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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 11 JUNI 2015  

(DEEL I EN DEEL II) 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 17.00 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 27 Kadernota 2016 
 
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, H.J. Polderman en C.A. Lok, J.A.M. 

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

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

(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

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

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

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

Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel 

(SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 

G.A.W.A. Verhoeven (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD) (tot 19.00 uur) en dhr.  B. Missal (SP) (tot 19.25 uur). 

 

 
1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren, de raadsvergadering is geopend. Als iedereen zijn plaats zou willen 

innemen dat geldt zowel voor het college als voor de raad. Dames en heren, allemaal zeer welkom voor 

de behandeling van de Kadernota. Ik meld dat de leden, Robert Breedveld om 19.30 uur komt en de 

leden Bernd Missal en Eddy Matthijssen die komen later. En voor de rest zou iedereen er moeten zijn of 

komt nog binnen maar had er niet op gerekend dat ik stipt om 17.00 uur zou beginnen.  

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Wij zijn bij agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Daaraan gekoppeld 
ook meteen een vergaderorde zoals dat met u Agendacommissie is gedeeld. Kunt u daarmee 
instemmen dat we het langs die lijnen vanavond gaan doen? Ja, dat is het geval.  
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3. B-Categorie  
a. Voorstel 27 Kadernota 2016 “Stevig op Koers” 
De VOORZITTER: Dan gaan wij maar meteen de koe bij de horens vatten en dan gaan wij naar het 
voorliggende raadsvoorstel, handelend over de Kadernota 2016 “Stevig op Koers” getiteld. Wij gaan 
dan via het afgesproken stramien beginnen en met de eerste termijn beginnen met de eerste termijn 
van de zijde van u raad, afgesproken is vijf minuten spreektijd per woordvoerder zonder interrupties 
met de wens, maar u weet dat dat niet af te dwingen is om moties en zo in de eerste termijn in te 
dienen. Dan hebben we een dinerpauze voorzien van18.30 uur tot 19.30 uur dan kan het college zich 
ook buigen over de moties en daar een standpunt over innemen en dat wordt u dan verteld na de 
dinerpauze. En vervolgens hebben we een tweede termijn en dan werken we zo toe naar 
stemmingen, besluiten en de sluiting. Wij starten de eerste termijn van de zijde van u raad met de 
fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Twee weken gelden hebben we tijdens de Commissie 
uitgebreid gesproken over de inhoud van de Kadernota. Fracties hebben hun visies met elkaar 
gedeeld en het college heeft hierop gereageerd en vele vragen beantwoord. De Roosendaalse Lijst 
spreekt haar dank uit voor het vele werk wat hieraan is besteed door het college en het ambtelijk 
apparaat, complimenten. Na eerst nog even een korte indruk te schetsen van deze Kadernota beperk 
ik me in eerste termijn in hoofdzaak tot de moties die wij gaan indienen. De thans voorliggende 
Kadernota borduurt voort op de Bestuursovereenkomst en laat zien dat Roosendaal er goed voor 
staat en dat de financiën op orde zijn. Extra bezuinigingen blijven voor het vierde achtereenvolgende 
jaar achterwege en er is zelfs ruimte voor investeringen in het sociale domein, de economie en de 
binnenstad. Natuurlijk zijn er ook risico’s te melden de gevolgen van de Meicirculaire hakken er voor 
het sociale domein mede door het nieuwe verdeelmodel goed in. Graag een korte reactie van de 
wethouder WMO en Jeugdzaken, want daar vallen de grootste klappen. De Roosendaalse Lijst geeft 
haar volledige steun aan de Kadernota, een realistisch, degelijk en goed onderbouwd document 
zonder opschmuck en met verstandige keuzes waarin aandacht is voor innovatie, hervorming en 
eigen kracht. Een Kadernota waarin in onze optiek de juiste voorstellen zijn gedaan om de financiële 
opgave van ruim 2 miljoen in te lossen. Voorstellen waarbij de taakstelling op sport, cultuur en 
recreatie op een andere wijze is ingevuld, zodat deelname hieraan betaalbaar blijft voor al onze 
verenigingen en inwoners. Wij zijn daar bijzonder blij mee. Er blijft in deze Kadernota echter weinig 
ruimte voor iets extra’s. De Roosendaalse Lijst komt dan ook nu niet met voorstellen die een extra 
claim leggen op middelen uit deze Kadernota. Wel komen wij met een voorstel om het niet-
gecalculeerde extra voordeel op de aanbesteding van zwembad De Stok en het voordeel uit de Mei-
circulaire aangaande de niet-geoormerkte gelden 2016 tijdelijk te reserveren, zodat we later in het jaar 
als raad zelf een bestemming hieraan kunnen geven. We hebben dan na de Bestuursrapportage meer 
voortschrijdend inzicht dan op dit moment en wordt u zo als raad bij de Begrotingsbehandeling prima 
in stelling gebracht. Het gaat hier om een bedrag van ruim 8 ton waarover we dan volledig transparant 
kunnen beschikken. Ik wil graag de motie hierbij indienen. Motie “Fonds nog te bestemmen Begroting 
2016”. Constaterende: Er is een extra aanbestedingsvoordeel op aanbesteding van De Stok. Er is bij 
Meicirculaire een positief resultaat op niet-geoormerkte gelden over 2016 gemeld. En Roosendaal zich 
gelukkig mag prijzen dat deze ontstane ruimte benut kan worden voor de Roosendaalse samenleving. 
Van mening zijnde dat het nu nog te vroeg is om hier een concrete besteding aan te geven, in het 
najaar een beter voortschrijdend inzicht in bestaat en de raad optimaal in positie moet worden 
gebracht. En verzoekt het college het extra aanbestedingsvoordeel op De Stok van  euro 282.500,00 
en euro 524.000,00 zijnde het niet-geoormerkte voordeel uit de Meicirculaire in een fonds te storten 
tijdelijke reserve nog te bestemmen, een totale storting van euro 806.500,00. Voor besteding van deze 
middelen voor de Begrotingsbehandeling voorstellen/scenario’s aan de raad voor te leggen. Dat was 
deze motie. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 1 en heet “Fonds nog te bestemmen Begroting 2016”. 
 
De heer DE REGT: Uit de Meicirculaire blijkt tevens dat ten opzichte van de Kadernota een voordeel 
van een half miljoen in het participatiebudget zit. Hoe denkt de wethouder Economische Zaken en 
Participatie hiermee om te gaan en is er mogelijk een koppeling te maken met het economisch 
actieplan dat ook 1,2 miljoen euro gaat kosten uit de Jaarrekening, dus misschien kan daar een link 
worden gelegd. Mocht blijken dat er ook nog ruimte gevonden kan worden uit het saldo van de 
Jaarrekening 2014 die nog moet worden vastgesteld, dan maken wij ons sterk om uit dit saldo in ieder 
geval extra in te zetten op onderhoud van groen en grijs. De bij Begrotingsbehandeling 2015 extra 
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vrijgemaakte 5 ton is een prima eerste aanzet, maar er is meer nodig. Wat ons betreft mag hierbij 
goed gekeken worden naar het onderhoud en veiligheid van de fietspaden. Op de hoofdthema’s uit 
het Bestuursakkoord is veel gebeurd en er staat nog veel op de rol. In de Commissie is al uitgebreid 
gereageerd op de Veranderagenda sociaal domein, de herstructurering van de WVS, het Economisch 
Actieplan, het Verkeersplan het GVVP, de Duurzaamheidsagenda en de doordecentralisaties in het 
onderwijsveld, allemaal zaken waarmee het college stevig bezig is en waarvan we dit jaar nog de 
voorstellen kunnen verwachten. En voortvarend college, want al eerder zagen onder meer de 
Woonagenda, het Binnenstadsplan, Cultuurcluster, het programma Vitale Wijken en Dorpen en in het 
sociale domein Roosendaal, stad van de menselijke maat het licht. Complimenten voor deze 
daadkracht. Eén vraag was wat ons betreft nog niet afdoende beantwoord in de Commissie en dat 
betrof de haalbaarheid van de bezuinigingen op de WVS. En misschien kan de wethouder daar nu wel 
meer duidelijkheid in verschaffen. Wat betreft onze andere moties, in aansluiting op de reeds 
vastgestelde Woonagenda vinden wij dat er een steunfonds moet komen met als doel het toenemend 
aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstanden terug te dringen. Een fonds dat samen met de 
wooncorporaties opgezet en beheerd zou kunnen worden en vanwaar uit onder bepaalde 
voorwaarden uitnames kunnen plaatsvinden voor schrijnende gevallen. En die motie wil ik nu graag 
indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, doet u dan alleen het dictum, want kijk ook even naar de spreektijd. 
 
De heer DE REGT: Ja, prima. Ja. Verzoekt het college de mogelijkheden en financiële kaders te 
onderzoeken om samen met wooncorporaties een steunfonds huisuitzettingen te vormen met als doel 
huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Tevens in 
het verlengde hiervan te onderzoeken of en hoe de schuldhulpverlening verbeterd kan worden. En de 
resultaten van beide onderzoeken voor 1 oktober 2015 aan de raad aan te bieden. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Steunfonds huisuitzetting”.  
 
De heer DE REGT: De Roosendaalse Lijst vraagt ook extra aandacht voor de jongeren. We verliezen 
de aantrekking op hen met het gevaar dat ze wegtrekken uit Roosendaal. Inzet op hbo, passende 
woonruimte maar ook op faciliteiten voor festivals en activiteiten is van belang. Advies vanuit de 
Jongerenraad is daarbij onontbeerlijk. Wij komen dan ook met een motie om te zorgen dat deze raad 
nog meer aan de voorkant betrokken wordt bij strategische besluitvorming. En deze motie wil ik ook 
nu graag indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, doe maar. 
 
De heer DE REGT: Verzoekt het college de Jongerenraad te betrekken bij de strategische agenda 
van onze gemeente om zodoende bij voorbaat afspraken te maken over op welk moment zij 
aansluiten bij die onderwerpen die jongeren aangaan. De Jongerenraad tijdig te consulteren in de 
dossiers zoals deze in de strategische agenda zijn vastgelegd. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Jongeren”. 
 
De heer DE REGT: Tot slot, bij de alternatieve dekkingsmogelijkheden noemt u in de Kadernota onder 
andere het regionaliseren van bibliotheekwerk en de podiumkunsten. Dit vergt volgens u wel nader 
onderzoek en de mogelijke besparing moet nog worden geconcretiseerd. Wij komen dan ook met een 
motie waarin wij u opdracht geven om deze mogelijkheden te onderzoeken en te bepalen wat voor 
gevolgen deze regionalisering heeft voor de genoemde onderwerpen en wat voor besparing deze kan 
zijn. Dan de motie nummer 4, denk ik. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat klopt… 
 
De heer DE REGT: Ja. Verzoekt het college te onderzoeken welke mogelijke besparingen kunnen 
worden bereikt door regionalisering van het bibliotheekwerk, op welke termijn deze kunnen worden 
bereikt en welke organisatorische gevolgen dit heeft op het bibliotheekwerk. En de raad over de 
uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 oktober aanstaande te informeren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 4 en heet “Onderzoek regionalisering bibliotheekwerk”. 
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De heer DE REGT: Aansluitend nummer 5 onderzoek regionalisering podiumkunsten. Verzoekt het 
college de mogelijkheden voor regionalisering van podiumkunsten en de hiermee mogelijke te 
bereiken besparing te onderzoeken en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 
oktober 2015  te informeren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Onderzoek regionalisering 
podiumkunsten”. 
 
De heer DE REGT: Goed. Tot slot een motie waaraan wij ook steun hebben gegeven en mede 
ondertekend betreffende een motie van het CDA over kaderstelling investering in het sociale domein 
en ik ga ervan uit dat het CDA deze motie verder toe zal lichten. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Dan gaan wij naar de tweede fractie en dat is de 
fractie van de SP, mevrouw Oudhof. O ik zal al in de tweede termijn. Inderdaad. Het CDA, mevrouw 
Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie vindt dat de Kadernota 
een positief beeld laat zien. Ondanks de omvangrijke financiële opgave die er nog ligt zijn er geen 
extra bezuinigingen nodig. Opvallend in de Kadernota is de koersverandering ten opzichte van de 
Bestuursovereenkomst, ook investeringen vanuit de reserve sociale domein voor veranderingen in de 
zorg in plaats van de reserve puur als buffer aanhouden zoals in de Bestuursovereenkomst staat 
opgenomen. Inmiddels is er nieuwe informatie bekend sinds het verschijnen van de Kadernota in de 
vorm van de Meicirculaire. Misschien kan wethouder Theunis de financiële consequenties van de 
Meicirculaire nog kort op hoofdlijnen toelichten. Dit is dus een vraag aan de wethouder. Aan 
wethouder Polderman vragen wij hoe hij nu de actuele cijfers en budgetten bekend zijn nu aankijkt 
tegen de opgave goede zorg te kunnen leveren voor onze inwoners en in het bijzonder op het terrein 
van de Jeugdzorg, want daar zit de grootste pijn nu als ons uitgangspunt is dat we binnen de 
Rijksbudgetten blijven. Het CDA zal instemmen met deze Kadernota. Wel willen wij bij de Kadernota 
twee moties indienen. Een motie over kaders investeren bij het sociale domein en een motie over het 
op te richten Cultuurhuis. Als eerste licht ik even toe de motie kaders investeren sociaal domein. Het 
college geeft in de Kadernota aan dat het sociale domein verder getransformeerd moet worden en dat 
er voor deze transformatie geïnvesteerd zal worden vanuit de reserve sociaal domein. Het college 
komt op korte termijn met een Veranderagenda sociaal domein en hoewel deze Veranderagenda in 
samenspraak met uitvoerende organisaties tot stand komt en ook in een vergevorderd stadium is wil 
het CDA samen met de Roosendaalse Lijst, VVD en SP, want we hebben al mede indieners voor 
onze motie gevonden, het college enkele kaders meegeven. Dat kan nu nog, wij vinden het nog niet te 
laat. De Veranderagenda zal in onze beleving immers een startpunt zijn van een proces in beweging. 
De kaders die wij het college willen meegeven, ik pik er enkele uit ze staan allemaal letterlijk 
opgesomd in de motie. Als eerste noemen wij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid 
voornamelijk met ouderen. Als je werkt aan de eenzaamheid, daar zorg aan besteed dan kun je ook 
voorkomen dat mensen in duurdere zorg terecht komen. In Rotterdam bijvoorbeeld is er een lokaal 
actieprogramma voor zorg wat gewoon als voorbeeld kan dienen. Eenzaamheid is van alle steden ook 
van een midsize stad als Roosendaal. Maak ook gebruik van bestaande instanties en verenigingen 
omdat deze over kennis en bestaande netwerken beschikken. Nou, ik pik er ook nog heel even uit het 
zesde kader inzetten op verdergaande coördinatie van reeds bestaande activiteiten in het 
voorliggende veld. Ik wil de motie hierbij officieel indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik lees dan alleen het dictum voor, dat spaart weer tijd. Even 
kijken heb ik hem wel bij me? Ja, ik heb hem wel bij me. Verzoekt het college bij het opstellen en 
uitvoeren van de Veranderagenda de volgende kaders mee te geven: 
1. Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid van met name ouderen. 
2. Gebruikmaken van bestaande instanties en verenigingen omdat deze over kennis en bestaande 
netwerken beschikken. 
3. Zoveel mogelijk uitgaan van concepten dicht bij de inwoners in wijken en dorpen. 
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4. Initiatieven vanuit inwoners op maatschappelijke waarde beoordelen en ook hierin durven 
investeren. Dan heb ik als, dan hebben wij als voorbeeld bijvoorbeeld die discussie over de Ruilwinkel 
in gedachten. 
5. Ook kleinschalige en vernieuwende zorgconcepten betrekken. 
En als laatste kader inzetten op verdergaande coördinatie van reeds bestaande activiteiten in het 
voorliggende veld. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Kaders voor investeren sociaal domein”. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dan hebben we de motie “Cultuurhuis”. Wethouder Verbraak 
heeft laten weten gesprekken te voeren met diverse geledingen en organisaties om te komen tot een 
oprichting van een Cultuurhuis, een plek waar docenten beeldend en muziek en andere culturele 
instellingen onderdak krijgen. De CDA-fractie vindt het concept van een Cultuurhuis een prima plan. 
Wat ons betreft kunnen ook creatieve ondernemers zich in zo’n Cultuurhuis zich vestigen, een 
Cultuurhuis met een mix van gebruikers als inspirerende voedingsbodem voor nieuwe initiatieven. De 
nieuwe popschool die een aantal jonge musici in Roosendaal van de grond tillen is daar zo’n prachtig 
voorbeeld van. De CDA-fractie doet samen met de VVD en de SP een stevig beroep op de wethouder 
Cultuur om hier serieus werk van te maken en voor de behandeling van de Begroting met concrete 
voorstellen te komen, verschillende scenario’s met daaraan gekoppeld realistische business cases 
want voor welk gebouw of gebouwen er ook gekozen wordt er zullen altijd aanpassingen nodig zijn die 
geld kosten. De Suite een gebouw dat speciaal gemaakt is voor muziekonderwijs moet daar zeker ook 
bij betrokken worden. Het is gewoon bij uitstek geschikt voor een bestemming als een Cultuurhuis om 
daarvoor in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn wij ons bewust van de kaders vastgoed die we 
eerder als raad vastgesteld hebben. En ook van het streven om elk object kostendekkend te 
exploiteren, maar ook als er tijdelijk geld bij moet willen wij er serieus naar kijken en overigens bieden 
de vastgestelde kaders vastgoed deze ruimte. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van aanloophuren of 
huurkortingen. Ik verwijs daarbij naar de exploitatieregels gemeentelijk vastgoed. Het CDA vindt 
cultuur echter heel erg belangrijk voor de stad en voor de ontplooiing van onze inwoners jong en oud. 
En zelfs voor het CDA is bespreekbaar structureel extra geld voor zo’n Cultuurhuis. Maar echter 
wanneer de wethouder verschillende varianten met bijbehorende business cases met bijbehorende 
varianten aan de raad voorlegt dan kunnen wij met elkaar de afweging maken wat vinden wij 
belangrijker de kosten of het enigszins afwijken van de kaders vastgoed of het maatschappelijk belang 
van het oprichting van zo’n Cultuurhuis. We kunnen dan de afweging maken, landelijk heeft Minister 
Bussemaker 18, wil, wil ze 18 miljoen beschikbaar stellen voor cultuur en cultuureducatie. Een stevige 
impuls voor cultuur. Nou, in die geest zouden wij toch ook kunnen handelen? En tot slot wil ik zeggen 
dat wij samen met de Roosendaalse Lijst ook de motie “Steunfonds voor huisuitzetting” indienen, 
maar dat heeft de fractievoorzitter al gemeld.   
 
De VOORZITTER: U had de motie al ingediend? Nee, ik dacht het ook, doe even het dictum en dan is 
die officieel onderdeel van de beraadslaging. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Excuses, ik vergat het essentiële onderdeel het indienen van de 
motie. Verzoek motie “Cultuurhuis”. Verzoekt het college om vóór de behandeling van de Begroting 
2016 met voorstellen te komen voor het realiseren van een Cultuurhuis waar zowel de 
cultuurdocenten als ook organisaties die zich bezighouden met podiumkunsten onderdak vinden. 
Deze voorstellen te voorzien van realistische business cases. De docenten en de organisaties die het 
aangaat bij deze voorstellen te betrekken. En zeker ook De Suite bij deze voorstellen te betrekken. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 7 en heet “Cultuurhuis”. Dank u wel, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. Dan nu wel naar mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het korter houden als mijn voorgangers. Voorzitter, 
het wordt de gemeentes in Nederland niet gemakkelijk gemaakt. De ene miljoenenbezuiniging bij de 
decentralisaties van het Rijksbeleid is door het kabinet nog niet opgelegd of de volgende komt er 
alweer aan. We hebben eind mei in de Commissie Bestuur gesproken over de Kadernota. De SP-
fractie heeft in de Commissie verwoord wat voor de SP belangrijk is om mee te nemen naar de 
Begroting 2016. Het financieel kader was in de Kadernota negatief in 2016 2,6 miljoen euro tekort 
oplopend tot 3,2 miljoen euro in 2019. De dekkingsvoorstellen waren daarop gebaseerd. Inmiddels is 
op 1 juni jongstleden de zogenaamde Meicirculaire aan het kabinet verschenen. Roosendaal wordt 
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daarin weer opnieuw met extra miljoenen bezuinigingen opgezadeld. Vooral het sociaal domein wordt 
daarin zwaar getroffen en dan met name de Jeugdzorg. In deze Kadernota is daarmee nog geen 
rekening gehouden. Kan de wethouder zijn visie op deze Meicirculaire geven en wat dit voor 
Roosendaal gaat betekenen. De SP-fractie is daarom ook van mening en wij hebben dit bij de 
behandeling in de Commissie ook gezegd dat de Kadernota Stevig op Koers zoals die hier voorligt 
slechts een marginale betekenis heeft. Er zal komend jaar nog een stevige eindsprint genomen 
moeten worden op weg naar de Begroting 2016. We zullen in het najaar op weg naar de uiteindelijke 
Begrotingsbehandeling voor 2016 de definitieve afwegingen moeten maken, daarom, voorzitter is de 
SP ook van mening om dat ook vandaag zo min mogelijk financiële keuzes te maken, maar deze mee 
te nemen voor later in het jaar. De motie van de Roosendaalse Lijst fondsen nog te bestemmen 
Begroting 2016 dienen we daarom ook mede in. De SP-fractie vindt het positief dat het college 
aangekondigd heeft op korte termijn te komen met een Veranderagenda sociaal domein met daarin 
zogenaamde zorginnovatiepakketten. De raad krijgt dit nog aangeboden en wij zullen daar dan goed 
naar kijken. Dat geldt ook voor de plannen rondom de doordecentralisatie van de 
onderwijshuisvesting. De SP-fractie is daar heel kritisch over, wij denken dat met name de spreiding 
van goede scholen over de stad en de dorpen daardoor in het gedrang kan komen. Dat 
schoolbesturen gaan bepalen waar de scholen staan in plaats dat wij daar als gemeente invloed op 
hebben. Ook die plannen worden nog aan de raad voorgelegd en daar zullen we het debat met de 
wethouder Onderwijs dus nog over kunnen voeren. De SP-fractie vindt het verheugend dat ook 
andere partijen het belang zien om de meest kwetsbare personen te blijven beschermen. De motie 
over steunfonds huisuitzettingen en te onderzoeken hoe de schuldhulpverlening verbeterd kan worden 
dienen wij mede in. In relatie tot de kaders voor de Begroting 2016 is vanuit de fractie van de 
Roosendaalse Lijst gesproken over het basisinkomen. De SP-fractie wil graag meedenken over 
experimenten met het basisinkomen, maar niet als het de bedoeling zou hebben om de 
bijstandsuitkeringen te verlagen, daar zijn wij niet voor dat zal u niet verbazen. Verlaging van 
bijstandsuitkeringen als prikkel naar werk gaat ervan uit dat er voldoende werk is aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt en dat mensen die banen zonder die externe prikkel niet willen hebben. Twee 
veronderstellingen die naar onze mening onjuist zijn. Voorzitter, concluderend: De SP-fractie is van 
mening dat met deze Kadernota nog niet de echte kaders voor de Begroting 2016 te geven zijn. Een 
aantal beleidsnotities komt er in de komende maanden nog aan. Daar gaan we in deze raad het debat 
nog over voeren. Ook het financiële kader ligt via deze Kadernota nog niet vast, omdat we bij de 
Begroting 2016 ook de effecten van de Meicirculaire nog een plaats zullen moeten geven. De echte 
keuzes moeten wat de SP-fracties betreft derhalve later nog gemaakt worden. Voorzitter, dan heb ik, 
hebben wij als SP zelf geen moties en geen amendementen. Wij dienen wel onder andere met CDA 
en Roosendaalse Lijst, dienen we nog wel moties in maar daar staan wij al onder. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de fractie van de VLP, de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Tijdens de behandeling in de Commissie is 
gebleken dat de oppositiepartijen verschillende opvattingen hebben over de Kadernota, echter zijn ze 
het met elkaar eens dat deze Kadernota slechts voor kennisgeving kan worden aangenomen. Tevens 
is er tussen de oppositiepartijen overeenstemming dat er op deze manier geen financiële vrijbrief 
wordt afgegeven aan het college. Daarom dien ik namens de voltallige oppositie het volgende 
amendement in. Ik zal het besluit even voorlezen. Beslispunt 1 als volgt te wijzigen in: 
1. De voorliggende Kadernota 2016 voor kennisgeving aan te nemen. En de beslispunten 2 en 3 te 
schrappen. De oppositiepartijen willen hiermee een krachtig signaal afgeven dat zelfs een volledige 
coalitiemeerderheid altijd rekening moet blijven houden met de politieke opvattingen en inzet van 
partijen in de oppositie. Er wordt al te lang verwacht dat iedereen uiteindelijk bij het kruisje tekent. Wij 
hopen dat na de zomer 2015 niet alleen een ander vergaderschema komt, maar ook een ander 
politiek klimaat met meer tijd en ruimte en respect voor alle fracties en hun volksvertegenwoordigers. 
Namens de fractie van het VLP, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks dank ik u voor uw 
aandacht. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, maar ik wacht even dat ik de, geef mij even het amendement eerst, 
dan kan ik hem even indienen. Ik krijg hem van de spreker, zo hoort het niet, dit wordt amendement 
nummer 1 en heet in het algemeen “Kadernota 2016”, dus zo staat die te boek en maakt onderdeel uit 
van de beraadslaging. Ja? Wat zegt u? Ja, zeer binnen de tijd. Dank u wel, meneer Heeren. Goed ik 
heb hem al van de spreker, ik heb hem al. Wij gaan vervolgens naar de fractie van de VVD, de heer 
Van den Beemt. Ga uw gang. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Zoals we in de Commissie gezegd hebben kiest de 
VVD, de Roosendaalse VVD voor deze bestuursperiode voor een visie waarbij het borgen van de zorg 
in het sociale domein, het versterken van de economie in de binnenstad en het verbeteren van 
leefbaarheid en wonen centraal staan. Omdat we vandaag vooral stilstaan bij het voorbereiden van de 
financiële plannen van 2016 komen we met wat financiële opmerkingen. Als we zeggen dat de zorg 
bekostigd moet worden binnen de Rijksbudgetten dan bedoelen we wat we zeggen, dus niet extra er 
bovenop maar ook niet extra erin gaan snijden en minder willen gaan uitgeven dan we ervoor krijgen. 
Mede vanwege de enorme plannen op het gebied van de zorg hebben wij samen met het CDA, de 
Roosendaalse Lijst en de SP de motie kaders voor investeren sociaal domein dan ook ingediend. 
Voorzitter, je moet het doen met het geld dat je hebt en soms heb je meevallers en soms tegenvallers. 
Als we nou kijken naar De Stok daar heeft de VVD al jarenlang gezegd dat privatiseren een meevaller 
kan creëren en gelukkig zijn we zover. De Roosendaalse VVD vindt dan ook dat geld dat eerst naar 
zwembad De Stok ging en binnenkort dus bespaard wordt omdat eindelijk de gemeente geen 
badmeester meer probeert te zijn, dat dat geld binnen de omgeving van sport, cultuur en recreatie 
moet blijven. Sterker nog dat was één van de voorstellen in een vorige Kadernota van deze wethouder 
van Financiën. Wij hebben aangekondigd om dit via een motie te borgen, maar is eigenlijk een 
toezegging van het college niet veel praktischer. En wat te doen met dat geld, voorzitter. Nou ik zou 
zeggen kijk eens naar buiten. Kijk wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Eén voorbeeld zal ik 
even noemen twee basisscholen die samen met sportbureau Noord-Brabant en het beweegteam van 
de gemeente werken aan de realisatie van combinatiefunctionarissen, zodat leerlingen op 
basisscholen meer leerlingen, meer aan het bewegen gaan, meer verenigingen leren kennen. Een 
simpel initiatief wat nu men aan het opbouwen is. Iets wat al een poosje bestaat wat ik van dichtbij 
heb mogen meemaken “Sjors sportief”, een enorm succes. Voorzitter, daar zie je wat de kracht van 
onze inwoners is, daar zie je waar de kracht van onze inwoners zit. Als wij als gemeente geld willen 
uitgeven en dat willen we, dan is een goed draaiende economie nodig. Een prettige culturele 
omgeving en aandacht voor onze jongeren is dan dus van groot belang, maar ook iets simpels als 
parkeertarieven. U weet dat de VVD en het CDA pleiten voor het bevriezen van de parkeertarieven en 
net zoals zojuist willen we niet met ingewikkelde complexe moties komen. Ook hier vragen we het 
college toe te zeggen dat bij de parkeerplannen dit najaar en daaropvolgend bij de Begroting het 
college aanstuurt op het bevriezen van de parkeertarieven voor 2016-2017. Een eenvoudige methode 
is om te beginnen om in overleg te gaan met Parkeerbeheer B.V. Je kunt kijken wat zij kunnen 
betekenen, je kunt kijken of er een compensatie nodig is, het is gewoon een kwestie van gaan praten. 
Vanwege de cultuur, voorzitter, heeft de Roosendaalse VVD samen met de Roosendaalse Lijst de 
motie onderzoek regionalisering podiumkunsten ingediend. Vanwege hetzelfde hebben wij met 
dezelfde onderzoek regionalisering bibliotheekwerk ingediend. Daarom voorzitter, hebben wij samen 
met SP en CDA de motie Cultuurhuis ingediend. Vanwege de jongeren, voorzitter, dienen wij samen 
met de Roosendaalse Lijst de motie jongeren in. Er is een hoop te doen, je kunt op je handen gaan 
zitten, gefrustreerd doen een grap maken van deze avond. Het was al duidelijk omdat er niets op de 
tafel lag voorzitter, geen amendementen, geen moties. Maar je kunt ook gewoon serieus blijven, je 
kunt vanavond wel je werk doen. Je kunt zeggen ik sta voor deze gemeente en ik maak een keuze. 
Het is een kwestie van kiezen, hebben we lef of ben je laf. Als je zegt ik ben het niet eens met een 
Kadernota dan ben je tegen. Als je zegt het is op een deel dan probeer je dat veranderen. En als je 
zegt ik ga met mijn rug naar de inwoners van de gemeente staan dan neem je hem met kennisgeving 
aan. Voorzitter, er ligt een motie het fonds nog te bestemmen van de Roosendaalse Lijst, we vinden 
het een uitdaging om die motie te omarmen. Wat ons betreft geeft het college bij de Begroting straks 
expliciet aan hoe in hun voorstel dit soort bedragen besteed gaat worden. Als u toezegt dat te doen 
dan vinden wij het niet nodig om deze motie ter stemming voor te leggen en te steunen. Als u niet 
toezegt om het te doen dan willen wij er nog even naar kijken. Tenslotte, voorzitter, de motie 
steunfonds huisuitzettingen, ja de VVD is het eens dat het goed kan zijn om te onderzoeken hoe de 
schuldhulpverlening verbeterd kan worden, dat is de bron van het probleem. Nee, de VVD vindt niet 
dat de overheid direct al moet gaan zeggen met een steunfonds te komen. Dus wij steunen het deel 
waarin het college verzocht wordt, wat ons betreft opgedragen wordt om te kijken hoe 
schuldhulpverlening verbeterd kan worden want dan pak je het probleem bij de bron, bij een bron aan. 
Een steunfonds dat vinden wij niet aan de gemeente, daar is het in ieder geval nu te vroeg voor. In 
onze opvatting zijn daarom woningcorporaties in het leven geroepen, overeind gehouden en zijn ze er 
nog. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Van den Beemt, ik ga naar de fractie van D66 
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De heer VERMEULEN: Wij behoeven geen eerste termijn, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Geen eerste termijn. Oké. Fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ook geen eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Oké. Fractie Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: We hebben geen behoefte aan een eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Geweldig. GroenLinks, idem dito? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nee, voorzitter, ook geen behoefte aan een eerste termijn.  
 
De VOORZITTER: We hadden natuurlijk geanticipeerd dat we wat sneller door de eerste termijn 
zouden zijn, niet zo snel, maar met dank aan de traiteur 17.45 uur staat alles onder de bekende 
kaarsenpitjes zodat het lekker warm is. Ik stel voor om even wat met ronde uurtallen te werken, dat we 
er om, nou van nu dat we een halfuurtje vrij zijn gaan we 18.00 uur eten en komen we om 19.00 uur 
terug, want er komen ook nog mensen om 19.30 uur die denken dat we dan met de eerste termijn van 
het college beginnen. Dus ik wil niet teveel vervroegen, want dan doe ik anderen weer onrecht. Maar 
laat ons zeggen dat we de vergadering nu schorsen en dat we eigenlijk om 19.00 uur dan, niet om 
19.30 uur, maar om 19.00 uur met onze beantwoording van het college eerste termijn komen. Akkoord 
zo? Ja. Tot 19.00 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 19.00 uur. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Goed, dames, heren, ik hoor buiten de klok slaan en die, die klok die loopt op tijd 
dus ik denk dat het daarmee toch 19.00 uur is en ik stel voor dat wij de vergadering vervolgen. En van 
de zijde van het college in eerste termijn komt een reactie op de eerste termijn van u raad en dat doen 
wij zoals altijd als volgt, dat in het Kadernota begint wethouder Theunis over de financiële kaders. Hij 
zal daar mee in betrekken motie nummer 1 dat fonds nog te bestemming Begroting, dan en over 
overige vragen die nog gesteld zijn die op het financiële terrein liggen en vervolgens en het 
amendement, het amendement nummer, nummer 1 zal de wethouder ook doen. Vervolgens 
wethouder Verbraak die zal ingaan op de moties 4, 5, en 7 en ook overigens nog in zal gaan op 
vragen die daarbuiten in uw termijn aan zijn adres zijn gesteld. En wethouder Polderman zal ingaan 
op de moties 2, 3 en 6 en daarnaast nog ingaan op overige vragen of een vraag of als dat aan de orde 
is in uw eerste termijn. Dat zo gezegd zijnd geef ik het woord aan wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet alles herhalen wat ik in de, ook in de Commissie 
van de Kadernota heb gezegd, namelijk en dat is de kern van het volgende dat ik heel duidelijk en ook 
heb aangegeven kijkende naar de Kadernota, denk goed aan de interruptie van de heer Schijvenaars 
toen over de Kadernota. Heel duidelijk aangegeven dat dit voor een raad een heel moeilijke 
Kadernota is. Heb ik ook duidelijk aangegeven. En waarom? Toen ook aangegeven wij zaten met een 
groot probleem. En wij is niet alleen het college, maar ik denk de gehele raad dat er nog een 
taakstelling in, op de rol stond om in te vullen sport, recreatie, cultuur bedragen van ter grootte van 2 
miljoen euro, waarvan we wisten dat al snel was aangegeven nog voor de Kadernota eigenlijk van 
niemand en dat is zacht uitgedrukt had er zin in. Sterk uitgedrukt het zal wel heel dramatisch zijn 
wanneer we ook maar iets van die taakstelling zouden gaan invullen voor de Roosendaalse 
samenleving. Dat was de grote opgave, voorzitter bij het opstellen van de Kadernota. Kunnen wij het 
voor elkaar krijgen om die taakstelling om die in ieder geval ongedaan te maken. Dat is toen gebeurd 
met enkele maatregelen, inboeken van het mogelijk te verwachten voordeel van, van De Stok enkele 
andere maatregelen die we konden nemen zonder dat dat pijn deed in de Roosendaalse samenleving. 
En dat restantbedrag, echt persen om te kijken hoe kunnen we dat nog ongedaan maken. Nogmaals 
met het doel we gaan die Roosendaalse samenleving niet treffen, want dat zou niemand hier in deze 
raad gewenst hebben. Dat was het uitgangspunt van de Kadernota. Ontstond wel het volgende, de 
ene kant de positieve kant heb ik ook in de nogmaals herhaling in de Commissie geen bezuiniging in 
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de Kadernota. Daar kan je dan ook niet over debatteren of het wel of geen goede bezuinigingen zijn 
want die stonden er niet in. Aan de andere kant wel het invullen van dat restantbedrag met 
maatregelen waar inderdaad ook in de Commissie deze of gene hun zegje hebben gedaan is dat wel 
uitvoerbaar. Er zijn ook vragen over gesteld bijvoorbeeld over de WVS. Alleen dat en dat wil ik 
nogmaals herhalen dat leidde tot een Kadernota eigenlijk tweeledig geen bezuinigingen waar je het 
flink over kan hebben, maar eigenlijk ook geen financiële ruimte die je kan invullen met nog een daar 
bovenop onzekerheid ten aanzien van de Meicirculaire waarin de Rijksoverheid wijzigingen op de 
Decembercirculaire een uitspraak zou doen over de beruchte verdeelmodellen. Ik heb toegezegd in 
de Commissie het zijn er vier die ernstige consequenties kunnen hebben: verdeelmodel herverdeling 
van het gemeentefonds, de WMO, de Jeugdzorg en de participatie, die verschuivingen zouden 
immens kunnen zijn. Wat dat betreft met dat gegeven kan me nog goed herinneren toen trok meneer 
Schijvenaars de conclusie, ja dan moet je dit eigenlijk voor kennisgeving aannemen. Ik heb toen 
eerlijk gezegd ja als je het zo bekijkt eigenlijk wel, want we moeten gewoon even kijken wat er gaat 
gebeuren. Nogmaals, dan ook een Kadernota potdicht, dat klopt, ja potdicht. Wij zagen ook geen kans 
om daar nog iets in te doen, te veranderen, afwachtende op datgene wat nog ging komen. Dat was 
heel duidelijk de stellingname toen. Toen verscheen op een laat moment, dat is altijd, de Meicirculaire. 
Die verschijnt in juni dat is altijd leuk natuurlijk, dat geeft alleen maar aan dat hij dan weer later, dat is 
voor onze organisatie en voor mijzelf natuurlijk een crime, die verscheen aan het eind van de week 
vorige week, dat was erg laat. Wat dat betreft ook dankzij wat ambtenaren die ook in het weekend zijn 
doorgegaan, want de Meicirculaire is geen velletje waar je gelijk je conclusies kunt trekken er zitten 
rekenmodellen over, die moet je op een site van Binnenlandse Zaken narekenen, dat is een flink werk 
om dat helemaal te analyseren. Dat werk is nog niet af, we hebben wel duidelijk als college gezegd, 
dan wordt er maar doorgewerkt in het weekend, want op maandagmiddag moeten de belangrijkste 
conclusies bij de fracties zitten, want er is een Kadernota behandeling. De fracties vergaderen op 
maandagavond dat moet er maandagmiddag gaan liggen. Wat lag er op maandagmiddag, want dat is 
een vraag van het CDA. Wat zijn nou de belangrijkste lijnen die we zien in die Meicirculaire. De 
belangrijkste conclusies, voorlopig los, van nog, los wat anderen berekenen of er misschien nog daar 
en daar dingen zitten die we dan over het hoofd gezien hebben, maar goed op hoofdlijnen zal dat niet 
het geval zijn. Belangrijkste conclusies zijn 2015 heeft te maken met het “trap op trap af”-systeem van 
het Rijk. Daar zal ik u niet mee vermoeien, maar dat is altijd, dat heb ik toen ook getwitterd als het Rijk 
zegt hoera we hebben veel geld over dan gaan de alarmbellen over bij de gemeente, want het Rijk 
gaat ervan uit dat is een systematiek, als ik als Rijk minder uitgeef, dan gaan we ervan uit dat de 
gemeenten ook minder uitgegeven hebben en die worden gekort. Conclusie: een nadeel nog voor dit 
jaar van min 2 miljoen. Als jullie 1 juni maar het bericht krijgen als gemeente van by the way u krijgt 
voor dit jaar 2 miljoen minder, zult u ook terugvinden in de Bestuursrapportage. Ook een 
belangwekkend document wat nog komen gaat, want in de Bestuursrapportage gaan we hopelijk een 
beetje zicht krijgen op het feit over de voortgang van die drie belangrijke decentralisaties. Want u weet 
dat allemaal nog, er rustten 1 januari 2015 kolossale budgetten op de gemeenten, over naar de 
gemeenten en dan maar kijken hoe gaan wij financieel maar ook inhoudelijk daarmee en qua 
uitvoering mee varen. Dus wat dat betreft die informatie die moet nog komen, ook een risicofactor. 
Dan de verdere jaren, als je kijkt naar 2016, twee belangrijke delen staan aangegeven, de 
herverdeling als je kijkt naar het Gemeentefonds daar zien wij, hebben we laten zien, daar zien wij 
voor Roosendaal dat is het eerste lichtpuntje; een verruiming van een half miljoen euro structureel. 
Dat is de positieve kant. Alleen de andere kant van het verhaal is aan het sociaal domein, daar zien 
wij ook één positief element dan gaat het om de participatie. Als je kijkt ten opzichte van de 
Decembercirculaire zie je daar een verbetering van een half miljoen per jaar. Maar waar het zich 
voordoet is op de WMO voor 1 miljoen euro en uiteindelijk op de Jeugdzorg dus min 5 miljoen, daar zit 
de zorg. Wat dat betreft gemengde gevoelens bij de Meicirculaire enerzijds ruimte aan de ene kant, 
hoera. Aan de andere kant in dat sociaal domein de grote opgave, binnen de Rijksbudgetten dat is 
waar, alleen wat zijn Rijksbudgetten. Het Rijk zegt wel het zijn, het is niet geoormerkt, laat dat duidelijk 
zijn. Het zijn stromen die komen gewoon in het Gemeentefonds terecht, maar goed we hebben 
gezegd ook laten we nou uitgangspunt zoals eigenlijk bijna alle gemeenten dat het kunnen opvangen 
binnen het Rijksbudget. Uitgangspunt is wel binnen het Rijksbudget proberen op te vangen met 
behoud van zorg ook in deze raad heel duidelijk als voorwaarde gesteld, ga daar maar aan staan. 
Collega Polderman die heeft de grootste taak op dat vlak, moeten we echt goed, krachtig 
ondersteunen dat dat ook gebeurt, dat hij dat ook voor elkaar krijgt, dat het ook gaat lukken, dat is een 
opgave. En het risicoreserve, deze gemeente prijst zich gelukkig dat er 10 miljoen apart kan worden 
gezet. Risicoreserve in het begin bedoeld van om achteraf tekorten om die en dat is ook voor de raad, 
achteraf natuurlijk zult u dan zien dat tekorten gaan ontstaan die gaan uit die reserve. Nu de beweging 
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vanuit het college, de deur openzettend van dat risicoreserve moet ook benut kunnen worden voor 
innovatie. Dat wil zeggen van probeer aan de voorkant als je ziet dat je met maatregelen nemen kunt 
investeren om de kosten later te gaan beperken, dat is investeren, dan doe je de goede slag. Dat 
betekent eigenlijk ook dat de boodschap is in deze Kadernota beslispunten dat de risicoreserve 
eigenlijk ook ter beschikking komt aan de hele raad. Want als je zegt tegen de hele raad van wij 
gebruiken het niet als potje om de risico’s achteraf zult u wel zien dat we daar tekorten mee hebben 
afgedekt. Nee wij bieden de risicoreserve aan voor innovatie. Dus als er ook vanuit de raad, vanuit de 
samenleving, zo zal collega Polderman dat ook gaan hanteren, ideeën zijn, voorstellen zijn voor 
innovatie vernieuwing, dan kan dat aan de voorkant gebeuren. Ik denk dat dat een hele 
belangwekkende beweging is die er in staat. Dan, voorzitter, als ik kijk naar de moties en 
amendementen. Belangwekkende motie, want je zag ontstaan en dat is eigenlijk voor het eerst in 5 
jaar dat was eigenlijk een, ook bij een wethouder Financiën een grote schrik, want voor het eerst maak 
je mee in je loopbaan dat er in het Gemeentefonds dat er ruimte komt. En dat is even schrikken want 
dat ben je niet gewend. En de schrik is ook nog eens een keer uitzonderlijk binnen gemeenteland dat 
in deze gemeente die ruimte niet wordt opgeslokt door aanvullende bezuinigingen, dat is helemaal 
schrikken. En dan heb ik de beeldspraak ook gebruikt naar het college toe maar ook naar anderen 
toe. Het ergste wat je kunt doen als je 5 jaar bijna geen eten hebt gehad en je gooit een taart in het 
midden, dan weet je precies wat er gebeurt. Wat dat betreft, denk ik, rust op de plaats. Probeer even 
kalmte te bewaren en dat vind ik ook wat dat betreft nemen wij die motie graag over in die zin dat  
hiermee en dat heel fundamenteel gezegd wordt, de ruimte die ontstaat en dat is ook een discussie in 
het college die gaan wij niet voorgebakken invullen in de Begroting, dat gaan wij niet doen. Want dat 
betekent dat de raad na de zomer een Begroting krijgt waar alle voorstellen van het college al 
helemaal uitgewerkt zitten. De raad met de rug tegen de muur wordt geplakt, gewoon zeggen kijk dit 
staat in het boekje doet u uw best maar om hem uit dat boekje te krijgen. Gaan we niet doen, want in 
deze motie wordt aangegeven die ruimte die ontstaat die wordt apart gezet om tijd en ruimte te 
creëren. En om de raad aan te bieden van die ruimte die ontstaan is die ontstaat ter uw beschikking 
om te kijken hoe gaan we die structurele ruimte invullen. Stukje financiële techniek moeten we apart 
zetten, maar daarmee tijd en ruimte creërend voor de raad om dat te gaan doen, voorzitter. Dan dus 
dat amendement, denk ik, ook heel belangrijk voor de raad om dat over te nemen. Tot slot het 
amendement, als ik dan kijk naar de beslispunten, als ik kijk de Kadernota voor kennisgeving 
aannemen. Ja de tekst heb ik al gezegd daar ben ik heel nuchter in, klaar. Maar die andere 
beslispunten laten we daar nog eens even goed over nadenken. Voorzitter, want als ik kijk naar het 
tweede beslispunt dan zegt het amendement van in feite dat risicoreserve als dat beslispunt een 
meerderheid krijgt, wij willen die innovatie van dat risicoreserve niet. In feite zegt u dan van college zet 
dat maar in een achterkamertje. Dek daar maar de tekorten die gaan ontstaan en we horen het 
achteraf wel. Dat zegt u dan in dit beslispunt terwijl ik denk dat dit beslispunt als het zegt van oké er is 
een mogelijkheid voor innovatie, voor voorstellen, voor ideeën om dat te doen dat is juist in de 
Kadernota voorgesteld. Ik zou dan toch, voorzitter, adviseren aan u raad om te zeggen, denk nog 
eens na over dat tweede beslispunt, want daar kunt u als voltallige raad wat mee. En tot slot dat is 
een stukje techniek, beslispunt 3,  ik denk dat daar iedereen een beetje overheen gekeken heeft dat is 
ook voor de Begroting, al die Beraps die door u raad, voorzitter, zijn goedgekeurd, die moeten 
verwerkt worden in de Begroting. Het zijn uw voorstellen, uw begrotingswijzigingen die u zelf in de 
Beraps heeft goedgekeurd die wij nu financieel technisch in de Begroting moeten gaan verwerken. En 
dan zegt u met het amendement dat willen wij niet. Ik neem aan dat daar op die wijze niet naar 
gekeken is, maar dat lijkt mij ook niet handig want dat blokkeert een volledige Begroting. Dank u, 
voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel.  De heer Van den Beemt een vraag aan de wethouder. Ga uw gang 
meneer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Zowel in de Commissie als hier tijdens de raad 
hebben we het gesprek gehad over het aanbesteden van De Stok en de opbrengsten daarvan, dat 
werd een hele ingewikkelde zaak, precies zoals de wethouder al uitlegde met de Meicirculaire, alleen 
wij deden dat dan op kleine schaal. Eerst was er een idee van nou het zou 3 ton kunnen opleveren 
dus dat is in document 1 vastgelegd. Vervolgens bleek dat het waarschijnlijk 430.000 jaarlijkse 
besparing zou opleveren. Gisteravond hoorde ik volgens mij 580.000 euro. Nou met andere 
meevallers hebben we het weer over 800.000 euro dat is door de Roosendaalse Lijst in een motie 
gevat. In mijn eerste termijn heb ik gevraagd of het college een toezegging kan doen om de 
meeropbrengsten door uitbesteding van exploitatie van De Stok in te zetten ter verhoging van de 
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budgetten beschikbaar voor subsidies aan sport- en cultuurverenigingen. En uiteraard bedoelen we 
niet, willen we niet het onderste uit de kan halen het gaat ons niet om die 8 ton maar om een 
aanzienlijk bedrag. En die vraag wil ik nogmaals stellen aan het college, want daar had ik volgens mij 
nog geen antwoord op gekregen.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Wat de heer Van den Beemt hier zegt, kunt u, de ruimte die 
geboden wordt die 8 ton zeggen van college wij hebben daar wat richtingen voor, wat denkt u daarvan 
om die, om die daarin mee te nemen. Want in de motie wordt ook gezegd, wordt ook verwacht van het 
college om in ieder geval met voorstellen te komen. U geeft richting aan, neem in ieder geval die 
zaken mee. Als ik namens een collega mag spreken parkeertarieven natuurlijk daar wordt naar 
gekeken, daar is wethouder Lok al naar aan het kijken in het parkeerplan, zal daarin worden 
meegenomen. En als het gaat naar de verenigingen dan hebben we ook daarin de opvatting, want 
juist zoals u ziet de afgelopen vijf jaar in de Agenda van Roosendaal is het mede dankzij de inzet van 
verenigingen waar grote transities hebben plaatsgevonden, mede dankzij de inzet van die 
Roosendaalse samenleving hebben wij ombuigingen ter waarde van structureel 41 miljoen euro in 
deze gemeente goed weten te realiseren, mede namens die inzet. En als er ruimte ontstaat dan denk 
ik dat die partijen, vooral ook verenigingen, die denk ik die hebben dan nog wat nodig en natuurlijk 
zullen we daar naar kijken hoe we dat kunnen doen. 
 
De VOORZITTER: Ja, prima zo. Dank u zeer. Dan is vervolgens het woord aan wethouder 
Polderman. Gaat het nog met de warmte? Ik dacht, nee, ik dacht dat u, dat, nee dat u even niet goed 
werd. Nee, u mevrouw ja, ja. Nee, ik maakte me zeer bezorgd, want het is hier erg warm en dat besef 
ik mij ook terdege. Sorry ja, ik heb ook last van de warmte. Wethouder Verbraak, op de punten zoals 
bij onze inleiding geschetst. Wethouder. 
  
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Van de Roosendaalse Lijst heb ik twee vragen gekregen 
de eerste vraag gaat over de inzet van re-integratiegelden gekoppeld aan het Economisch Actieplan. 
Volmondig ja meneer De Regt. Op 14 juli, daar krijgt u nog een uitnodiging voor wordt het Economisch 
Actieplan aan de stakeholders gepresenteerd en de raad is daar uiteraard van harte bij uitgenodigd en 
dan komen dit soort zaken uitgebreid aan de orde, want werk is een ontzettend belangrijk punt in het 
Economisch Actieplan. Voorzitter, de tweede vraag die de heer De Regt namens de Roosendaalse 
Lijst stelde die ging over het werkvoorzieningsschap en dan bedoelt u ongetwijfeld de passage op 
pagina 18 dat het college zegt dat in 2015 en 2016 de herstructureringsopgave plaatsvindt en vanaf 
2017 twee ton bezuinigd wordt en de jaren daarna een ton. Dat is de passage waar u op doelt en ik 
herinner me nu dat u daar in de Commissie ook al op geduid hebt. Voorzitter, het is zo u weet dat er 
bij de WVS geen instroom meer is en dat er elk jaar wel 150 mensen bij WVS uitstromen. Nou dat 
wordt op dit moment goed gemonitord, meneer Raggers. En er wordt goed gekeken wat zijn nog 
verder aanvullende maatregelen om die bezuiniging goed gestand te kunnen doen. En er wordt ook 
met name gekeken naar een stukje accountmanagement hoe kunnen mensen doorgeplaatst worden 
richting werkgevers, sterke verbinding met werkgevers. Daar hebben wij twee jaar, anderhalf jaar de 
tijd voor om te kijken van wat zijn daar de highlights en die zullen straks moeten leiden tot die 
verdergaande bezuiniging zoals die in de Kadernota worden genoemd. Voorzitter, ik zeg nogmaals 
richting de SP, richting mevrouw Oudhof, de doordecentralisatie onderwijs het is niet zo dat wij alles 
uit onze handen laten vallen en zeggen besturen zegt u het maar hoe het moet. U hebt bij de 
vaststelling van het huisvestingsplan onderwijs vorig jaar hele duidelijke kaders meegegeven. En 
natuurlijk geeft het college die kaders mee aan diegene die op dit moment de gesprekken voeren met 
de schoolbesturen. Hoe dat financieel uit gaat vallen dat gaan we later zien. En ik heb u beloofd in de 
Commissievergadering om u mee te nemen in dat proces want het is inderdaad een, een pittige 
exercitie die we met elkaar doormaken in de tweede helft van dit jaar. En in september dan wordt u 
volledig bijgepraat over het hele doordecentralisatiemodel en hoe wij dat als gemeente Roosendaal 
aan willen pakken en ook hoe heel veel andere gemeentes dat doen. En dan komt u volop aan zet 
mevrouw Oudhof, niet te snel oordelen. Pak even de tijd en ga mee in het proces en dan is het aan u 
om straks medio december de politieke afweging te maken dat is ook uw rol. Voorzitter, dat waren de 
vragen die ik heb gekregen van de partijen. Nou van de SP was eigenlijk geen vraag maar ik wilde 
hem wel beantwoorden. Dan de moties. Onderzoek regionalisering bibliotheekwerk. Voorzitter, 
misschien goed, volgende week is er een, bent u uitgenodigd bij de bibliotheek om nog eens te 
vermelden dat de bibliotheek van nu samenwerkt met vijf gemeentes: Roosendaal, Halderberge, 
Moerdijk, Zundert en Rucphen. En op dat gebied wordt er al heel veel samengewerkt en wordt er 
bijvoorbeeld onderzocht hoe gaan we om met ebooks, hoe gaan we dat doen. Hoe kunnen we nog 
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beter van elkaars expertise gebruik maken en dat soort zaken, maar ik vind het wel goed om dat in 
een motie vast te leggen wat u hebt gedaan. En u vraagt de raad over de uitkomst van dit onderzoek 
voor 1 oktober te berichten. Ik ga dat aan de bibliotheek vragen om dat te doen om u mee te nemen in 
die ontwikkelingen die er zijn. Het gebeurt al en ik ben ervan overtuigd dat de bibliotheek bereid is om 
hieraan mee te werken. Dus die motie die kan ik zo, of die kan het college beter gezegd zo 
overnemen. Eigenlijk geldt hetzelfde voor onderzoek regionalisering podiumkunsten. U weet dat De 
Kring en De Maagd in Bergen op Zoom al behoorlijk samenwerken. De directie van De Kring is op dit 
moment ook verder aan het onderzoeken om te kijken hoe kunnen we verder in het West-Brabantse 
samenwerken om slimme allianties te maken, Youp van ’t Hek hoeft niet in elk theater te staan. In 
Roosendaal gebeuren hele mooie dingen met lokale politieke partijen. Andere gemeentes kunnen 
daar ook weer van mee profiteren, dus ook deze motie leg ik in ieder geval bij het, bij de directie van 
De Kring weg ik spreek ze morgen toevallig. En ook hen zal ik vragen om in opdracht van de raad van 
Roosendaal deze motie uit te laten voeren en ik kom voor 1 oktober met de resultaten bij u terug. Het 
college wil deze motie overnemen. Voorzitter, tot slot motie Cultuurhuis, motie nummer 7. Daar is al 
veel over gezegd de afgelopen weken en die motie ligt nu eigenlijk precies in de lijn waar ik op dit 
moment met de culturele verzoeken die er liggen vanuit, ik noem het maar even de groep Marijnen en 
een groep De Suite, zo noem ik ze maar even om te kijken van hoe kunnen wij nou komen tot een 
Cultuurhuis in Roosendaal en liefst geen twee. Ik heb in de Commissie ook gezegd dat De Suite een 
prachtig gebouw is, ook een duur gebouw. Als je in een mooi huis woont dan betaal je meer als je in 
een wat minder mooi huis woont. Mevrouw Van den Nieuwenhof die zegt het mag wat kosten, oké dat 
zullen we zien als ik met de scenario’s kom. Maar, voorzitter, ik hoor wel geluiden dat de 
muziekdocenten natuurlijk zeggen De Suite is top voor muziek. Maar de toneelverenigingen zeggen 
De Suite is niks voor toneel, want met de akoestiek en al dat soort zaken en meer. En dan hebben we 
het ook nog over Tiuri die veel vierkante meters nodig hebben, die willen koken, die van alles willen 
doen. Nou, daar ga ik mee in gesprek met al die partijen om te kijken of we elkaar kunnen vinden en 
dan kom ik met scenario’s bij u terug. Daar vraagt u ook om en dan zullen we ook inderdaad de 
business cases er bij leggen en dan gaat u vanzelf zien wat het allemaal moet gaan kosten en wat die 
clubjes en ook zeker de ZZP’ers, die noem ik nog eens nadrukkelijk moeten gaan betalen. U noemt 
realistische business cases, ja uiteraard het heeft geen enkele zin om met onrealistische business 
cases te gaan komen. Maar nogmaals als je in een mooi huis wilt wonen dat is duurder dan dat je in 
een klein lief huisje woont mevrouw Van den Nieuwenhof. Maar ik neem, maar het college neemt de 
motie Cultuurhuis over. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Vervolgens het woord aan wethouder 
Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter we zijn door een aantal partijen gevraagd 
om te reageren op de Meicirculaire en dat is natuurlijk verleidelijk maar ik zou dat toch, me er wat 
terughoudend over op willen stellen. In eerste plaats u hebt het maandag hebt u het pas gekregen, 
dus dat is drie dagen geleden. Het was ook nog gebaseerd op de voorlopige analyses. Collega 
Theunis heeft daar net volgens mij een perfecte uitleg over gegeven hoe dat in elkaar zit. Dus ik wil 
daar niet al te veel over zeggen, behalve dit: In grote lijnen is het voor ons geen verrassing in die zin 
dat de cijfers zoals ze zijn de bezuiniging die wij opgedragen krijgen ongeveer ik zeg nadrukkelijk, 
ongeveer overeenkomen met de verwachtingen die wij in de Kadernota hadden gezet. Dus dat is 
gewoon, dat geeft in ieder geval enigszins lucht dat we zeggen het wordt niet nog veel erger. Maar de 
opgave is groot en verschillende van u hebben dat ook gezegd en ik ga dat zeker niet ontkennen, hier 
staat een bestuurder in zwaar weer, laten we daar absoluut helder over zijn. En ik kan absoluut niet 
garanderen dat er geen pijnlijke beslissingen aan zitten te komen op het gebied van het sociaal 
domein. U moet daar gewoon rekening mee houden en dat is niet leuk. Maar als je die bezuinigingen 
ziet 3 miljoen op sommige punten of het allemaal niks is, dat zijn behoorlijke bedragen dat kan dus 
niet zonder consequenties te hebben. En daarom ben ik ook blij dat dit college in beslispunt 2 hoe ga 
je nu om met dat risicoreserve, gezegd heeft van interpreteer dat nu ook als een instrument om die 
innovatieve investeringen te doen, om die beweging te kunnen maken. Want je had kunnen zeggen 
wat we aanvankelijk dachten van nou zet er een risicoreserve en als het uit de hand loopt dan hebben 
we een reserve achter de hand en dan gaan we dat wel daarmee repareren. De bezuinigingen die wij 
opgedragen krijgen die zijn daarvoor ook veel te groot, wij moeten gewoon veranderen. Ik heb het ook 
in de Commissie gezegd het domste wat wij kunnen doen is te denken we gaan met de kaasschaaf en 
hier een beetje minder en daar een beetje minder en dan komt het wel in orde. We zullen 
fundamenteel een aantal dingen anders moeten doen en dat kan ook alleen in samenspraak met onze 
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partners, dat zijn de deskundigen en die moeten we erbij betrekken en dat gesprek zijn we al 
gedurende een jaar aan het doen. En dat loopt best op zich aardig, want ook zij beseffen dat de 
opgave heel groot wordt. En ze zien het ook de dreiging als er niks gebeurt ja dan zullen die omdat 
het college ook heeft gezegd binnen de rijksbudgetten moet het gebeuren dan wordt het gewoon één 
op één aan hen doorvertaald en dat is ook geen leuke boodschap. Dus het wordt gewoon zwaar weer, 
ik wil u daar alvast voor waarschuwen. Waar het precies op uitkomt weet ik nog niet. Het tweede punt 
waarom ik nog wat voorzichtig ben om daar verder op in te gaan op die Meicirculaire is omdat wij ook 
hebben afgesproken om een aantal dingen in regionaal verband te doen. En juist ook dat beperkt ons 
in onze mogelijkheden om daar nu frank en vrij wat over te zeggen. Om u een voorbeeld te geven 
Jeugd doen wij gewoon op 9 gemeentes maar ook in samenspraak omdat er een aantal 
centrumgemeente constructies zit met op het niveau van 18 gemeentes in heel West-Brabant West, 
dus 18 op die schaal. West-Brabant Oost dus zeg maar het gebied rond Brabant, Breda is aanzienlijk 
minder erg getroffen voor de Jeugd dan wij. Wij moeten afspraken maken met die instellingen over 
ongeveer hetzelfde aanbod, want het is heel vervelend natuurlijk want als jij in Zundert woont en je 
hebt te maken met ja toevallig woon je dichterbij Breda dan gaat het anders dan dat je in Roosendaal 
woont. Dat zijn ook voor de partners zijn dat hele lastige dilemma’s, dus we moeten daar met elkaar 
zien te accrediteren van hoe we daar nou tot eenduidig aanbod komen en daarover zijn we pas 
begonnen. Dus die discussie kan ik nou u ook niet uitleggen hoe het zit, want die gesprekken die zijn 
eigenlijk pas gestart. Vanmorgen heb ik een eerste oriënterende bijeenkomst daarover gehad. 
Voorzitter, dus tot zover over het risicoreserve. En ook op de vraag van het CDA is er nou sprake van 
een koerswijziging. Dat heb ik u uitgelegd. Er is inderdaad een andere interpretatie dat wij zeggen nou 
je moet het gewoon gebruiken op de manier dat eigenlijk wij denken als college dat dat beter is dan af 
te wachten of het uit de hand is gelopen en dan bijlappen. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is. 
Voorzitter, het tweede punt is eigenlijk u vraagt, het CDA vraagt, kan een goede Jeugdzorg nog 
binnen die Rijksbudgetten worden gevoerd, vroeg u nadrukkelijk. Ja, dat wordt moeilijk ik kan het niet 
anders zeggen, wij gaan dat zeker proberen maar dat is wel een hell of a job laat ik dat maar in goed 
Nederlands zeggen, we komen daarop terug. U hebt daar ook gewoon uiteindelijk als raad natuurlijk 
één en ander over te zeggen. Dat het lastig is ga ik hier nogmaals niet ontkennen. En nog even een 
punt, ja ik wil toch even de belangrijkheid van dit onderwerp toch nog even onderlijnen. We hebben 
het over, vanmorgen hadden we het over die aspecten van de Jeugdzorg waar het over de meest 
kwetsbare zorg gaat, dan hebben we het dus over Veilig Thuis, over kindermishandeling, over dat 
soort dingen, taken die Bureau Jeugdzorg doet, dat zijn geen dossiers waar je luchtig over kunt 
zeggen nou dat doen we wat minder. Wat we ook opgedragen hebben gekregen en dat is een beetje 
in spanning met natuurlijk die kortingen dat we wel moeten gaan zeggen ja je moet wel zorg 
continuïteit garanderen voor vijf jaar. Om  het nog een beetje ingewikkelder te maken we zitten ook 
met de constructie juist voor een aantal dingen met die centrumgemeentes dat is voor beschermd 
wonen is de centrumgemeente Breda en Bergen op Zoom. Voor een ander deel over die Jeugd, dat 
jeugdverhaal, Bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis dat is de centrumgemeente Breda, vrouwenopvang 
centrumgemeente Breda zit voor een deel ook hier. Dus daar moeten wij ook als gemeente, zitten wij 
ook wat dat betreft ook we liggen wel centraal maar we zijn geen centrumgemeente. En we zijn wel 
aan het proberen om daar gewoon beter aan de bak te komen en ook dan kunnen we pas gewoon 
wat meer betekenen. Maar ook daar staan we nog aan het begin. Voorzitter, dat over de vragen die in 
algemeenheid gesteld zijn. En dan kan ik nu naar de moties die ik heb te behandelen. En motie 2 gaat 
over het Steunfonds huisuitzettingen. En ik ben blij met deze motie, want wij moeten zeker dat 
uitzoeken. U vraagt naar de, te onderzoeken wat de financiële mogelijkheden zijn om de 
woningcorporaties een fonds te doen. Samen met de woningcorporaties een heel goed idee, een 
groot probleem is ook en u koppelt dat terecht aan het ontstaan van schuldachterstanden. 
schuldhulpverlening kan verbeterd worden zegt u in uw dictum. Ik ben het daar van harte mee eens. 
Dus wat dat betreft deze motie die gaan wij gewoon uitvoeren en nemen wij in die zin dus daarom ook 
over, prima motie. Motie 3 gaat over de Jongeren, dat vind ik, de intentie ervan begrijp ik heel goed en 
ik ben het daar ook erg mee eens. Maar het probleem is met jongeren natuurlijk dat dat een tijdelijk 
iets is en de kwaliteit van de Jongerenraad is ook afhankelijk van wie er dat moment zich opwerpt om 
namens de jongeren iets te doen. En daar mag je heel blij om zijn dat er jongeren zijn die zich gewoon 
daarvoor warm maken, maar de standvastigheid daarvan en de continuïteit is niet altijd gegarandeerd. 
Dus de intentie van die motie om de jeugd daar beter bij te betrekken en de Jongerenraad in positie te 
brengen uitstekend. Daarom willen we deze motie ook overnemen, maar ik zeg erbij we hebben 
natuurlijk gewoon een slag gemaakt met de Adviesraad voor het sociaal domein en daar een aantal 
satellieten omheen gezet zoals een Seniorenraad maar ook die Jongerenraad. En in die positie zou ik 
ze toch ook vooral willen houden. Dus de jongeren erbij betrekken en zeker waar het hun inspraak 
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betreft over dingen die niet meteen het sociaal domein betreffen nou hartstikke goed. Onlangs heeft 
de Jongerenraad een prima rapport gemaakt over de fietsenrotzooi voor het station, dat zijn dingen 
die hebben niets met het sociale domein te maken of heel in de verte. En dat ze daarbij betrokken 
worden en in positie worden gebracht, heel goed idee. Dus ook deze motie zou het college heel graag 
overnemen. Dan tenslotte, voorzitter, motie 6 over de kaders investeren in het sociaal domein. Daar 
worden een zestal kaders opgenoemd en ik moet zeggen het is mij en niet alleen mij maar de 
beleidsmakers die hiermee bezig zijn en ook de discussie met de Roosendaalse transformatieagenda 
het is op het hart geschreven zeg maar. Dit zijn precies de thema’s waar het over gaat. We lichten er 
ook uit eenzaamheid, in uw bijdrage dat zijn exact de dingen waar we moeten proberen iets voor te 
doen. Dus de aanbevelingen en de kaders die de raad hier gesteld heeft en ik denk dat dat ook de 
taak is van u raad om in die zin die kaders te stellen, ze zijn mij zeer lief. Zou me ook niet verbazen, 
de motie is ingediend door de partijen die deze coalitie dragen, dus het zou verwonderlijk zijn als ik 
daar niet mee uit de voeten kon. Dus ook deze motie zouden wij graag overnemen. Tot zover, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, wethouder. Dit was van de zijde van het college de eerste termijn. 
Betekent dat wij toe zijn aan de tweede termijn, spreektijd 3 minuten elk en de volgorde loop ik af 
zoals we die hebben vastgesteld aan het begin van onze vergadering. En dan is als eerste aan het 
woord, althans de gelegenheid tot het woord de fractie van het CDA, mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maak graag gebruik van de 
gelegenheid om het woord te nemen in de tweede termijn. De CDA-fractie, we hebben nu de 
gelegenheid om te reageren op allerlei moties, nou de moties, we hebben geluisterd naar de bijdrages 
van de wethouders. De moties zijn overgenomen dat verheugd ons. En ook zeker ten aanzien van 
onze moties die we zelf hebben gemaakt, ze worden overgenomen door wethouder Verbraak en 
wethouder Polderman, dus wij denken dat we ze dan ook niet meer hoeven in te dienen of in 
stemming te brengen. Over de andere moties die worden ook overgenomen dus daar hoeven wij 
verder ook niet meer veel over te zeggen. Dan rest ons nog een korte reactie op het amendement van 
de oppositiepartijen, ja wat zullen we ervan zeggen. We vinden dit meer dan jammer. Maar we houden 
het maar even op jammer en we ervaren dit ook gewoon als een zwaktebod, want nog maar twee 
weken geleden leverde vier van de vijf partijen die onder dit amendement staan serieuze bijdragen 
aan het debat over de Kadernota in de Commissievergadering over de Kadernota. Serieuze bijdragen, 
uitgesproken meningen, maar die doen er kennelijk niet meer toe, want ze laten deze nu voor het 
gemak maar even totaal uit handen vallen. Hoezo consistent! 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan ga ik naar de fractie van de SP, 
mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, laat me maar meteen overgaan op de werkwijze van vanavond. Ja, 
ook als SP vinden wij het spijtig hoe het nu loopt en het zet natuurlijk de oppositie en de coalitie wel 
op scherp en dat was niet nodig geweest, want het is zo dat de politiek al een bepaalde lading heeft in 
de samenleving. En ik denk door dit zo te doen denk ik van dat nog meer mensen in de samenleving 
de politiek niet gaan begrijpen. Ik kan geloven en wij hebben natuurlijk zelf ook heel lang in de 
oppositie gezeten, als je het ergens niet mee eens bent laat je horen, kom met verandervoorstellen, 
kom met moties en amendementen en zorg dat je het voor elkaar krijgt. Maar doe gewoon mee en ja 
wat dat betreft vind ik het wel spijtig hoe het nu gaat lopen. Dan, ja kijk dat de Kadernota nog heel 
onduidelijk en onzeker is dat is ook zo. Maar wij hebben natuurlijk in de Planning en Control cyclus 
zelf als raad gekozen voor een Kadernota. En misschien hadden we dat beter niet kunnen doen, maar 
dan denk ik dat sowieso oppositie en coalitie daar zelf voor verantwoordelijk is geweest. Dus wat dat 
betreft denk ik van is dan dit ook nog een hele rare werkwijze, want we hebben er zelf voor gekozen 
dat dit nu zo op tafel ligt. Ja, voorzitter, dat was het. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk naar de fractie van de VLP. Geen behoefte 
aan een tweede termijn. Fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft een jaar of zes oppositie gevoerd. 
De eerste twee jaar en de laatste vier jaar was geen keuze van de VVD en we vonden het een 
vervelende periode. En het is moeilijk om oppositie te voeren niet specifiek in Roosendaal, maar dat 
geldt volgens mij voor alle plaatsen waar dat gebeurt. Daar kun je je tegen verzetten, je kunt je er in 
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schikken, ieder moet dat op zijn eigen manier doen. Het gaat ons niet aan om te zeggen hoe een 
ander oppositie dient te voeren. Eén ding wil ik wel kwijt, in al die jaren dat ik namens de fractie van de 
VVD het woord mocht voeren, als er iemand van een coalitiepartij het waagde om ons onder de 
noemer oppositie te scharen hebben wij ons daar altijd tegen verzet, de VVD gelooft niet in dat wij-zij 
denken. Dat is niet begonnen toen we coalitie werden, dat is begonnen toen we oppositie werden. We 
hebben gezegd, dat doen we niet. We blijven proberen, we blijven praten. Er hebben kiezers op ons 
gestemd en dan probeer je het maximale eruit te halen. Dat was die zes jaar en ook vanavond heb ik 
ervoor gezorgd dat we het maximale eruit konden halen. Dat doen we altijd, als het goed gaat maar 
ook als het moeilijk is. Je kunt natuurlijk een sticker op je voorhoofd plakken en vervolgens 
constateren dat iedereen raar naar je kijkt. Maar je kunt ook die sticker weghalen en zeggen van ik 
ben gewoon net als de rest ik zit alleen aan de andere kant, maar we gaan wel werken voor onze 
kiezers. Voorzitter, we hebben wat ons betreft een bijzonder succesvolle avond. Er was één motie 
waar we, die we niet zagen zitten, maar daar stond al een meerderheid van de raad onder, dus die 
ging wel aangenomen worden. We kunnen allemaal rekenen. Alle moties waar wij onder stonden, die 
zijn nu ook binnen. Dat is goed, goed voor de kiezers van de Roosendaalse VVD. Goed voor de 
inwoners van Roosendaal. Voorzitter, er waren gisteravond twee zaken waarvan ik dacht dat moet ik 
morgen toch even zeggen, de ene was dat er in het coalitieprogramma in het Bestuursakkoord een zin 
stond “deze overeenkomst biedt ruimte aan alle fracties om het inhoudelijke debat open te houden” en 
er stond een zin in “voorstellen worden zoveel mogelijk voorzien van scenario’s waarover 
gedebatteerd kan worden in de raad. Het college geeft dan wel een voorkeursoptie aan”. Dat zijn twee 
zaken die wij nog niet terug zien komen in de dagelijkse praktijk in deze raadszaal. En toen dacht ik, 
want we hebben beperkte spreektijd en ik wilde m’n zaken binnenhalen vanavond ik wilde die 
verenigingen geld kunnen laten krijgen, ik wilde de parkeertarieven op nul houden, ik dacht dan moet 
een ander het maar eens zeggen, want zo werkt dat soms. Je moet keuzes maken, maar nu heb ik 
wat extra tijd en nu zeg ik het. Dat had ik graag kwijt gewild. En voorzitter ik heb de schorsing gebruikt 
om een aantal mensen te spreken en te vragen wat is nou de reden dat je vanavond op je kont blijft 
zitten, dat je vanavond met je rug naar de kiezer gaat staan en niet doet waarom mensen op je 
gestemd hebben. En er werd zo hier en daar gezegd, of werd verwezen naar deze zin “ze zien dat 
onvoldoende terug”, nou voorzitter, ik ook. En daar moeten we aan werken. Maar daar werk je, want 
er knikken nu mensen, daar werk je aan door hier de microfoon aan te zetten en het te zeggen. En 
daar werk je niet aan door te gaan zitten mokken in een hoekje. Als u het niet doet, dan doen wij het 
wel, want als iedereen het laat zitten pakken VVD’ers het werk wel op. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik kijk even naar de fractie van D66. Geen 
behoefte aan tweede termijn. Partij van de Arbeid? Idem. Fractie van de Nieuwe Democraten? Ook 
zo. GroenLinks? Idem. Fractie Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer De REGT: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel college, voor het geven van de reactie op onze 
moties en amendementen, wij zijn blij dat jullie ze overgenomen hebben. Dus die hoeven wij niet in 
stemming te brengen, dat zullen wij dan ook niet doen. Ja, over het verloop van deze avond. Ik kan 
me aansluiten bij de vorige sprekers uit de coalitie, want dat willen jullie denk ik. Ik ben ook een beetje 
boos en teleurgesteld in jullie houding. Ik zie jullie als één raad en niet als oppositie maar blijkbaar 
zien jullie dat anders. Ik vind het vrij respectloos en een beetje een dolk in mijn rug, maar goed zo 
ervaar ik het persoonlijk. De oppositie bestaat uit 12 mensen gekozen door de bevolking van 
Roosendaal, ik hoop niet dat ze vanavond voor jullie gekeken hebben. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Daar is geen behoefte van het college om nog 
reacties te geven in tweede termijn, dus ik stel voor dat wij de beraadslaging sluiten en gaan 
stemmen. Als ik het goed heb begrepen hoeft er niet gestemd te worden over de moties 1 tot en met 7 
omdat die zijn overgenomen door het college. Dat, dat constateer ik juist? Dan hebben we het daar 
niet meer over. Dan ligt nog voor één amendement en dan vervolgens de Kadernota als 
moedervoorstel zelf. Het amendement, ja nummer 1 dat gaat over de, de Kadernota, veel besproken. 
Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit amendement? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor dit amendement? Voor dit amendement hebben gestemd de fracties van de 
Partij van de Arbeid, VLP, D66, GroenLinks en de Nieuwe Democraten. Het amendement is 
verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan het moedervoorstel zelf, de Kadernota 2016.  Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? De heer Vermeulen. Ja, ga uw gang. 
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De heer VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. D66 ondersteunde het ingediende amendement op de 
Kadernota, wij betreuren deze stap te moeten zetten maar wij kunnen niet anders omdat de 
Kadernota vraagt om beleidsaanpassingen en financiële ombuigingen voor diverse plannen waarvan 
de uitwerking nog op zich laat wachten. Als oppositiepartij hebben wij het gevoel dat we op deze 
manier langs de zijlijn worden geplaatst en dat staat haaks op de inleiding uit het Bestuursakkoord van 
vorig jaar, daarin staat dat alle fracties in de gemeenteraad, dus ook de oppositie de ruimte wordt 
geboden voor het inhoudelijke debat over onderwerpen waarop nu juist in dat Bestuursakkoord nog 
geen afspraken zijn gemaakt. Dit soort onderwerpen komen nu juist aan bod in de diverse in de 
Kadernota aangekondigde maar nog niet uitgewerkte plannen. D66 vindt het belangrijk om dit proces 
zuiver te houden zodat we ook als oppositie onze rol kunnen pakken zonder het college met deze 
Kadernota nu een financiële en beleidsmatige vrijbrief te geven, dat zijn we juist ook verplicht aan 
onze kiezers in Roosendaal. We zijn met name kritisch op de timing van de beslissingen in deze 
Kadernota. De mondelinge toelichting van wethouder Polderman in de Commissie ten aanzien van de 
verandering in het sociaal domein en ook zojuist in deze vergadering geeft ons een beeld dat er een 
weloverwogen plan aankomt. We zien echter liever eerst het uitgewerkte plan voordat we instemmen 
met bijvoorbeeld het inzetten van de risicoreserve. Zo hebben we het gevoel dat we de ruimte kunnen 
benutten als oppositie zoals ook benoemd is in het Bestuursakkoord en dat gevoel hebben we met de 
behandeling van deze Kadernota niet gehad. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Heeren voor een stemverklaring. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Voor de fractie van de VLP is een Kadernota een document 
waarin visie, maatschappelijke doelstellingen en opgave die ons te wachten staat worden uitgewerkt. 
De voorliggende Kadernota 2016 is echter zwak, visieloos en ontbreekt elk maatschappelijk effect of 
rendement en is niet in het belang van onze burgers. Het is dus een Kadernota die niet de steun van 
de VLP krijgt. Ingezette ombuigingen worden uitgevoerd en toekomstige bezuinigingen kunnen 
worden ingeruild maar daarvoor zijn slechts tien opties uitgewerkt, daar waar nog veel meer opties 
zijn. Het ontbreekt dit college en deze coalitie aan daadkracht, vitaliteit, oog voor maatschappelijk 
belang, visie, maar vooral samenwerking. Als metafoor een circusdirecteur van een circus die in een 
volle piste roept dat iedereen mag meedoen, maar in werkelijkheid zien de aanwezigen alleen de 
opgedragen stukjes van de artiesten. Meedoen is niet mogelijk en wij hebben nu al anderhalf jaar 
niets meer als gemeente gepresteerd. Wij roepen de  coalitie op alsnog te komen met een visie die 
recht doet aan de wensen van de burgers met een visie op sport, cultuur, monumenten, de 
binnenstad, het verenigingsleven, buurthuizen, infrastructuur, burgerparticipatie, zorg, economie en 
werkgelegenheid. Kortom, een echte Kadernota. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog een stemverklaring vooraf? De heer Schijvenaars. En 
daarna mevrouw Koenraad. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Allereerst dank aan de ambtenaren voor het vele werk wat zij hebben 
verricht voor de Kadernota uiteraard. Bij de behandeling in de Commissie heeft onze fractie kort en 
bondig gemeld dat wij deze Kadernota voor kennisgeving zullen aannemen wegens de nog 
onbekende uitkomsten Meicirculaire en de onbekende uitkomsten herverdeling decentralisaties. 
Tevens willen en kunnen wij geen vrijbrief geven aan het college zoals voorgesteld. Een tweede en 
even belangrijk argument is dat in onze opvatting en ervaring de oppositie steeds meer naar de zijlijn 
wordt gemanoeuvreerd en daarmee wordt een indirect een substantieel deel van onze kiezers en die 
van de overige partijen in de oppositie genegeerd. Hoopvol was het eerste signaal dat ruim een jaar 
geleden werd afgegeven bij het sluiten van het Bestuursakkoord en mooie woorden sprak over 
respect, vertrouwen en een open verhouding binnen de gemeenteraad zonder vaststaande 
meerderheden of minderheden. De politieke praktijk van alledag is dat deze coalitie en het college  
steeds meer kenmerken heeft van een politieke bunker onder leiding van een baas boven baas die 
alle touwtjes in handen heeft. Het ontbreken van een open verhouding met en binnen de 
gemeenteraad is hiervan een direct gevolg, waardoor de enige ruimte voor partijen in de oppositie is 
om te tekenen bij het kruisje of niet. Wij zijn blij met de door alle partijen in de oppositie ingediende 
amendement en eigenlijk hoopten wij stilletjes op instemming door de SP, die aan ons tijdens de 
Commissie overduidelijk liet blijken het volledig eens te zijn met ons dat de Kadernota voor 
kennisgeving aannemen eigenlijk het hoogst haalbare is. Het door onze fractie aangekondigde 
amendement “Roosendaalse pas” zullen wij bewaren tot het moment dat de inhoudelijke voorstellen 
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van het college worden ingediend. En onze suggestie om in de toekomst eerst te wachten op de 
uitkomsten van de Meicirculaire en daarna pas te komen met de Kadernota en/of gelijk over te gaan 
tot de Programmabegroting zullen wij in het komend Presidium voorleggen. Wij hopen dat deze 
gezamenlijke actie van de oppositie een wake-up call is voor coalitie en college om van de mooie 
woorden in het Bestuursakkoord ook mooie daden te maken. Wij zien hierin een belangrijke taak 
weggelegd voor de burgemeester als verbinder en hopen op een iets meer bescheiden rolopvatting 
van de baas boven baas.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week maandag was ik als raadslid van de 
gemeente Roosendaal aanwezig bij de D1000, voorafgaand aan het VNG-congres. In een zaal met 
1000 mensen gingen we op zoek naar democratische vernieuwing, die is nodig omdat er nieuwe 
gemeentelijke taken zijn, sociaal domein, omdat politieke partijen niet meer representatief zijn voor 
wat de mensen beweegt en de samenleving andere verwachtingen heeft bij democratie dan ons 
verouderde systeem kan inlossen. Zeker omdat er van dezelfde samenleving ook steeds meer inzet 
gevraagd wordt. In die zaal waarvan zeker de helft raadsleden waren haalde één opvallend statement 
de top 10 en dat was “partijpolitiek staat lokale democratie in de weg”. Deze wethouder heeft een 
goed verhaal bij de Kadernota, hij weet ook echt waar hij het over heeft. Toch ontstaat het gevoel dat 
we alleen maar kunnen volgen overduidelijk en zeker na de Commissie over de Kadernota. En een 
gevoel mag, iedereen mag dat ook hebben, moet zelfs. Intuïtie ook, intuïtie is een mix van ervaring en 
gevoel, waardoor op de juiste momenten signalen worden afgegeven aan de hersenen. Waarom zit 
GroenLinks in de politiek? Om inhoud toe te voegen en het gevoel is dat dat niet zo goed lukt op dit 
moment. Soms is een escalatie nodig om systemen te doorbreken. Los daarvan, de resultaten van 
deze avond zouden zonder escalatie waarschijnlijk precies hetzelfde geweest zijn. En dat is op zich 
ook al alarmerend. Zojuist tijdens het eten heb ik al betere gesprekken gehad dan bij alle vorige 
Kadernota’s. En in die gesprekken werd vrije ruimte gemaakt om echt met elkaar in gesprek te gaan. 
Dat zouden we graag willen vasthouden. Als we dit moment opvatten als een breekpunt kunnen we na 
de zomer een nieuwe start maken. En belangrijk is dat wij van elkaar begrijpen en daar is dit 
amendement bij de Kadernota volgens GroenLinks voor bedoeld, dat wij op zoek zijn naar nieuwe 
politieke verhoudingen en nieuwe democratische werkvormen en daar is moed voor nodig. Wij 
verheugen ons zeer op de nieuwe samenwerking na de zomer.  
 
De VOORZITTER: Ja, komt weer zo’n scooter, die heeft twee gele platen. Mevrouw Koenraad, dank u 
wel. De heer Yap, een stemverklaring op het moedervoorstel. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA kon enkel het amendement ondersteunen om deze Kadernota ter 
kennisgeving aan te nemen. Na de Bestuursovereenkomst uit april 2014, Begroting 2015 uit 
november 2014, hadden we gehoopt dat we met deze Kadernota ook keuzes zouden kunnen maken 
voor een sociaal duurzaam, evenwichtig Roosendaal. De open houding zoals opgenomen in de 
Bestuursovereenkomst zien wij helaas nog niet terug. Een Kadernota verschaft normaal gesproken 
namelijk goed inzicht in wat een gemeentebestuur voor plannen heeft, hoe ze die wil financieren 
binnen welk kader en wat ze daarmee gaan bereiken. Het is een richtingaanwijzer voor de keuze  die 
we maken voor de toekomst van Roosendaal. Een paar voorbeelden, inhoudelijk betreuren we 
doorzetten van de bezuiniging op de bibliotheek terwijl we hiervoor al eerder raadsbreed een motie 
over hebben aangenomen dat er eerst een meerjaren oplossing moet volgen. Raadsbreed was eerder 
steun voor een uitgewerkte, effectieve armoede en minimabeleid voor de behandeling van deze 
Kadernota. We hebben nog niets gezien. Verlaging van het participatiebudget, onverstandig nu de 
tweedeling in Nederland juist toeneemt en een lokale overheid juist vol moet inzetten dat iedereen kan 
meedoen.  Economisch Actieplan ruim een jaar geleden aangekondigd en tot op heden geen actie 
gezien, terwijl arbeidsplaatsen teruglopen en meer gebruik wordt gemaakt van de bijstand en er veel 
kansen en uitdagingen liggen op juist de arbeidsmarkt en de economie voor Roosendaal en de regio. 
Met deze Kadernota vraagt u in te stemmen met de financiële consequenties, terwijl veel plannen nog 
niet bekend zijn. U zegt eigenlijk we kunnen het binnen dit kader regelen, de uitwerking volgt. We 
bedenken er later een plan bij. Dat is een keuze, een keuze die wij niet hoeven verdedigen. Daar 
passen wij als PvdA voor, zorgvuldigheid staat bij ons voorop juist in het belang van Roosendaal en 
onze inwoners. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring vooraf? 
Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het moedervoorstel Kadernota 2016. 
Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD. Daarmee is het 
voorstel aanvaard.  
  
4. Sluiting 
De VOORZITTER:  Dames en heren, alles zo gezegd en gedaan zijn wij toe aan de sluiting. Het enige 
wat ik voor nu voor wil zeggen is dat ik u college, raad, dus eigenlijk onszelf rust en ruimte gun voor 
reflectie met het oog op morgen. De vergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
8 juli 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


