter lijkt ons zeer, zeer 

aangenaam. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen natuurlijk eindeloos gaan soebatten 

over vier, zes of negen. Onze fractie heeft simpelweg gekeken naar de uitzondering. En deze 

Commissie is de uitzondering. Wij kennen verder geen commissies waar iedere fractie in 

vertegenwoordigd moet zijn. Wij kijken naar de Auditcommissie, het hele reglement is één op één 

kopie van de gewone Auditcommissie en dit was de grote uitzondering. Wij hebben onvoldoende 

reden gezien voor die uitzondering. Ik hoor hem ook onvoldoende in uw verhaal terug, want u doet 
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alsof dat altijd onze manier van doen was. Maar ik wil nou graag weten waarom is nou deze 

Commissie zo anders dan de andere controlerende commissies die we hebben, bijvoorbeeld de audit, 

bijvoorbeeld de binnenstad, we hebben er geloof ik 150 van die commissies. En wat is hier nou zo 

anders aan dat hier nou ineens per se iedere fractie in vertegenwoordigd moet zijn. En nogmaals er 

zijn ten minste drie fracties die zeggen jongens veel plezier daar, wij gaan liever de straat op.  

 

De heer VAN GESTEL: Kijk, voorzitter, wij lezen het voorliggende voorstel, wij lezen de reglementen 

en wij lezen daarin de geest van het reglement, iedere fractie heeft een vertegenwoordiging. Alle 

regels worden daarop aangepast, toegespitst, hebben daar samenhang bij. Dat is belangrijk, 

voorzitter, zo lezen wij dat. En wat ons betreft zijn wij als VLP, als wij zeggen wij als gemeenteraad 

dan sluiten wij niemand uit, voorzitter. Dus hoeven wij ook niet te zeggen, wij gaan het aantal leden 

beperken, als leden uit vrije wil weigeren prima. Als ze zeggen we gaan samen tot één 

vertegenwoordiging komen prima. Maar de geest van het amendement van de VVD is toch zeker een 

amendement van uitsluiting, voorzitter. En daar zijn wij niet van.  

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter en waarom sluit u dan wel mensen uit voor de Commissie 

Binnenstad en waarom sluit u dan wel partijen uit voor de Audit Commissie? 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, dat hebben wij niet gedaan, voorzitter, dat heeft ook u gedaan en dat was 

ook uw voorstel in de geledingen, want wat ons betreft had ik de Commissie Binnenstad ook kunnen 

volstaan met een evenredige vertegenwoordiging en ook de Audit Commissie. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is lariekoek, dat is gewoon lariekoek, want 

bij de vaststelling daarvan heeft u het daar niet over gehad en ik heb al helemaal geen 

amendementen gezien. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat was ook helemaal geen amendement, amendementair 

voorstel. Er lagen hier allemaal stembriefjes op tafel, we kwamen binnen en we hebben allemaal van 

te voren aan de griffie doorgegeven wat we daar wel en niet van vonden. U maakt daar een 

verschrikkelijke poeha over op dit moment, wat volgens mij buiten de orde valt van het voorstel wat 

hier voorligt. Als u zich focust op het voorstel stelt u werkelijk voor in plaats van het wij als raad gaan 

samen deze moeilijke opgave voor de stad invullen, wij gaan samen daarin optrekken en samen 

elkaar daarover informeren. Negen partijen allemaal een vertegenwoordiging en als drie partijen 

zeggen wij werken samen uit efficiëntie overwegingen. Wij wijzen één iemand aan die namens ons dat 

gaat doen, prima. Dat zouden wij ook kunnen bijvoorbeeld met Roosendaalse Lijst of met de Nieuwe 

Democraten. Prima. Maar om nu op voorhand al te zeggen wij sluiten een aantal partijen gewoon uit, 

wij willen er maar vier ja dat, voorzitter, dat gaat ons te ver. Dus wat dat betreft heeft u daar onze 

mening en die hadden wij vorig jaar bij de vaststelling van de andere leden van de andere commissies 

en dat hebben wij nu nog. Dus wat dat, voorzitter, geen Spaans woord. 

 

De VOORZITTER: Oké, meneer Van Gestel, dank u wel. En ach het wordt zo carnaval en dan houden 

we allemaal weer van elkaar, dus. We gaan naar de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. 

 

De heer GABRIËLS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind dit eigenlijk een onderwerp wat eigenlijk 

uitermate goed bediscussieerd is in de Commissie al, dus ik wilde dat het zo altijd ging dan was het 

ook in de raad een stuk korter. Dus ik ga over het eerste amendement en het laatste amendement het 

derde amendement ga ik het absoluut niet hebben. Daar gaan we gewoon volledig in mee. Het 

tweede wil ik nog even, alleen maar even kort toelichten waarop dat wij daar niet in mee gaan. En dat 

is niet zozeer om in een nummer discussie te komen van vier, vijf, zes maar gewoon puur dat wij als 

Roosendaalse Lijst vinden dat het aan de fracties zelf is om te bepalen of dat zij iemand willen 

afvaardigen ja of nee. Een aantal hebben dat inderdaad al gedaan dus dat principe schijnt toch echt te 

werken. En als er meerdere zijn die zeggen van nou wij hoeven niemand af te vaardigen, nou dan 

komen we misschien automatisch op het aantal van vier. Maar dan is het in ieder geval een 
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democratische keuze geweest en iedere fractie heeft daartoe de gelegenheid gehad en dat vinden wij 

belangrijk. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls. Ik ga naar de heer Van Poppel van de fractie van de 

SP. 

 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. En dank ook de heer Gabriëls, want hij heeft eigenlijk 

de essentie van wat ik wilde zeggen weggehaald, of, of ook gezegd, dus ik ga dat niet helemaal 

woordelijk herhalen. Voor ons inderdaad ook niet zozeer het aantal, daar gaan we niet over 

discussiëren maar in ieder geval ja, even ja goed, als ik kijk naar de gewone Audit Commissie dan 

zitten er ook zes leden in, dat vinden we een heel mooi aantal. Maar laat de fracties dat zelf bepalen. 

Wat dat betreft kunnen we ook het artikel 3 lid 5 zoals het er staat weghalen. Dat als er iemand van 

een bepaalde fractie opstaat dan ook dezelfde fractie dan ook weer iemand, voor iemand zorgt, ja dat 

is ook een beetje dan discutabel. Dus wat ons betreft kan die zin sowieso geschrapt worden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Aygün van de fractie van het CDA. 

 

De heer AYGÜN:  Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het raadsvoorstel is het gevolg van de motie die 

wij oktober vorig jaar hebben aangenomen. Als we kijken naar de ingediende amendementen wij 

hebben alle drie de amendementen ondersteund. Twee amendementen vinden een breed draagvlak, 

daar ga ik niet op in. Amendement nummer 2 daar waar het gaat om het aantal leden, ik heb het idee 

dat dat vanavond meer gaat lijken op de Saver-tikken die wij afgelopen periode ook gediscussieerd 

hebben. De Roosendaalse CDA kiest voor vier leden omdat wij een Commissie van vier leden 

compacter vinden, omdat dat ook slagvaardiger is om daarmee te werken. Bovendien geven drie 

partijen aan dat zij met één lid komen. Speelt ook een rol. En daarnaast zal het ook zijn dat niet alle 

partijen een lid gaan afvaardigen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Voordat ik naar de heer Van den Beemt kijk, nog 

anderen? Meneer Yap nog? Nee? Ben ik nog anderen van u raad in deze termijn… de heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de fractie Nieuwe Democraten heeft hier wel 

een standpunt over het raadsvoorstel. Wij vinden ook dat de beide amendementen die niet gaan over het 

aantal leden dat die prima zijn, die maken het voorstel sterker. Als het gaat over het aantal leden dan wil 

ik toch benadrukken dat in het voorstel staat maximaal negen leden. En volgens mij is daarmee, denk ik, 

zal iedereen toch tevreden kunnen zijn, want dan kun je kiezen voor negen, acht, zeven, zes afhankelijk 

van wat je wilt. In die zin was het betoog van de heer Gabriëls van de lijst was inderdaad gewoon 

uitstekend. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ja, de heer Van den Beemt, u heeft wat aangericht 

met het bijvoeglijk naamwoord van de plaatsnaam toe te voegen. Goed, het woord is aan u. Het 

woord…ja, het woord is aan u en dan gaan we daarna stemmen. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Je kunt een hoop commotie veroorzaken hier in 

plaats van VVD Roosendaal, Roosendaalse VVD. We zijn gelijk de talk of the town en daar gaat het 

iedereen natuurlijk ook om. Terug naar de amendementen, voorzitter, even alleen over het amendement 

over het aantal leden. Er is geen enkele sprake van uitsluiting, voorzitter, wat is dat nou toch voor een 

rare manier van denken die past in ieder geval niet bij ons de VVD. Wij denken niet in termen van 

uitsluiten. Misschien was dat in het begin met de werkgroep wel een beetje het geval, want toen ging er 

een missive rond welke zes fracties geacht werden deel te nemen aan de voorbereidende Commissie en 

drie dan niet, nou dat vonden we opmerkelijk, maar dat is gelukkig rechtgezet in de tijd. Dus die vorm van 

uitsluiting is ook daarmee de deur uit gegaan en het heeft allemaal daar niets mee te maken. We hebben 

gewoon gekeken naar de andere commissies dat werkt goed en dan probeer je daar aansluiting bij te 

vinden. Niets meer, niets minder. Bovendien ook de VVD, de Roosendaalse VVD als u het zo wilt horen, 

zegt wij hoeven niet per se een lid in deze Commissie te zetten. Dus als we al iemand aan het uitsluiten 

zijn, dan zijn we ons zelf aan het uitsluiten en dat is wel het laatste waar de heer Van Gestel over zal 

klagen. Voorzitter, wij houden dus vast aan de drie amendementen. De Roosendaalse VVD gaat nog 
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nadenken over steun aan het moedervoorstel als het ledenaantal op maximaal negen blijft staan. 

Maximaal negen daar zit altijd nog aan binnen onze raad als er weer eens een fractie gaat splitsen 

moeten we het dan veranderen naar maximaal tien horen we dan de mensen die iedereen een kans 

willen geven ook gelijk daarvoor op de barrière springen. Maar we zullen het allemaal wel zien, voorzitter. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, ik kijk nog even naar de heer Beesems nog voor een laatste reactie.   

 

De heer BEESEMS: Voorzitter, ik heb niet zo heel veel toe te voegen. Maximaal negen staat er in, dat 

zou ik graag zo willen houden. Het quorum wordt altijd gehaald, want is die er in de eerste vergadering 

niet dan wordt er een tweede vergadering belegd, dus daar hoeven we ons ook geen zorgen te maken. Ik 

hoor dat de heer Van den Beemt 150 commissies kent in Roosendaal. Ik ben er heel benieuwd naar, ik 

heb er twee gehoord, de andere zullen we in een-tweetje misschien wel even horen. En als het gaat over 

een afsplitsing van een eventuele fractie, als er drie voor één gaan, één niet meedoet wil zeggen dat er 

vier fracties nog kunnen splitsen alvorens het maximum van negen veranderd zou moeten worden. Dank 

u wel. 

 

De VOORZITTER: Denk daar maar eens over na dit aanstaande weekend. We gaan het allemaal 

narekenen, ik geloof dat je gelijk hebt. Ja, goed wij gaan, wij gaan, wij gaan stemmen. Dat gaan we eerst 

over de amendementen doen er zijn geen, de één is niet zwaarder dan het ander dus we doen het 

gewoon 1, 2 3 in die volgorde. Dan beginnen we bij of met amendement nummer 1 en dat gaat over de 

taken van de Sociale Auditcommissie. Wil iemand daarover een stemverklaring afleggen? Dat is niet het 

geval. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd, dus bij unanimiteit is 

dat amendement aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan zo lijkt het de pièce de résistance amendement nummer 2 over het ledenaantal 

Sociale Auditcommissie. 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 VVD, 

GroenLinks, CDA, Partij van de Arbeid en D66. Met 12 voor en 20 tegen is het amendement verworpen.  

 

De VOORZITTER: Dan amendement nummer 3 dat gaat over de burgerraadsleden in de Sociale 

Auditcommissie. Ook hiervoor weer behoefte aan een stemverklaring één uwer. Niemand? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor amendement nummer 3? En daarvoor bent u met z’n allen. bij unanimiteit 

aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over het aldus geamendeerde moedervoorstel stemmen, de verordening 

op de Auditcommissie. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor deze aldus geamendeerde verordening? En daarvoor heeft u met z’n allen voor 

gestemd. Bij unanimiteit aanvaard.  

 

7. C-categorie  

De VOORZITTER: In de C-categorie hebben we niks. 

 

8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan de sluiting. Onder de carnavalisten van u wens ik u ontzettend 
veel plezier en een hoop lol en degenen die daar niet van houden maar toch in het binnen- of 
buitenland er even tussenuit knijpen ook een hele mooie korte vakantie. En ik hoop u allemaal op 
gelegenheden de komende dagen te zien. De vergadering is gesloten.   
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 21.19 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 25 maart 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


